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REDAKTIONELT 
Af Irene Larsen, redaktør 

 
 
Så er bladet - endelig - på gaden - eller hvor den nu "i virkeligheden" befinder sig. I hvert fald kan 
man nu læse det. I hvert fald: velkommen til forårets udgave af Medlemskommunikation. 
 
Vi bringer artikler, nyheder, noter om stort og småt og igen en pæn bunke anmeldelser.  
 
Henrik Vestergaard Jørgensen skriver om sin ph.d.-afhandling. Redaktionen ønsker ham tillykke 
med ph-d.graden. 
 
En anden nyhed er den KLM-bog, der er på vej, nu som ibog. Det er noget andet end en ebog, men 
det kan man læse mere om på http://info.systime.dk/ibog. Den eneste anden ibog til religion, jeg 
kender, er Religionsportalen, se http://religion.systime.dk/ Det skal blive spændende at følge KLM-
bogen.  
 
Endvidere bringer vi et lille kig ind i Færøernes læreruddannelse og deres livsanskuelsesfag. 
 
De fast rubrikker er også med: Siden sidst, Censornyt, Foreningsnyt og Kalender. 
 
Foreningsnyt indeholder beretning og referat fra generalforsamlingen. Den er ganske vist afholdt 
for ½ år siden, men vi håber, at man sætter pris på, at det er en del af bladet - i stedet for vedhæftede 
filer, der fløjter rundt i universet. 
 
Hold øje med kalenderen. Der er både Nordisk konference om "Religious Education" og rejsekursus 
til Belfast. 
 
Anmelderne har igen været flittige; vi bringer 14 anmeldelser. 
 
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 
23. maj 2011  
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SIDEN SIDST 

Af Michael Riis, formand for Seminariernes Religionslærerforening 
 

Der har været generalforsamling i Seminariernes Religionslærerforening – i Fredericia, i forbindelse 
med foreningens kursus i november. Formandsberetning og referat fra generalforsamlingen kan 
læses andet steds i denne udgave af MK. På denne plads skal jeg fremhæve to beslutninger fra 
generalforsamlingen, en principiel og en praktisk.  

Den principielle er vedtagelsen af navneændring for foreningen til: Læreruddannelsens 
Religionslærerforening – en beslutning, der skal bekræftes på næste ordinære generalforsamling, før 
den træder i kraft.  

Den praktiske vedrører kassererfunktionen: Den er nu overgået til en 'forretningsfører' uden for 
bestyrelsen, men dog stadig inden for foreningen: Viggo Ernst Thomsen fra UC Nordjylland, 
Læreruddannelsen i Hjørring. Det er derfor ham, man fremover skal henvende sig til (vet@ucn.dk) 
– fx fordi man skal bruge en e-faktura, fordi man skal med på foreningens kursus i Nordirland til 
november. Der er stadig enkelte ledige pladser – læs Britta Kornholts omtale af kurset inde i 
'bladet'; der er nye opdateringer om indhold. Tilmeldingsblanket mv. på Religion SEM på 
Skolekom.  

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Michael Riis. 
Næstformand: Lakshmi Sigurdsson. Kursusudvalg: Britta Kornholt og Jesper Garsdal. Alm. 
medlem: Jes Heise Rasmussen.  

Planlægningen af Belfast-kurset har udgjort hovedparten af bestyrelsesarbejdet siden 
generalforsamlingen. Derudover har vi i januar deltaget i Fællesbestyrelsesmødet mellem 
religionslærerforeningerne for gymnasiet, folkeskolen og læreruddannelsen. Udover de gensidige 
orienteringer var der på dette møde et oplæg ved Allan Poulsen, gymnasielektor og 
lærebogsforfatter, om selvcensur i formidlingen af religionsfagligt stof som resultat af 
trusselsmønstre i forbindelse med diverse angivelige religionskrænkelser. Poulsen havde 
problematikken oppe i forbindelse med titelovervejelser til sin seneste bog – men er den mon aktuel 
i undervisningens praksis også i vores sammenhæng? 

Jeg ønsker alle en god eksamensperiode og siden en god sommer. I lyset af ansøgningstallene til 
kvote 2 kan man de fleste steder vel gå på ferie med en lille smule lysegrønt håb om fremgang også 
i kvote 1-tallene.  

 
Michael Riis, 21. maj 2011 
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FILOSOFI MED BØRN 
- teoretisk grundlag og religionsdidaktisk potentiale. (Ph.d.-afhandling) 

Af Henrik Vestergaard Jørgensen 
 

Det følgende er en præsentation af centrale pointer i min ph.d.-afhandling. 

I faghæftet for faget kristendomskundskab i 
folkeskolen er 'Livsfilosofi og etik' som 
bekendt anført som det første ud af fagets fire 
centrale kundskabs- og færdighedsområder, 
og i undervisningsvejledningen i faghæftet er 
det antydet, at dette område skal forstås som 
et fagintegrerende centrum. Ligeså optræder 
'Etik og filosofi', herunder 'Filosofi med børn', 
som et centralt kundskabs- og 
færdighedsområde i læreruddannelsens 
linjefag kristendomskundskab/religion. Der er 
således i en dansk skolesammenhæng 
opmærksomhed på, at det både er muligt og 
meningsfuldt at lade børn beskæftige sig med 
filosofi, men det er en beskæftigelse, der altså 
er placeret i en religionsfaglig kontekst, og 
som i folkeskolen optræder under betegnelsen 
livsfilosofi. Denne placering og betegnelse 
har bl.a. afstedkommet en række principielle 
spørgsmål om, hvorvidt der derfor ville blive 
tale om et didaktisk problematisk 
asymmetrisk forhold mellem det filosofiske 
og det teologiske perspektiv, når der 
undervises i religion. Målet for afhandlingen 
er – i forlængelse af denne problematik – at 
redegøre for den filosofididaktik, der har 
udviklet sig internationalt i forhold til 
filosofiundervisning af børn, og på denne 
baggrund give et bud på, hvorledes denne 
didaktik ud fra sin egen specifikke profil kan 
bidrage til undervisning i religion.    

Afhandlingen består af tre hoveddele. I den 
første del gives en grundig redegørelse for fire 
udvalgte, eksemplariske filosofididaktiske 
konceptioner, som udgør det teoretiske 
grundlag for at formulere et mere specifikt 
fokus i denne didaktik. Selvom der er tale om 
mange forskellige opmærksomhedsfelter 

indenfor de enkelte konceptioner, er det en 
antagelse i afhandlingen, at det lader sig gøre 
at se den samlede filosofididaktik som en 
didaktik, der både implicit og eksplicit 
tematiserer spørgsmålet om viden og 
erkendelse. For alle konceptioner er det 
nemlig kendetegnende, at de er konstitueret af 
krav om logisk argumentation, en præcis 
begrebsbrug, klarhed i fremstillinger etc., 
samtidig med at de også er båret af et blik for, 
at eksakte beskrivelser, begrebslig præcision 
eller en sikker og logisk argumentation ikke 
altid er mulig. Ligeledes er de båret af en 
grundlæggende bevidsthed om den 
menneskelig erkendelses grænse og om, at det 
i filosofiske samtaler vil være nødvendigt at 
give afkald på forventninger om endegyldige 
svar på de filosofiske spørgsmål og i stedet 
anerkende en pluralitet i perspektiver. Med 
dette som et principielt grundlag og som en 
bevidsthed, der sætter et konkret præg på den 
metodiske tilgang til undervisningen, vil 
filosofididaktikken især kunne bidrage til at 
gøre den erkendelsesteoretiske profil og 
ramme i religionsundervisning mere tydelig.  

I afhandlingens anden del søges dette 
begrundet med udgangspunkt 1) i det 
teoretiske grundlag for den filosofididaktiske 
opmærksomhed, der er på udtryks- og 
formidlingsformer i undervisningen, og 2) i 
den antagelse, at de filosofiske samtaler med 
børn også har som et sigte at udvikle en form 
for filosofisk holdning. I de filosofididaktiske 
konceptioner er der en bred enighed om, at 
billedlig-anskuelige udtryksformer besidder et 
væsentligt potentiale i forhold til filosofi med 
børn. I en tysk sammenhæng er dette blevet 
teoretisk forankret i specielt Ernst Cassirers 
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symbolfilosofi, men dermed er der også 
etableret et grundlag, der får betydning for 
den erkendelsesteoretiske profil i 
filosofiundervisningen. Med denne filosofi 
synes nemlig implicit at følge en bestemt 
forståelse af menneskets erkendelsesmæssige 
situation, der betoner erkendelsens 
forbindelse med perspektivitet og opererer 
med en plural gestaltning af 
tilværelsestydninger. For at tydeliggøre dette 
gives en mere detaljeret redegørelse for den 
filosofididaktiske begrundelse for at prioritere 
anskueliggørende, billedlige udtryksformer, 
og derefter indkredses nogle af de 
erkendelsesteoretiske konsekvenser af 
Cassirers symbolfilosofi, der synes specielt 
væsentlige i et didaktisk perspektiv.  

Imidlertid er det også formuleret som et 
filosofididaktisk sigte at udvikle en såkaldt 
holdning eller indstilling. I afhandlingen 
argumenteres der for, at det er muligt at 
præcisere denne idé om en holdning ved at 
tage udgangspunkt i erkendelser fra den 
skeptiske filosofi, som den er udviklet i den 
antikke, pyrrhoniske skepsis samt i Odo 
Marquards skeptiske filosofi. Også her 
indkredses de didaktisk væsentlige pointer, og 
der formuleres på denne baggrund et bud på et 
skeptisk, filosofisk-pædagogisk 
dannelsesideal, der kan ses som et 
grundlæggende sigte med Filosofi med børn. 
Ved at formulere denne holdning eller dette 
filosofisk-pædagogiske dannelsesideal som 
skeptisk er det dermed også antydet, at der er 
tale om et alternativ til eventuelle 
forestillinger om, at filosofiundervisning først 
og fremmest skal bidrage til at udvikle 
børnenes kritiske bevidsthed, eller at den 
skulle sigte mod udviklingen af en pragmatisk 
holdning. 

Det didaktiske potentiale i den skeptiske 
filosofi er at finde i den indstilling, der bygger 
på en grundlæggende bevidsthed om en del af 

betingelserne for viden og erkendelse. På den 
ene side udfordres mennesket til at 
retfærdiggøre sine meninger, på den anden 
side erkendes vanskelighederne herved. 
Vanskelighederne konkluderes som 
uomgængelige, men samtidig erkendes denne 
konklusion som et produkt af egen erkendelse 
og dermed som fallibel. Dog anerkendes det i 
den skeptiske filosofi, at den 
erkendelsesmæssige retfærdiggørelse af viden 
er en nødvendig del af enhver forestilling om 
at vide noget, dvs. det er gennem denne 
retfærdiggørelse, at det bliver muligt at 
forbinde viden med sandhed, hvilket er en 
betingelse for viden. Den skeptiske filosofi er 
i den forstand en beskrivelse af menneskets 
erkendelsesmæssige situation. Den benægter 
ikke den principielle mulighed af sikker 
viden, men stiller sig alene skeptisk overfor 
muligheden af en objektivt gyldig 
retfærdiggørelse af meninger om sandhed. 
Denne filosofi kan således også ses som et 
forsøg på en grundlæggende kritik af 
forhastede meningsdannelser og af alle former 
for dogmatisering, forstået som faste systemer 
eller læresætninger.  

Didaktisk interessant og relevant er det i 
denne sammenhæng, at de filosofiske 
undersøgelser forbindes med et praktisk-
eksistentielt og sågar terapeutisk motiv. 
Behovet for overhovedet at give sig i kast 
med filosofien er opstået på baggrund af en 
erfaring af desorientering og i ønsket om at nå 
til en sjælero eller tilstand af lykke. Her er 
både motivet til at filosofere og den snævre 
sammenhæng mellem filosofi og livsform, liv 
og tænkning, tydeligt til stede som et centralt 
aspekt af filosofien, der netop ikke kan ses 
bort fra, især ikke i en filosofididaktisk 
sammenhæng. Desuden kan den skeptiske 
filosofi skærpe bevidstheden om 
sammenhængen mellem tænkning og sprog 
samt en opmærksomhed på en sproglig stil, 
der på sin side medfører en forpligtelse på et 
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sprogligt udtryk, der bl.a. er erfaringsrelateret, 
fortællende, metaforisk og essayistisk, og som 
ud fra opgivelsen af ideen om perfektion ikke 
kun er snævert fokuseret på stringent 
argumentation eller sikker og klar 
begrebsanvendelse. Såfremt de diskursive 
fremstillingsformer benyttes målrettet, vil det 
kunne være med henblik på negativt at 
afdække fejlslutninger eller uklarheder, der 
således kan tydeliggøre den grundlæggende 
idé i den skeptiske filosofi. I forhold til en 
konkret praksis vil dette kunne have 
indflydelse på underviserens overvejelser over 
formidlingsformer og måske føre til en øget 
og differentieret anvendelse af de 
præsentative symboliseringsformer. I den 
forbindelse vil det i øvrigt være relevant at 
overveje, hvorvidt det i lyset af den skeptiske 
kritik af at gøre udviklingen af børns evne til 
at kommunikere til det væsentligste ideal vil 
være hensigtsmæssigt også at prioritere 
muligheden for, at filosofiundervisningen 
ikke kun udformes i samtaler og 
(undersøgende) fællesskaber, men at der også 
gives plads til, at børn får lejlighed til at 
beskæftige sig med de forskellige 
problemstillinger på egen hånd uden at være 
forpligtet på hele tiden at skulle meddele sig 
til andre eller begrunde deres meninger.  

I afhandlingens sidste del foreslås en bestemt 
filosofisk profil i religionsundervisningen, 
som består i at gøre den tænkning, der er 
immanent i religiøse livsanskuelser og 
praksis, mere bevidst for børn. Tesen er, at en 
religionsdidaktisk reception af 
filosofididaktikken vil kunne bidrage hertil, 

og at den derved også vil kunne bidrage til at 
øge børns sensibilitet overfor religiøse 
tydninger af tilværelsen. Således 
argumenteres for en bestemt profil i 
religionsundervisning, der prioriterer 
filosofiske samtaler og pointerer den religiøse 
tydning som netop en tydning, der er 
kendetegnet af et mere eller mindre bestemt 
erkendelses- og forestillingsindhold, der må 
diskuteres, udfordres men som også selv kan 
udfordre. På baggrund af et sådan koncept for 
religionsundervisning, der er koncentreret om 
dialog og om refleksion over både religiøse 
og sekulære perspektiver som tydninger, 
bliver filosofi- og religionsdidaktikken 
naturlige forbundsfæller. Ved imidlertid at 
skærpe den filosofiske profil og hente 
inspiration fra metoder og principielle 
perspektiver fra de filosofididaktiske 
konceptioner, kan det lade sig gøre at 
reducere den risiko for asymmetri, der vil 
kunne snige sig med, når filosofien placeres i 
et fag som kristendomskundskab. Men 
indoptages filosofien på denne vis i et sådan 
fag, bliver der tale om mere end blot et forsøg 
på at hindre asymmetri og sikre en didaktisk 
nødvendig balance. Der bliver også tale om 
andet end at gøre religion til et tema for 
filosofien. Filosofien kommer til at definere 
selve religionsdidaktikkens og -
undervisningens profil, hvorfor diskussionen 
om filosofiens bidrag til 
religionsundervisning også altid vil være en 
diskussion om religionsundervisningens 
principielle opgave.  

 
FAKTA 
Henrik Vestergaard Jørgensen forsvarede sin ph.d.-afhandling 14. januar i år på Aarhus Universitet. 
Se artikel i Kristeligt Dagblad fra samme dag  
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/403094:Danmark--Boern-skal-laere-at-taenke-filosofisk  
Hør også interview med Henrik Vestergaard Jørgensen i P1. 
Afhandlingen kan købes på Teologisk Pædagogisk Center ved henvendelse til Helle Sangild Qvist, 
hsa@km.dk.  

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/403094:Danmark--Boern-skal-laere-at-taenke-filosofisk
mailto:hsa@km.dk
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NY BOG I KLM – DENNE GANG EN IBOG 
Af Birgitte Bækgaard 

 
Hvorfor skrive en ny bog i KLM, når der 
allerede er flere gode bøger på markedet?  
 
Af den simple grund at vi vil benytte os af de 
mange muligheder som computer, internet og 
ikke mindst interaktive tavler i 
undervisningslokalerne giver os - og fordi 
KLM er et fremragende fag til formålet. 
Kilder, lydfiler, fotos, kunstværker, film, 
avisudklip, ordbøger ligger på nettet og 
suppleret med interaktive links og opgaver 
giver det nye indfaldsvinkler til 
undervisningen – både når der undervises på 
hold og til studiestøttende brug i 
studiegrupper og selvstudium.   
 
IBogen har den fysiske bogs fordel at være en 
redigeret gennemgang af fagrelevant stof i et 
lineært forløb. De studerende farer ikke vild i 
den, men holdes fast af overordnede kapitler 
med underafsnit, der fører dem igennem 
fagets centrale områder. Men iBogen har også 
nettets dynamiske muligheder. Ved et klik 
kan de studerende få uddybende 
informationer, hente relevante billeder og 
lydfiler frem, skrive noter ind i teksten og 
fremhæve dele af den, prøve sig selv ved små 
indlagte quizzer eller opgaver - i det hele taget 
åbne for mange flere veje rundt i stoffet.  
Desuden manifesterer det dynamiske sig i, at 
iBogen løbende kan opdateres. 
 

6 

For at være mere konkret vil den nye KLM 
iBog eksempelvis i afsnittet om skolens 
formål arbejde ud fra en traditionel 
oversigtstekst, hvor skolens formål som kilde 
naturligvis vil være lagt ind som aktivt link. 
Derudover vil afsnittet være forsynet med en 
række interaktive dele, som undervisningen, 
forberedelsen eller studiegruppearbejdet kan 
tage udgangspunkt i. Det vil være links med 

eksempler fra aktuelle debatter om skolens 
formål, som de studerende kan diskutere med. 
Det vil være link til Løgstrups berømte 
forelæsning både som tekst og video og til 
historiske oversigt over skolens formåls 
udvikling. Der vil være link til J.C.G. 
Clausens dimittend tale i 1794 til de første 
lærere om at være ”lykkelige fornuftsvæsner”. 
Og der vil være opgaver, hvor de studerende 
på baggrund af leksikonopslag og kildetekster 
vil kunne påbegynde en indkredsning af 
værdierne medansvar, åndsfrihed, ligeværd, 
frihed og demokrati i historisk og aktuel 
belysning. 
 
Indholdsmæssigt har vi valgt at opdele bogen 
i 4 overordnede kapitler, et introducerende 
kapitel om skolens formål og KLM faget, et 
idehistorisk kapitel fra Platon til Nietzsche, et 
kapitel om religion, kultur og politik i nutid 
og et afsluttende kapitel med spørgsmålet om 
skolens dannelsesopgave. Hvert af kapitlerne 
har flere underafsnit, der skrives af forskellige 
forfattere indenfor undervisningsverdenen.  
Den bærende ide er integrationen af K, L og 
M i alle dele af bogen. Det didaktiske princip 
er den vanskelige kunst at udvælge få, men 
væsentlige personer, tænkere og teorier for at 
gøre de studerendes møde med "de store 
ideer" udfordrende og håndterbart. 
 
Processen med at lave en iBog (interaktiv 
bog) – som ikke er en e-bog (elektronisk bog) 
– er anderledes end papirbogens. Mens 
arbejdet med iBogen skrider frem, er web-
siden, hvor den ligger, åbent for interesserede 
læsere. Og de opfordres til at komme med 
kritik og gode råd, mens iBogen bliver til. 
Først når bogen er færdig, "låses den fast" og 
lukkes for andre end dem, der køber den. I 
redigeringsfasen håber vi, at I, vore kolleger, 
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har lyst til at bidrage. Vi vil efter 
sommerferien sende en mail ud til jer med et 
link til iBogen. Og så håber vi, at I vil være 
friske på at give konstruktiv kritik. 
 
Og til slut lige denne videndeling om iBogens 
fremmarch: Gyldendal er i gang med at 
omsætte en del af deres folkeskole-materialer 
helt ned til 1. klasse til ibøger, og på 
gymnasierne er antallet af ibøger til fagene 
eksploderet. Vores fremtidige studerende vil i 
endnu højere grad end nu være vænnet til at 
benytte computer, interaktive tavler, net og 
iBog til studiet. Som seminarielærere skal vi 

være gode til at tage nettet og alle dets 
muligheder ind i undervisningen med de 
studerende, ikke kun i teorien men også i 
praktisk og kritisk brug af dem. Det håber vi, 
at vores IBog vil kunne bidrage til i KLM. 
 
Efter aftale med Systime vil køb af iBogen 
inkludere en papirbog med grundteksten, 
centrale kilder og udvalgte opgaver. 
 
Redaktører af iBogen er Henrik Bækgaard, 
Dorete Kallesøe og undertegnede. Øvrige 
bidrag leveres af seminarie- og 
universitetsundervisere. 

 
LINK 
Læs mere om ibøger: http://info.systime.dk/ibogen  

 

 

 
 ANBEFALET LINK 

 
KLM-side på EMU 
Nyt site, der er kommet "i luften" her i 2011. Dorete Kallesøe har 
taget dette initiativ og er også redaktør på siden. Man kan undre sig 
over, at UNI-C ikke før har taget initiativ til en side for KLM; det 
kom trods alt ind i læreruddannelsen i 2007. - Nu skal vi i 
Seminariernes Religionslærerforeningen så bare huske også at bidrage 
til siden. 

  http://www.emu.dk/sem/fag/klm/  
Anbefalet af: Irene Larsen. 
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RELIGION I DANMARK 2011 
Årbog udgivet af Center for Samtidsreligion 
Præsenteret af Irene Larsen 

 
Center for Samtidsreligion under Det 
Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet 
har nu udgivet 3. årgang af årbogen "Religion 
i Danmark". 
"Center for Samtidsreligion - indsamler, 
analyserer og formidler viden om samtidens 
religion og religiøsitet, globalt og især 
nationalt" står der på hjemmesiden. Endvidere 
hedder det, at 
• "Levende religion repræsenterer sig på 

mangfoldig vis i forskellige religioner og 
på tværs af eller uden for 
institutionaliserede afgrænsninger. Den 
kommer til udtryk i religiøs praksis og 
teologiske refleksioner, i diskurser om 
sandhed og autoritet. 

• Tradition og transformation viser sig i 
samtidens virkelighed, og foruden 
teoretiske og metodiske vinkler prioriterer 
centret empirisk forskning og 
dokumentation højt." 

Man kan orientere sig på deres hjemmeside 
om øvrige aktiviteter og projekter, bl.a. "Det 
Danske Pluralismeprojekt". 

Årbogen "Religion i Danmark" er en e-
årbog. Den udkom i begyndelsen af april, og 
skal angiveligt også udkommer som samlet 
pdf-fil (til evt. udprint) senere. Den 
præsenteres således: "E-årbogen præsenterer 
hvert år oplysninger om de godkendte 
trossamfund, fx hvor mange medlemmer de 
har. E-årbogen har særlig fokus på religiøse 

minoriteter, men bringer også de nyeste tal 
om Folkekirken."  

Der gøres rede for den anvendte metode og 
der er en begrebsforklaring af f.eks. 
begreberne 'godkendt trossamfund' og 
'anerkendt trossamfund'. Der er udarbejdet et 
Danmarkskort med kulørte "pinde", som man 
kan klikke på og finde ud af, hvilket 
trossamfund, der er tale om. 

Der er en præsentation af godkendte 
trossamfund. Samt "Folkekirken i tal". 

Årets fokus er religionsundervisning i 
godkendte trossamfund. Man har spurgt 
trossamfundene om de til byder undervisning 
til børn og unge. Det er der en del, der gør.  

Med til årets fokus hører artiklen 
"Udfordringer ved metode" af cand.mag. og 
videnskabelig assistent Marie Bisbjerg. 
Bisbjerg bringer overvejelser om "metode 
med hensyn til forskningsprojektet Religiøs 
fritidsundervisning for børn og unge blandt 
muslimske grupper i Danmark." 

Årbogen rummer desuden artiklen "Stor 
ståhej for ingenting - En sociologisk optælling 
af niqabier i Danmark" af Margit Warburg, 
Birgitte Schepelern Johansen og Kate 
Østergaard. Resultatet lander på ca. 150 
kvinder - med en række forbehold. 

På forsiden til "Religion i Danmark 2011" kan 
man finde artikel-indeks for alle tre årgange 
af årbogen. 

 
LINK 
Se hele herligheden her: http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog11/forside/  
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KOM I DIALOG MED KULTURMØDEAMBASSADØRERNE 
Af Maya Bram Sommer, projektleder 

 
"Det danske samfund er gået fra et homogent 
samfund til et samfund, hvor andre kulturer 
og sprog blander sig. 
Kulturmødeambassadørerne skal bidrage med 
en forståelse for, at man kan være dansk på 
flere måder", (Grænsen, 5. okt. 2009) 
 
Det er snart to år siden Integrationsministeriet 
sagde ja til at støtte Grænseforeningens 
Kulturmødeambassadørprojekt, i arbejdet 
med at sætte fokus på sproglig og kulturel 
mangfoldighed som en ressource, dels for 
individet selv, dels for samfundet. 
 
I dag står vi med en gruppe på 25 unge 
mennesker med mindretals- eller 
minoritetsbaggrund, som har rejst land og rige 
rundt, og sat perspektiv på det danske. Også 
internt i gruppen foregår der et spændende og 
givtigt kulturmøde – f.eks. unge fra det 
danske mindretal i Tyskland side om side med 
unge med rødder i det arabiske, men som 
måske har boet i Danmark hele deres liv. Det 
kulturmøde tager de med sig ud på 
dialogmøderne, og overrasker, samt beriger 
deltagerne med.  

De har især besøgt foreninger og 
uddannelsesinstitutioner. Bl.a. 
lærerseminarer, heriblandt religionsfaget. 
 
Kulturmødeambassadørerne er ikke 
religionseksperter. Nogle af dem er ikke 
religiøse. Men de er eksperter på deres eget 
liv og erfaringer, og er trænede i at fortælle 
om disse, gå i dialog herom og i at facilitere 
en god diskussion – hvor vi i bedste fald også 
i fællesskab får fundet frem til nogle best 
practices, f.eks. indenfor medborgerskab. 
 
Et typisk dialogmøde varer 3-4 timer, men de 
kan også struktureres således at de er af 
kortere eller længere varighed. Det skorter 
ikke på øvelser, emner m.m., men det er klart 
at det ikke er alle der har mulighed for at 
afsætte en hel dag i programmet. Derfor 
tilstræber vi at skræddersy vores dialogmøder 
– både hvad angår varighed og det snit der 
lægges. 
 
Skulle I være interesserede i at få besøg af os, 
kontakt os da endelig. 

 
I kan også læse mere om os på vores hjemmeside: http://ambassador.graenseforeningen.dk/  
Og/eller vores fanside på Facebook: http://www.facebook.com/dialogmoeder  
Se også Grænseforeningens hjemmeside: http://www.graenseforeningen.dk  
 
Maya Bram Sommer, projektleder 
mbs@graenseforeningen.dk  
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BESØG FRA FÆRØERNE 
Af Lakshmi Sigurdsson 

 
I marts måned var vores kollega i den færøske 
læreruddannelse, Føroya Læraraskúli, Poul F. 
Guttesen på besøg i København. Han havde 
på forhånd taget kontakt til Britta og 
undertegnede, så vi fik begge mulighed for et 
hyggeligt møde med opdatering på den 
aktuelle udvikling i den færøske 
læreruddannelse.  
Poul har en PhD grad i teologi (Leaning Into 
the Future: The Kingdom of God in the 
Theology of Jurgen Moltmann and in the 
Book of Revelation, Princeton Theological 
Monograph, 2009). Han underviser i de fag, 
som svarer til KLM og linjefaget 
Kristendomskundskab/religion.  
 I de senere år er den færøske læreruddannelse 
blevet revideret. Poul har ansvaret for 

udviklingen og beskrivelse af nye kurser i 
kristendomskundskab, religion, livssyn og 
etik. Jeg har fået en kopi af studieordningen 
for den nye færøske læreruddannelse og 
vedhæfter som bilag (pdf) oversigten over 
uddannelsesforløbet og nærmere beskrivelse 
af faget 'livssyn og etik', som svarer til KLM.  
Beskrivelsen af linjefaget 
kristendomskundskab er under udarbejdelse, 
og Poul var bl.a. i København for at høre om 
linjefaget i den danske læreruddannelse. Der 
er fint, at vi dermed igen har gode kontakte 
med vore nordiske kolleger. Poul kan 
desværre ikke deltage i NCRE-konferencen i 
juni, men skulle der være nogen, som har mod 
på lidt lærerudveksling i smukke omgivelser, 
kan han kontaktes på: pguttesen@gmail.com

  
 
Læreruddannelsen, Færøerne, 2009-2013 
 
Grundkursu
s fælles med 
pæd 

Pæd 
/psyk 
/didaktik 

Område Område Linje BEd- 
projekt 

Linje Profession
sprojekt 

Videnskabs-
teori 
4½ ECTS 
 
Børne- og 
ungdoms-
kultur 
4½ ECTS 
 
Kreative 
lære-
processer 
4½ ECTS 
 
Livssyn og 
etik 
9 ECTS 
 
Kommuni-
kation 
4,5 ECTS 

Pæd/almen 
didaktik  
15 ECTS 
Psykologi  
15 ECTS 
Praktik  
(del af 
kurserne) 

Færøsk og 
sprog-
undervisning 
58 ECTS 
 
Natur-
videnskab  
60 ECTS 
 
Praktik   
(del af  
linjen) 

Færøsk og 
sprog-
undervisning 
58 ECTS 
 
Natur-
videnskab  
60 ECTS 
 
Praktik   
(del af  
linjen) 

Folkeskole-
fag 
45 ECTS (fx 
KR) 
 
Praktik  
(del af 
linjen) 
 
Specialpæd 
med pæd  
45 ECTS 
 
Pæd ledelse 
med pæd  
45 ECTS 
 
Førskole/ind
skoling med 
pæd  
45 ECTS 

15 
ECTS 

Folkeskolefa
g 
45 ECTS  
(fx KR) 
 
Praktik (del 
af linjen) 
 
Specialpæd 
med pæd  
45 ECTS 
 
Pæd ledelse 
med pæd  
45 ECTS 
 
Førskole/inds
koling med 
pæd  
45 ECTS 

15 ECTS 

 
 
 

10 
 

mailto:pguttesen@gmail.com


Medlemskommunikation 1, 2011 
 

Bilag: "Livssyn og etik" i Læreruddannelsen, Færøerne, 2009-2013 
 
World Views and Ethics 
 
Year: 2010-2011. Semester: Spring. Credits: ECTS. 
 
Objective: 
According to Faroese law, teachers and social educators are "in agreement and cooperation with 
parents" to give children a "Christian and civilised upbringing." This shall be done on basis of 
"freedom of conscience, tolerance, equality and democracy." These phrases in the purpose clauses 
of the laws for schools and for institutions working with children ref1ect Christian tradition and 
modern ideals, both having had a major shaping inf1uence on the development of Faroese society. 
Since social educators and teacher occupy a pivotal role in the development of children into 
responsible and active citizens, it is of prime importance that they have qualified insights into and 
understanding of the ideas and world views that have shaped society. They must also be aware of 
the spectrum of views and values the children they work with represent.  
 
The purpose of this course is to help students  
1) gain insight into basic tenets of Christian and Modern worldviews,  
2) learn to think within the rational frameworks of these worldviews,  
3) learn to work with ethical quandaries within the framework of these worldviews, and in doing so, 
learn why people come to different conc1usions in such quandaries, and  
4) understand, on basis of this, the role world views and ethics have in their chosen profession.  
 
Content: 
The topics covered in the course are as follows: 
1) Sources and roots of Christian faith in Europe and the Faroes  
2) Modern traditions and secularisation  
3) Philosophical changes and Postmodernity in the 20. and 21. Century  
4) Three basic tenets in a Christian worldview: God and creation, anthropology, church and society  
5) Tenets in modern/late modern society, such as meaning construction, understanding of culture, 
globalisation, hap pines s and well-being  
6) Faith in social and political context  
7) Christian ethics: framework and tenets  
8) Knowledge, cognition, faith and science in the Middle Ages and in a scientific worldview  
9) Views on nature and environmental protection  
10) Human rights and ethics  
11) Culture and education: Challenges and possibilities in a multicultural society  
 
Assessment method: 
1) Active participation during class, in group work, possible presentations and the like is a pivotal 
part of the course. Further information will be given during the course.  
2) Toward the completion of the course, students will write a paper in which they explore a relevant 
issue, considering differing perspectives on the issue and their ethical implications. Further 
instructions will be given in class.  
 
Evaluation: 
Grades are awarded on a Passed/Not passed basis. 
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NYT FRA CENSORNÆSTFORMANDEN 
Af Lakshmi Sigurdsson og Hans Krab Koed 

 
Censorformandskabet har holdt møder 17. 
nov. 2010; 20. jan og 22. marts 2011og har 
bl.a. drøftet følgende: 

Hvis man ikke kan eller vil, undlader man 
blot at svare. 
Den, som først svarer ja på en forespørgsel 
om censur, får den.   

Censormødet 2011 Man vil herefter modtage svar, om man er 
allokeret, eller om prøven er afsat til anden 
side. 

Mandag den 17/01/11 blev der holdt møde i 
Århus mod planlagt i Odense. 
Kristendomskundskab/religion og KLM 
holdet et fælles møde i år som tidligere. 

Når der er en prøve, sendes der forespørgsler 
til 10 censorer – ind til prøven er allokeret. 
Den første som svarer ja til forespørgslen, får 
censuren. Vedkommende rykker så ned 
bagerst i køen, indtil alle andre har fået en 
censuropgave. 

Ud af ca. 1300 censorer mødte der ca. 400 op. 
Konklusionen var nok mest den, at det er 
bedst, at der som udgangspunkt holdes to 
møder, ét i København og ét i Århus, sådan 
som vi tidligere har praktiseret. Det vil vi 
forsøge at gøre igen næste gang.. 

De respektive læreruddannelsessteder 
bestemmer selv, om man ønsker censorer 
efter nærhedsprincippet som udgangspunkt.  Sjællændere var for ringe repræsenteret – 

formentlig begrundet i at mødet lå i Århus. Men der gælder stadigt det princip, at man er 
nederst i køen, hvis man har haft censur og 
andre ikke, uanset nærhedsprincippet. (Alle 
censorer skal helst have censur mindst 2 
gange i en beskikkelsesperiode). 

 
Ny censorformand 
Niels Grønbæk blev pr 1. jan 2011 leder af 
Læreruddannelsen i Odense, hvorefter Hans 
Krab Koed tiltrådte i embedet som formand. 
Censorformandskabet bekræftede Hans' nye 
funktion den 22. jan. 2011. 

Denne nye fremgangsmåde skulle gerne 
hindre, at man får spamagtige henvendelser i 
tide og utide, om man kan påtage sig censur. 

Henrik Marxen (censornæstformand i 
Billedkunst) blev valgt som næstformand. 

Det nye princip / system skulle også gerne 
sørge for en retfærdig og systematisk 
struktureret fordeling.  

Sekretariatet 
Samarbejdsformen mellem sekretariatet og 
censorformandskabet er skiftet til det bedre.  

Eksamensadministrationerne skal endvidere 
fremover oplyse, hvem der er eksaminator(er) 
ved bestillingen, da der er et generelt ønske 
om at kunne tjekke censors habilitet. Det 
gælder i særlig grad for KLM, hvor det er 
vigtigt at sikre, at fagets forskellige områder 
tilsammen dækkes af eksaminator og censor. 

Sekretariatet er i gang med at omstille sig, det 
vil i praksis sige, at der er flere af de ting, vi 
tidligere har påtalt, bliver ændret i den 
ønskede retning.  
 Ud fra koordinater genereret på basis af de 

enkelte personer og institutioners adresser, 
beregnes en afstand efter nærheds- eller 
spredningsprincippet i kilometer (luftlinje) fra 
censor til institution. 

Nye principper for allokeringer 
Systemet fungerer således, at alle censorer 
står til rådighed hele tiden. 
Censorerne skal derfor ikke selv tilkendegive, 
hvornår de kan påtage sig censur. 
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• Nærhed (Valget af censor, prioriteres efter 
hvor kort km-afstand fra bopæl til 
uddannelsesstedet) 

• Spredning (Valget af censor, prioriteres 
efter hvor lang km-afstand fra bopæl til 
uddannelsesstedet)  

 
Professionshøjskolernes censorsekretariat - 
som det rettelig hedder - bliver formentlig 
suppleret med sygeplejeuddannelsen i løbet af 
2011. Og der er plads til flere. 
Censorformandskabets styregruppe er 
retningsgivende for, hvordan sekretariatet 
forvaltes og udbygges – vi er altså en del af 
en større sammenhæng.  
 
Møde i Ministeriet for alle censorformænd 
og næstformænd den 25. nov. 2010 
I Undervisningsministeriets årlige rapport 
omkring censorformandskaberne bliver vores 
årsberetning bliver flittigt citeret. 
Fx vedr. honorering af censur 
Fra læreruddannelsen understreger man, at 
problemet bl.a. kan skyldes, 
at det er uklart, hvad der reelt honoreres for. 
Formandskabet anbefaler, 
at "uddannelsesstederne mere præcist redegør 
for opgavens indhold og dens honorering i 
forbindelse med de aftaler, der indgås med 
den allokerede censor. I den sammenhæng 
er det også vigtigt, at der klart og præcist 
redegøres for afregning af udgifter som f.eks. 
transport og overnatning". 
 
Ministeriet har ingen forslag til tema for 
næste års censorskema. 
 
Censorvejledninger 
Der er nye vejledninger på hjemmesiden, 
både til bachelor og alm. eksamen 
http://www.laerercensor.dk/index.php 

 

Lektorbedømmelsesudvalg 
Indstilling af et nyt medlem til 
lektorbedømmelsesudvalget 
Kirsten M. Andersen fra Silkeborg indstilles 
 
Formand og bedømmerkorps til 
lektorbedømmelse inden for det pædagogiske 
uddannelsesområde 
1. marts 2008 – 31. december 2011 
 
Formand Inge Weicher, 
Formandssuppleant Anders Jessen Hansen 
Bedømmere i Læreruddannelsen 
Kirsten Krogh-Jespersen, H. C. Hansen, 
Kirsten M. Andersen, Annelise Terndrup 
Pedersen 
 
Eksamensformer og lodtrækning 
Censorformandskabet har forsøgt at få 
overblik over mangfoldigheden af 
prøveformer på UC'erne 
Der er formentlig tale om tre hovedtyper af 
eksamensformer: 
• Lodtrækning mellem studieprodukter, 

eksamen umiddelbart derefter 
• Lodtrækning mellem temaer eller en 

række spørgsmål med et kort skriftligt 
oplæg /en synopsis, hvor det skriftlige 
tæller med ved karaktergivning. 

• Lodtrækning mellem temaer og med et 
kort skriftligt oplæg/ en synopsis, hvor det 
skriftlige ikke tæller med. 
 

I KLM er tendensen, at det skriftlige ikke 
tæller med.  
Mange steder er i gang med at udvikle eller 
indføre nye prøveformer, som kan overholde 
kravet om lodtrækning, men lette den 
komplicerede logistik. 
 
Kontaktudvalget 
Udvalget som tager sig af forbindelsen 
mellem censorformandskabet og LLN. 
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Udvalget består af repræsentanter fra LLN 
(ledernætværket) og censorformandskabet: 

 
 

Keld Vorup, Kim Larsen, Thorkild Rams og 
Louise Thiim er lederrepræsentanter (LLN) 
og Maja Damkier, Hans Krab Koed, Helge 
Kastrup og Henrik Marxen er repræsentanter 
for censorformandskabet. 

 
 
 

 
 
 
 

ANBEFALET LINK 
 
Medborger.net 
Skoleledernetværket "Medborgerskab gennem uddannelse" ønsker at fremme og 
facilitere videns- og erfaringsudveksling mellem uddannelsesinstitutioner, forskere 
og specialister medhenblik på at igangsætte aktiviteter, der fremmer aktivt 
medborgerskab i skolen, arbejdslivet og i samfundet generelt. 
Netværket er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Ungdomsbyen, DPU 
og Institut for Menneskerettigheder. Mål for netværket er at: 

• Fremme udvikling af metoder til at arbejde med inkluderende ledelse, lokalt 
demokrati, elevdeltagelse, trygge læringsmiljøer, tolerance og respekt for 
forskellighed. 

• Fremme og facilitere vidensdeling mellem skoler, ungdomsuddannelser, 
forskere og udviklere og at udvikle og igangsætte kvalificerede 
medborgerskabsaktiviteter for og på de involverede skoler. 

• Give lærerne, ledelserne og skolebestyrelserne på de involverede skoler 
redskaber til at iværksætte effektiv og vedkommende undervisning og 
aktiviteter, der fremmer aktivt medborgerskab, således at eleverne i stigende 
grad får kendskab til de principper, det danske folkestyre bygger på, og at 
eleverne benytter og aktiverer de friheder, rettigheder, pligter og ansvar, de 
har i skolen og i samfundet. 

 http://www.medborger.net/  
Anbefalet af: Lakshmi Sigurdsson 
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Generalforsamling i Seminariernes Religionslærerforening 2010 

FORMANDSBERETNING 2010 
Af Michael Riis, formand for Seminariernes Religionslærerforening 

 
Aflagt for Seminariernes Religionslærerforenings generalforsamling, 25. november 2010. 
I – Året generelt 

2010 har været et usædvanligt år i 
bestyrelsesarbejdet: Det har nemlig ikke været 
et begivenhedsrigt eller udpræget arbejdstungt 
år i bestyrelsen – for første gang i mange år en 
helt usædvanlig almindelig hverdag på 
kontoret – ingen sådan rigtige trusler om 
endnu en ny læreruddannelse, vi som forening 
var nødt til at forholde os til, ingen STORE 
debatter om vores to fag og deres placering i 
LU, i hvert fald ikke på et niveau OVER de 
enkelte uddannelsessteder, så at bestyrelsen 
fik en opgave der… 

Formandsberetning og generalforsamling er 
derfor først og fremmest – fordi 
formandsberetningen for året ikke er fyldig – 
et medlemsmøde og en anledning til at 
orientere hinanden om status og 
problemstillinger fra rundt omkring, udpege 
mulige indsatsområder for bestyrelsen og 
foreningen fremover, og lignende. 

II – Bestyrelsens løbende aktiviteter 

15 

Der har været holdt 3 bestyrelsesmøder i 
løbet af året: i november, i marts og i maj 
måned. En stor del af arbejdet i bestyrelsen, 
når der ikke er ydre kampe at kæmpe, ligger i 
at udvikle indhold og rammer for foreningens 
kursusvirksomhed. I bestyrelsen er 
kursusudvalget, som består af to personer, 
derfor en af de rigtig tunge poster – i år 
bestridt af Jesper Garsdal og Britta Kornholt. 
Den øvrige bestyrelse fungerer så som 
kursusudvalgets brainstormere i 
indledningsfasen og til en vis grad som 
sparringspartnere undervejs, men det er 
kursusudvalget, der gør det konkrete arbejde 
med endelig kursusbeskrivelse, aftaler med 

oplægsholdere, kontrakter med kursussteder 
og 100 andre ting, der er nødvendige. Der er 
derfor de to personer i kursusudvalget rigtig 
meget at være taknemmelig for! 

III - Økonomi 

Bestyrelsens udgifter til rejser og hoteller har 
været relativt beskedne – det er af 
økonomiske grunde ikke så uhensigtsmæssigt 
med en så geografisk skæv bestyrelse, som vi 
har haft i år. Af andre grunde er det måske, så 
hermed en opfordring til ikke-københavnere 
til at stille op til de to pladser, som er på valg i 
år.   

Bestyrelsens udgifter er størst, når det 
kommer til den årlige ude-spisning, som vi 
giver os selv lov til som 'løn' for vores 
bestyrelsesindsats. På generalforsamlingen i 
2009 havde revisoren en bemærkning til 
niveauet, som i 2008 VAR over kanten – og 
det har vi her i 2010 rettet ind efter, uden dog 
at være blevet specielt asketiske. Det 
regnskab, I skal se om lidt, dækker 2009, og 
her var vi knap så tilbageholdne – men sådan 
er det.  

Den løbende økonomi varetages af Laura 
Lundager Jensen, som nu har fået godt styr på 
det, og derfor holder op! Super ærgerligt. 
Kassererposten er en post, jeg i mine mange 
år i bestyrelsen aldrig har haft og aldrig skal 
have – og jeg har derfor ikke et personligt 
kendskab til arbejdsbyrden i det. Men vi har i 
bestyrelsen drøftet, om ikke det var en ide, at 
det helt almindelige permanente arbejde med 
kontingent og pbs-kontakt og hvad der nu er i 
det, om det ikke med rimelighed kunne 
overdrages til en form for ekstern 
forretningsfører, hvis vi kunne hyre en sådan 
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til en rimelig penge. Med hyppigere 
kassererskift i bestyrelsen end dengang fx 
Hans Krab Koed sad stabilt på denne post i 
mange år, er det mange kræfter, der skal 
bruges på at tilegne sig dette stofområde, der 
er vigtigt, men måske ikke SÅ centralt for ens 
motivation for at lægge en indsats i noget 
bestyrelsesarbejde.  Det vil jeg gerne høre 
forsamlingens kommentarer til… 

Økonomien er i øvrigt fortsat relativ god med 
en lille formue, hvilket giver en vis tryghed 
som buffer ifm kursusafviklinger og andet.  

IV – Politik 

Der har været en enkelt anledning til, at vi 
som bestyrelse også viste flaget rent politisk: 
sagen om fyringen af to lektorer på Institut for 
Pædagogisk Filosofi, DPU (Henrik Vase 
Frandsen og Jørgen Huggler). Der er både 
universitets- og personalepolitiske 
perspektiver i sagen, men det VI kunne 
forholde os til, var den nedprioritering af den 
allerede lille religionspædagogiske 
kontaktflade til universitetsniveauet 
herhjemme, som fyringen af netop disse to 
forskere var udtryk for.  Fyringen blev til sidst 
kaldt tilbage, som sikkert bekendt, og det var 
nok ikke på grund af vores indsats – men vi 
viste flaget, og i miljøet bemærkede man det 
og var taknemmelige for det.  

V – Møder med andre 

Ud over vores egne arbejdsbestyrelsesmøder 
har vi i år haft ansvaret for det årlige 
fællesbestyrelsesmøde for 
religionslærerforeningerne fra hhv skolen, 
gymnasiet og os selv. Vi plejer at indkalde en 
ekstern oplægsholder til disse møder, men i år 
klarede vi den internt: Jeg og Lakshmi holdt 
et dobbeltoplæg om tolerancebegrebet – sat 
ind i forskellig filosofisk og pædagogisk 
sammenhæng. 

VI - Samarbejdspolitikken i øvrigt 

Bestyrelsen har deltaget i det årlige møde i 
Fællesudvalget for kristendomsundervisning – 
('biskopsudvalget';  Hans Krab Koed 
vikarierede i år for bestyrelsen, der ikke 
kunne sende en repræsentant på mødedagen). 

Et skandinavisk religionslærerforenings-
samarbejde er i sin spæde start; vi følger det, 
har deltaget med repræsentant i enkelte 
møder, men forholder os lidt afventende og 
ser, hvad det udvikler sig til… 

VI - Medlemskommunikation 

Det er Irene, der stort set kører butikken alene 
– min del af redaktørindsatsen er yderst 
behersket. Min formandsklumme Siden sidst 
er jo en slags løbende bestyrelsesberetning, så 
for flittige læsere af vores e-blad er der ikke 
mange nyheder i det, jeg står og siger i aften. 
MK kunne i meget højere grad fungere som 
udveksling af debat og erfaringer internt i 
fagmiljøet end tilfældet er – men jeg skal 
holde lav profil med formaningerne, for jeg 
ved også, hvor svært det kan være at få 
afleveret de der ekstrating, der skal presses 
ind i en hverdag, der allerede ér brugt til andre 
ting… Men fx begrundede studieplaner for 
KLM-faget kunne jo være toprelevant MK-
stof i forlængelse af et kursus som dette, 
kunne man forestille sig. Jeg hører gerne 
forsamlingens holdninger til og oplevelse af 
MK's relevans og tilgængelighed og niveau.. 
– osv. 

Og dermed overlader jeg drøftelsen af 
beretningen til forsamlingen. 
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Generalforsamling i Seminariernes Religionslærerforening 2010 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 
Af Anne Mette Hald 

 
Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia, 25. november 2010 

1) Dirigent: Hans Krab Koed.  Referent: 
Anne Mette Hald. 

2) Formandens beretning (se ovenfor) 

a) Beretning - godkendt 
b) Drøftelse af forskellige punkter fra 
beretningen:  
i. Medlemskommunikation: Irene vil gerne 
have flere bidrag fra medlemmerne til 
Medlemskommunikation: anmeldelser af 
bøger, aktuelle situationer fra undervisningen, 
begrundede undervisningsplaner. Ethvert 
indlæg, der kunne være inspirerende for 
kolleger.  
Lakshmi Sigurdsson gør opmærksom på, at i 
seneste nummer af Medlemskommunikation 
er Lars Steen Larsens rapport fra en 
omrejsende censor informativ og 
tankevækkende læsning.  
ii. Kassererposten i foreningen: Forsamlingen 
er positiv overfor at honorere en ekstern 
kasserer for foreningen. Imidlertid: Viggo 
Ernst Thomsen er villig til at påtage sig 
funktionen uden at indtræde i bestyrelsen og 
uden aftale om honorar. Viggo Ernst 
Thomsen er hermed udpeget.   
iii. Foreningens kontakt til DPU: Der er i 
øjeblikket kun en uformel kontakt (via Ove 
Korsgaard).  Henrik Bækgaard: Foreningen 
bør søge at opnå en formaliseret kontakt. 
Birgitte Bækgaard: Man kunne invitere dem 
til møder med foreningen, fx som element i et 
kursus. 
iv. Bestyrelsen opfordres til at arbejde for et 
nyt logo for foreningen.  
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3) Foreningens kursusaktiviteter, ved Britta 
Kornholt: Britta spørger til opfattelsen af det 
aktuelle kurssussted – og et lidt mere roligt 

sted blev ønsket. Løgumkloster kunne være 
aktuelt fx hver andet år – hertil tilslutning fra 
forsamlingen. 

2011-kursus: Nordirland – Belfast efterår 
2011. Forslag til kursusindhold blev 
præsenteret: Der er kontakt til Strandmills 
University College of Education. Vi skal 
møde studerende, elever i skolen og 
naturskønne områder. Pris ca. 5.600 kr. Fly og 
4 overnatninger, heldagsbustur og tur i byen.  
Mandag til fredag. (Se program her i bladet.) 
Drøftelse: Ikke stemning for en hel dag i 
naturen. Vigtigt, at man får talt med folk på 
mange niveauer i skoleverdenen, og også godt 
at tale med mennesker med forskellige 
meninger. Eventuelt med politikere. Stor 
opbakning på generelforsamlingen til en tur 
til Nordirland.   

4) Regnskab og fastsættelse af kontingent.  

Laura præsenterer regnskabet for 2009 – 
regnskabet godkendt. 
Bemærkninger til regnskabet:  
a. Medlemskab af EFTRE, tekniske 
problemer forhindrede betalingen i år – der 
betales dobbelt næste år.  
b. Formuen er genereret gennem årene ved 
indbetalinger til kontingent og overskud fra 
kurser. Tilslutning til: Overskud fra tidligere 
kurser kan indgå som tilskud til rejsekurset.   
c. Ros fra revisor til kasserer og kursusudvalg 
for god regnskabsføring.  

5) Forslag fra medlemmer 

Forslag: At foreningen skifter navn til: 
Læreruddannelsens Religionslærerforening – 
19 for, 0 imod. (Da forslaget indebærer en 
ændring af foreningens vedtægter, skal 
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afgørelsen bekræftes på næste 
generalforsamling, før ændringen kan træde i 
kraft). 

6) Valg til bestyrelsen, opstillet: Lakshmi 
Sigurdsson, Jes Heise Rasmussen.  Genvalgt. 

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen, 
opstillet: 1. Bjørg Christensen, 2. Johan 
Thorendal. Valgt. 

8) Valg af 2 revisorer: Gabriella Dahm, 
Solveig Rostbøll. Valgt 

9) Eventuelt: 

a) 17. januar 2011 – Censormøde i Århus for 
alle fag. Der bliver kun dette ene møde.  

b) Dorete Kallesøe er ved at lave en KLM 
side på EMU. 
www.emu.dk/fag/klm/index.html 
Dorete efterlyser forslag til siden. Der må 
peges fra foreningen på, at siden bør 
indeholde alle fagets indholdsområder, ikke 
kun M-perspektiver.  Siden må gerne 
understrege sammenhængen og integration 

mellem fagets elementer. Det er uheldigt, at 
siden pt. præsenterer faget som et M-fag. 
Forslag om, at der bør offentliggøres 
materiale om det integrative i faget – det 
KLM-didaktiske aspekt. - Se desuden Irenes 
side: www.emu.dk/sem/fag/kre/index.html  

c) Gabriella Dahm minder om: Henrik 
Jørgensen forsvarer 14. januar 2011 i Århus 
sin ph.d. om religionsdidaktik/filosofi med 
børn. LINK 

d) Henrik Bækgaard foreslår møde/kursusdag 
fx i Odense om IT -værktøjer.  

e) Bjørg opfordrer foreningen til at blive mere 
synlig i EFTRE sammenhæng. 

f) Lakshmi – Nordic Conference on Religious 
Education 6.-9. juni 2011 – se program på 
Aarhus Universitets hjemmeside, deadline for 
indlevering af korte præsentationer 5. januar 
2011. 

g) Tak fra formanden til Laura Lundager 
Jensen for indsats i bestyrelsen, herunder det 
trælsomme kasserer-arbejde!  

 
 
 ANBEFALET LINK 

 
Ny religionsanalyse på religion.dk 
Et nyt tiltag af Kristeligt Dagblad, der står bag Religion.dk. "Næsten dagligt fortæller 
medierne om religionsbetingede konflikter, meditation på arbejdspladsen, kritik af 
religiøse symboler i det offentlige rum eller muslimers udfordringer i det danske 
samfund. - Men hvilken sammenhæng skal disse emner ses i?" (Citat fra artiklen.) - 
På siden præsenteres de fem skribenter, der en gang om ugen skal kommentere 
aktuelle begivenheder og sætte dem ind i en religionsfaglig kontekst. Det skal blive 
spændende at følge. 

 http://www.religion.dk/artikel/417973:Debat--Ny-religionsanalyse-paa-religion-dk 
Anbefalet af: Irene Larsen 
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REGNSKAB OG BUDGET 
 
Ved kasserer Laura Lundager Jensen 

 

Seminariernes 
Religionslærerforening  

 
 
Regnskab 2009 

Emne  Udgifter  Indtægter 
  
Kontingent 18.380,00
Fagligt forum 8.440,00
CopyDan 880,45

Renter 81,97
Kursusindtægt 144.000,00
Gebyr 685,00
Bladet 4.000,00
Porto 225,00
Telefon 0,00
Transport 1.307,50
Hotel 0,00
Møder/fortæring 9.822,42
Diverse/generalf. 0,00
Pbs 1.034,83
Fagligt F. EFTRE 0,00
Honorar kursus 20.356,00
Ophold sixtus 121.490,00
i alt  158.920,75 171.782,42

Driftsoverskud 12.861,67
   

Status pr 31/12/09  Aktiver  Passiver 

Saldo 31/12/08 97131,97
   
Årets resultat 12.861,67
   
Egenkapital i alt 
   
Bankbeholdning 109993
   
Gældsposter 0
   
Balance   0,00 0,00 
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Seminariernes 
Religionslærerforening 2011 budget 

Emne  Udgifter  Indtægter 
  
Kontingent 18.000,00
Copydan 900,00
Renter 100,00
           
Gebyr 300,00
Bladet 4.000,00
Porto 500,00
Telefon 0,00
Transport 2.000,00
Hotel 1.000,00
Møder/fortæring 9.000,00
Diverse/generalf. 2.000,00

i alt 18.800,00 19.000,00
   
Driftsoverskud 200,00
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Kalender 
 
THE 11TH NORDIC CONFERENCE OF RELIGIOUS 
EDUCATION 
 
6 – 9 June 2011 in Aarhus, Denmark 
 
The 11th Nordic Conference of Religious Education (NCRE) will take place at the Faculty of 
Theology, Aarhus University. We welcome researchers, practitioners and others interested in 
religious education to contribute in exploring the conference theme. 
 
The focus of the 2011 NCRE conference will be on different ways of understanding and 
approaching Religious Education (RE) in a modern context. During the last decades, the field of RE 
has become polarized. While some have advocated for religious formation and socialization to be 
the core intention with this area of education, others have rather highlighted communication of 
knowledge and critical information. Whichever position one supports, the framework of RE is to 
some extent dictated by governmental control. Different positions will be given the floor during this 
conference, opening up for discussions on differences and/or concordances on what the task of RE 
should be in a globalized future. 
 
The conference language is English, although papers presented in one of the Nordic languages are 
accepted. 
 
Time: The conference starts at 11:00 on 6 June and ends at 13:30 on 9 June. 
 
Venue: The conference will take place at the Faculty of Theology, Aarhus University. 
 
Læs mere om program og tilmelding: http://teo.au.dk/forskning/aktuelt/relig-educat/  

 
 
 

ANBEFALET LINK 
 
Etik.dk 
Kristeligt Dagblad er vel nok aktive på webfronten. De har netop lanceret et nyt site 
om etik. Det er fint, at man skiller området ud, altså at man ikke udelukkende 
behandler etiske spørgsmål i forbindelse med religionerne. Jeg regner med, at sitet 
kan blive meget brugbart både i forhold til linjefaget, når vi behandler ikke-religiøse 
livsanskuelser, og i KLM i mange sammenhænge.  

 http://www.etik.dk/  
Anbefalet af: Irene Larsen 
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Kalender 
 
VIL DU MED TIL BELFAST I NORDIRLAND? 
 
Årets kursus i Seminariernes Religionslærerforening er forlagt til den forrevne klippeø ved 
Atlanterhavet – nærmere bestemt den nordlige del, hvor mange års voldelig og bitter konflikt 
mellem nationalisterne og unionisterne har trukket blodige overskrifter i de europæiske medier. 
Nationalisterne er domineret af tilhængere af den romersk-katolske tradition og unionisterne er 
domineret af protestanter.  
Vi vil på årets kursus have fokus på, hvordan man i et land med en årelang bitter etnisk-politisk 
konflikt holder skole og udvikler undervisning i medborgerskab og religion. 
Kurset afvikles mandag den 7. november - fredag den 11.november 2011. 
Kursets pris er: 4.600 kr.  
Ønskes enkeltværelse er der en merbetaling på 1000 kr.  
 
Hvad får man for pengene? 
• Fly t/r fra København til Dublin. 
• Transfer med bus fra Dublin til Belfast t/r 
• Hotelophold med full Irish breakfast på Wellington Park Hotel (www.wellingtonparkhotel.com)  
• Bustur i Belfast med diverse spændende stop. 
• Bus til skolebesøg 
• Spændende foredrag og oplæg med bl.a. Norman Richardson, Stranmillis University College og 

Tony Gallagher, Queens University. 

Aktuelt 
Der er nu 20 tilmeldte til kurset i Belfast i november og vi kan konstatere, at kurset med sikkerhed 
bliver til noget. Flybilletter er bestilt, hotellet er booket og de første aftaler er ved at falde på plads. 
Det foreløbige program for kurset vil først blive udsendt til deltagerne i juni, men vi kan love, at det 
bliver spændende. 
Skulle der sidde en læser, der nu ærgrer sig over ikke at være tilmeldt, så er der endnu 5 pladser 
ledige til de hurtige. Tilmeldingsblanket (ligger i skolekom mailboksen) sendes til brko@ucc.dk. 
 
Bedste hilsner fra kursusudvalget Jesper Garsdal, Århus og Britta Kornholt, Zahle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANBEFALET LINK 
 
Vorherre til kamp mod virus 
Indlæg fra marts måned på Berlingske.dk - i den mere kuriøse afdeling, i hvert fald hvis man er 
protestant. Den katolske kirke har angiveligt udnævnt Sankt Isidor fra Sevillia til skytsengel for 
internettet- og computerbrugere. - Man kan læse mere på hjemmesiden for den Episkopale kirke i 
Florida, se http://www.diosef.org/resources/holy-foolishness/st-isidore.shtml [6]. 

 http://m.b.dk/touch/content.pml?guid=www.b.dk/tech/vorherre-til-kamp-mod-virus  
Anbefalet af: Irene Larsen 
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Kalender 
Kursus: Religionslærerforeningen 

 
Religionernes dag 2011: Religion og tolerance 

 
Torsdag d. 15. september 2011  

på Syddansk Universitet kl. 10 - 16 
 

Religionslærerforeningen i samarbejde med  
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk Universitet  

og Center for Undervisningsmidler i København 
 

 
PROGRAM: 
 
09:45: Ankomst og morgenkaffe 
 
10:00: Velkomst 
 
10:05: Tim Jensen (lektor SDU) (religionsfaglig/politisk vinkel) 
 
10:50 Tolerance og anerkendelse af religion v. Lars Binderup (ph.d. SDU)  
           (religionsfilosofisk vinkel) 
 
11:20: Pause m. kaffe 
 
11:40: Lakshmi Sigurdsson (lektor UCC København) (Undervisning i religiøs tolerance) 
 
12:10: Olav Rabølle Nielsen (skoleleder v. Humlehaveskolen i Odense)  
           (om den praktiske håndtering af det flerreligiøse i skolens hverdag) 
 
12:40: Frokost 
 
13:30: Workshop 1: med præsentation af et grundbogssystem til skolens religionsundervisning i 
relation til dagens tema.  
A: Under samme Himmel  (cand.pæd./lærebogsforfatter Mette Hansen);  
B: Liv og Religion (lærer/lærebogsforfatter Carsten Bo Mortensen);  
C: Hvad tror du? (lektor/lærebogsforfatter Annika Hvithamar);  
D: Religion nu (ph.d. stud./lærebogsforfatter Keld Skovmand) 
 
14:00: Workshop 2: Do 
 
14:30: Pause med kaffe og frugt 
 
14:50: Paneldebat med formiddagens fire oplægsholdere.  
 
15:50: Afslutning med farvel og tak 
 
Tilmeldingsfrist:  Elektronisk på CFU i København: www.ucc.dk/cfu/  senest 17. juni  
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ANMELDELSER 
 

Bibelen i standardformat Bibelspillet 
Bibelselskabets Forlag 2010, kr. 299,95 Bibelspillet. Brætspil med 1200 kort. 365 kr. 
Anmeldt af Henning Nørhøj Anmeldt af Irene Larsen 

  
Det er ikke mange bøger, der er på markedet i 
næsten tyve år med det samme omslag – 
skriver Bibelselskabet i sin pressemeddeles i 
anledning af, at man nu udgiver 
standardbibelen med nyt omslag. Tilsvarende 
udkommer så også Bibelen i standardformat 
med apokryferne – med nyt omslag. Teksten 
er selvfølgelig den autoriserede oversættelse 
fra 1992. Men med standardformatet menes 
slet og ret den Bibel, der i størrelse og tyngde 
er rigtig rar at have i hånden, nem at have i 
tasken og bekvem at slå op i. 

Spillet består af et bræt med terning og 
spillebrikker. Samt 1200 kort med spørgsmål. 
På hvert kort er den fem spørgsmål i fem 
forskellige kategorier. Hver kategori har en 
farve, og man skal svare på et spørgsmål, der 
svarer til den farve ens brik er landet på. 
Akkurat ligesom i Trivial Pursuit. 
De fem kategorier er: Det Gamle Testamente, 
Det Nye Testamente, Mennesker i Bibelen, 
Bibelske Nødder og Bibelsk Blanding. Der er 
to bunker kort: lette og svære spørgsmål. 
 

 I spilvejledningen er angivet flere forskellige 
kadencer mht. at slå med terningen, flytte, 
svare rigtigt og slå igen. Man kan også lave 
sin egen model, hvis spillet ikke skal vare en 
hel dag. Det er f.eks. en dårlig idé, at man 
skal svare rigtigt, før man må flytte videre. 

Det nye omslag, som er skabt af 
designfirmaet PLEKS, er i en rolig gul farve. 
Titlen på bogen "Bibelen" er kun forsigtigt 
fremhævet i hvidt, mens ordet AMEN er det 
største ord på siden og oven i købet 
understreget med en hvid linje. Ellers står ord 
fra Biblen både lodret og vandret. Teologiske 
begreber som retfærdighed, evighed, 
opstandelse etc. "smyger sig ind i mellem 
store ord som TRO, GLÆDE, JORD,SYND, 
GUD, KRISTUS. Måske skal det vække 
betragterens nysgerrighed. Jeg fik i alt fald 
lyst til at bladre i bogen, begynde at læse, 
fordybe mig, for at finde ud, hvad det var for 
historier, der lå bag alle disse ord. 

 
Citater fra annoncen på Bibelselskabets 
hjemmeside 
 
• "Bibelspillet er et brætspil som indeholder 

1200 spørgsmål fra Bibelen, 600 lette 
spørgsmål og 600 svære spørgsmål. Dette 
gør at spillet er sjovt for hele familien!" 

• "Anbefalet alder er fra 8 år og op efter." 
• "Bibelspillet kan bruges i børnekirken, 

juniorklubben, seniorklubben, til 
konfirmandundervisningen og ganske 
enkelt som familieunderholdning." 

 
Forlaget bemærker så i øvrigt, at med denne 
ny standardudgave er prisen sat ned med kr. 
50,-.  

Se www.bibelspillet.dk  
 
Idéen er rigtig god 
Da jeg læste om Bibelspillet, tænkte jeg 
straks, at det ville jeg gerne eje. Ligesom 
resten af Danmarks befolkning er jeg vild 

http://www.bibelspillet.dk/
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med quiz-spil med paratviden, selvom det slet 
ikke er det, der er i fokus i 
uddannelsessystemet. Jeg fik fat i spillet, fik 
overtalt min familie til at spille det med mig - 
og blev altså slemt skuffet. Vi delte det sådan, 
at mine to familiemedlemmer fik de lette 
spørgsmål, og jeg fik de svære. Men selv de 
lette spørgsmål er ALT for svære. Hvor er det 
ærgerligt. 
Jeg tror ikke på, at der er nogen som helst 
børn på 8 år, der kan svare på de lette 
spørgsmål. Hvem på 8 år kender svaret på 
"Hvem var Ketura"? Bibelspillet kan ikke 
bruges af nogle af de grupper, der nævnes i 
annoncen, jo måske seniorklubben i Luthersk 
Missionsforening eller andre tilsvarende 
grupperinger. Ja, og så måske Seminariernes 
Religionslærerforening; måske skal vi spille 
det på næste årsmøde. 
Jeg havde håbet at kunne bruge det til 
linjeholdet, når vi havde brug for en 
meningsfuld pause i dagens arbejde. Men det 
går altså ikke. 
 
Læseren kan lige teste sig selv: Hvem er den 
anden kvinde, der nævnes i Bibelen? 
 
Et andet spørgsmål, jeg faldt over: "Hvem er 
børnenes bedste ven?" Det står der vist ikke 
noget om bibelen, men jeg kan godt gætte mig 
til det - meget fromme - svar. 
 
Bibelspillet er oversat fra norsk - efter hvad 
jeg kan "google" mig frem til. Og der er en 
række sproglige og ortografiske fejl, så min 
vurdering er, at det er gået alt for stærkt. 
Blot nogle få eksempler: Et spørgsmål lyder: 
"Gud tog en håndfuld støv og blæste på det. 
Hvad blev støvet til?" Hvis det skal referere 
til 1 Mos 2,7, står der altså 'jord'. Der tales om 
"overpræsterne" med reference til Mark 14,1-
2; men der hedder det "ypperstepræsterne". 
Der spørges "Hvad hedder de fire første 
evangelier?" - men der er jo ikke mere end 

fire, i hvert fald i bibelen. Der stilles 
spørgsmål om Noahs ark, og der refereres til 
Hebræerbrevet og ikke til de kapitler i første 
Mosebog, hvor fortællingen står. 
 
Der er ortografiske fejl, fx "Jesu barnet" og 
'hyrde' med 'H' et sted og med 'h' et andet. 
Man benytter heller ikke Bibelselskabets egen 
anbefaling af, hvordan de bibelske skrifter 
forkortes. 
 
Alt i alt en stor skuffelse.  
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Jes Fabricius-Møller:  
Hal Koch - en biografi. 
Gads Forlag, København 2009. 
360 sider. 349 kr. 
Anmeldt af Niels Willert, lektor dr.theol., 
læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC. 

 
Kirkehistorikeren Hal Koch er og bør ikke 
være til at komme udenom i KLM-faget, 
måske ikke så meget på grund af hans 
kirkehistoriske indsats, som fordi han i 1945 
efter besættelsestiden udgav bogen "Hvad er 
demokrati?", en bog der nærmest har fået 
kanonstatus, for så vidt som den 
dokumenterer Kochs brede engagement i 
datidens kulturelle og politiske diskussioner 
og ikke mindst hans syn på demokrati som en 
livsform. Det er derfor på tide, at historikeren 
Jes Fabricius-Møller nu som den første har 
samlet det omfattende kildemateriale sammen 
til en biografi om Hal Koch, pudsigt nok ikke 
så længe efter, at Birgitte Possing udgav 
biografien "Uden omsvøb" (2007) om Kochs 
hustru Bodil Koch, der især er kendt for sin 
politiske indsats som socialdemokratisk kirke-
minister. Om hende hører vi selvfølgelig også 
i Fabricius-Møllers fremstilling, men det 
personlige liv fylder ikke meget i hans bog, 
velsagtens, som han skriver i forordet (side 9), 
fordi den blufærdige Hal lod størstedelen af 
sin private korrespondance gå tabt. Hvad der 
derimod optager frem-stillingen allermest, er 
på den ene side Kochs rolle i dansk politik, 
specielt i besættelsesårene, og på den anden 
side hans kirke- og kulturhistoriske forskning, 
hvis hovedtema af Fabricius-Møller 
sammenfattes under overskriften "forholdet 
mellem humanisme og kristendom, politik og 
religion, stat og kirke"(side 10). 
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Fabricius-Møllers fremstilling bevæger sig 
således ad to spor, på den ene side en 
historisk beretning om Hal Kochs liv fra 

fødsel til hans alt for tidlige død i 1963, 59 år 
gammel, og på den anden side en tematisk 
behandling af hovedtemaerne i Kochs 
forskning. Men det betyder ikke, at de to spor 
ikke krydser hinanden, for det gør de, for så 
vidt som de aktuelle politiske og kulturelle 
spørgsmål uundgåeligt er med til at præge 
Kochs kirkehistoriske interesser. Det er især 
Kochs arbejde med den senantikke 
kirkehistorie, hans studier i dansk middelalder 
samt hans Grundtvig-forelæsninger, der er 
lagt vægt på.  
 
Senantikken optog allerede Koch i hans unge 
dage, hvor hans disputats drejede sig om 
kirkefaderen Origenes i spændingsfeltet 
mellem græsk filosofi og bibelsk kristendom, 
men også senere gav det sig udtryk i den lille 
monografi om Konstantin den Store, hvor 
forholdet mellem senantikkens orientalsk 
prægede herskerideal og den kristne 
tilværelsestydning samlede sig i Konstantins 
religionspolitiske projekt. Fabricius-Møller 
gør fint rede for Kochs forståelse af 
Konstantins synteseskabende brobygning 
mellem stat og kirke, og det er glimrende, at 
Kochs inspiration fra Vilhelm Grønbechs 
hellenismeforståelse inddrages, ligesom han 
formår at gengive Kochs bevidsthed om det 
problematiske i fra Konstantins side at 
integrere kristendommen med Jesu radikale 
forkyndelse, hvilket alene kan forklares ved 
kristendommens ligeledes samfundsskabende 
og statsgaranterende mytepræg. Fabricius-
Møller gør sig også umage med at trække 
hovedpointerne frem i Kochs Origenesstudie, 
men her slipper han knap så godt fra det. I 
hvert fald forekommer det mig at være en 
skæv indgangsvinkel, når Anders Nygrens 
bog om den kristne kærlighedstanke med dens 
distinktion mellem eros og agape nærmest får 
overskriftskarakter i præsentationen af Kochs 
Origenesforståelse. Koch var faktisk 
forbeholden over for Nygrens model, hvad 
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Fabricius-Møller da også antyder, og Nygren 
skrev først om Origenes flere år efter Kochs 
disputats. Det er rigtigt, at Koch så Origenes 
som brobygger mellem den græske filosofi 
med Platon i spidsen og den bibelske 
kristendom, men i Kochs fremstilling vejer 
filosofien dog tungest på bekostning af den 
bibelske teologi, der ligeledes forekommer 
underbelyst i Fabricius-Møllers gengivelse. 
 
Kochs middelalderstudier gøres der også en 
del ud af, og her er det spændende at læse om 
Kochs forhold til den radikale historiker Erik 
Arup, hvis kritiske syn på middelalderkirken 
som politisk redskab for kongemagten ved 
siden af dens lokale betydning for bønderne 
og deres nærdemokrati fik stor betydning for 
Koch. Men om Kochs tendens til at gøre 
middelalderbønderne og deres demokratiske 
praksis omkring den af dem opførte 
landsbykirke skyldes en grundtvigsk tradition 
hos Koch, er dog nok lidt af en påstand. 
Snarere skal Kochs idealisering af 
middelalderens landsbykristendom ses på 
baggrund af et socialdemokratisk ståsted og 
måske især en beskæftigelse med Luther. Det 
er i øvrigt, som om Luthers betydning for 
Koch, der holdt radioforedrag om og skrev en 
bog om Luther, ikke er taget med i 
betragtning hos Fabricius-Møller. Meget hos 
Koch forklares ved henvisninger til hans 
optagethed af Grundtvig, men måske Kochs 
inspiration fra mellemkrigstidens tyske 
teologi med dens Lutherreception spillede 
mindst lige så stor en rolle. 
 
Det gør sig måske også gældende i Kochs 
optagethed af forholdet mellem humanisme 
og kristendom, et engagement der bl.a. satte 
sig spor i bogen "Hvad er demokrati", hvor 
Koch netop slutter af med den antikke 
tradition, såvel det græske humanistiske syn 
på mennesket som individ som det kristne syn 
på menneskets forpligtelse over for 

medmennesket. Måske denne under-liggende 
sondring mellem det verdslige og det religiøse 
i sig gemmer en luthersk arv, der ligeledes 
kan gemme sig bag Kochs demokratisyn. 
Godt nok var Luther ikke demokratisk anlagt, 
men hans tanker om det almindelige 
præstedømme turde dog nok være den 
klangbund, der også her lå til grund. Det er 
fint, at der gøres så meget ud af 
demokratisynet, men jeg savner en nærmere 
drøftelse af, hvad det egentlig vil sige, at 
demokratiet er et spørgsmål om sindelag og 
en livsform.  
 
Til gengæld er forholdet mellem Koch og 
Løgstrup prisværdigt omtalt, og det gælder 
både deres famøse brevveksling i 
besættelsesårene og begges optagethed af 
forholdet mellem humanisme og kristendom. 
Løgstrups berømte foredrag herom på 
Krogerup Højskole i 1950 (senere trykt i 
Heretica) står ikke kun som en skitseagtig 
forløber til "Den etiske fordring", men også 
som et afgørende vidnesbyrd om Løgstrups 
samtænkning af humanisme og kristendom 
omkring det alment humane. Men mere end 
det: Det står også som et vidnesbyrd om, hvor 
vejene skiltes mellem de to, idet Koch modsat 
Løgstrup fastholdt det grundlæggende 
dialektiske modsætnings-forhold mellem 
humanisme og kristendom. Det er godt, at 
Fabricius-Møller har gjort dette forhold til et 
af grundtemaerne hos Koch, men det havde 
fortjent mere opmærksomhed, end det får i 
den ellers i mange henseender velskrevne og 
dygtige biografi. Det er spændende læsning. 
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Geert Hallbäck: Det Nye 
Testamente. En lærebog.  
Anis, København 2010. 
232 sider. 249 kr. 
Anmeldt af Niels Willert, lektor dr.theol., 
læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC. 

 
Umiddelbart lægger en bogtitel som den 
foreliggende ikke op til de store 
genreforventninger, men man skal ikke have 
læst mange sider i denne bog, førend man 
finder ud af, at her er der tale om en ny og 
inspirerende indfaldsvinkel til et fagligt 
stofområde, hvor hver en sten ellers synes 
vendt, og hvor næppe meget nyt kan lægges 
for dagen. I introduktionen til denne lærebog 
forholder Geert Hallbäck sig til den 
tilsvarende lærebog af tidligere professor Bent 
Noack "Det nye Testamente og de første 
kristne årtier" fra 1962, der ligesom Hallbäcks 
bog også havde lærerstuderende som den 
primære målgruppe. Hallbäck præsenterer sit 
projekt i forhold til den gamle bog på en 
sådan måde, at man får indtryk af, at han har 
måttet overvinde mange års tøven med at 
skulle komme efter en bog, der uden 
overdrivelse – i øvrigt sammen med Svend 
Holm Nielsens tilsvarende bog om Det gamle 
Testamente – nærmest fik kanonstatus i 
læreruddannelsens såvel grundfag 
Kristendomskundskab som linjefag 
Kristendomskundskab/Religion.  
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Det har Hallbäck imidlertid ingen som helst 
grund til, og det skyldes flere forhold. For det 
første er der sket meget siden sidst, ikke 
mindst på det metodiske område, hvor vi i dag 
med en mangfoldighed af metoder kan tale 
om metodepluralisme i vort arbejde med at 
perspektivere de bibelske tekster med 
forskellige former for såvel historiske som 
litterære metoder. For det andet bidrager 
Hallbäck også selv med på en original og 

nytænkende måde at kaste lys over den 
mangfoldige samling af nytestamentlige 
skrifter, som han i løbet af bogen uden 
undtagelse får præsenteret og på en nuanceret 
måde omtalt. Det gør han så fagligt og 
pædagogisk flot, at man om hans bog må 
konkludere, at endelig langt om længe fik vi 
den. Den er som sagt en lærebog, men ikke af 
den kedelige slags, for den går til lærestoffet 
med en utraditionel synsvinkel, der tilfører 
meget af det i forvejen velkendte stof en såvel 
historisk som litterær dimension, der 
overbeviser læseren om, at man i 
tolkningsarbejdet og formidlingen af de 
nytestamentlige tekster ikke kan "nøjes" med 
enten en historisk eller litterær tilgang. De to 
veje må supplere hinanden. 
 
Hvori ligger så det nye i Hallbäcks 
fremstilling? Det skriver han om allerede i 
introduktionen, hvor han gør det klart, at hans 
indfaldsvinkel er de nytestamentlige genrer, 
som han vil lægge til grund for, hvad han 
kalder en "genrernes teologihistorie". Han 
forestiller sig nemlig, at de forskellige genrer 
såsom apokalypser, breve og evangelier 
forholder sig til bestemte typiske problem-
stillinger, som den nytestamentlige 
kristendom i løbet af det første århundredes 
tid blev konfronteret med. Og de kristnes 
erfaringer var gang på gang så at sige således, 
at de ikke stemte overens med deres 
forventninger. De blev med et moderne 
fagudtryk udsat for kognitiv dissonans, 
hvorefter der var et disharmonisk og 
mislydende forhold mellem deres erfaringer 
og den viden, de som troende var kommet i 
besiddelse af. Med en sådan synsvinkel på 
den nytestamentlige litteraturs historiske 
udvikling bliver der tale om en kombineret 
litterær og historisk tilgang.  
Af typiske problemstillinger, som genrerne 
forholder sig til, drejer det sig om for det 
første forholdet til den eksterne ikke-kristne 
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omverden, for det andet den interne 
autoritetsudvikling i menighederne, og for det 
tredje spørgsmålet om den tidslige orientering 
bagudrettet imod fortiden eller fremadrettet 
imod fremtiden. Måske især det andet punkt 
er af særlig interesse, for her betjener 
Hallbäck sig af religionssociologen Max 
Webers autoritetstypologi med først en 
karismatisk, derpå en traditionel og endelig en 
institutionel autoritet. Det er nemlig 
autoritetsformer, som vi grundlæggende 
møder i henholdsvis den paulinske 
brevlitteratur med Paulus som karismatisk 
formidler af den guddommelige Kristus, 
derpå i evangelielitteraturen med 
fortællingernes vedligeholdelse af den med 
Jesu undervisning og gerninger forbundne 
traditionelle autoritet, og endelig i navnlig den 
sene brevlitteraturs afspejling af begyndende 
menighedslederskab og dermed den tiltagende 
institutionalisering af kirken i en senere tid, 
hvor forventningerne om Kristi nære 
genkomst var blevet afløst af tilpasning til den 
forhåndenværende verden med dens 
hierarkiske strukturer og ordninger. Nu var 
kristendommen ikke længere 
fremtidsorienteret og himmelvendt, men 
måske snarere tilbageskuende og orienteret 
imod den jordiske verden. Evangeliernes 
fremstilling af den fortidige og jordiske Jesus 
var i den henseende et vendepunkt i forhold 
til den tidligste kristendoms bevidsthed om 
den himmelske og guddommelige Kristi 
nærvær. 
 
Det lyder alt sammen meget enkelt og næsten 
for skematisk til at være sandt. Men så enkelt 
fremstiller Hallbäck selvfølgelig ikke den 
tidligste kristendoms historie, velvidende at 
de forskellige autoritetstyper dels er 
idealdannelser, dels ikke udelukkende lader 
sig placere i en kronologisk orden svarende til 
en historisk udvikling. Som overordnet model 
er det en nyttig tilgang, der på den anden side 

ikke modsiger den udbredte opfattelse af 
kristendommens tidligste historie som en 
bevægelse i retning imod mere og mere 
traditionalisering og institutionalisering, der 
så igen af og til bliver modsagt af mere 
karismatiske og apokalyptiske strømninger 
som f.eks. oldkirkens gnostikere og 
montanister. 
 
En anden vigtig pointe i Hallbäcks 
fremstilling fortjener også opmærksomhed. 
Det er hans nærmest sloganagtige 
fremhævelse af, at i begyndelsen var 
gudstjenesten. Det er indlysende sandt, men 
ikke desto mindre er det et synspunkt, der ofte 
ikke har fået den opmærksomhed, som det 
fortjener, måske fordi vi med vores lutherske 
tradition er så skriftfikserede og ikke altid er 
opmærksomme nok på ritualernes betydning. 
Men det hænger sammen, og det taler ikke 
mindst de førpaulinske hymner i Filipper- og 
Kolosserbrevet deres tydelige sprog om, 
kultmytiske tekster som de er. Med 
præsentationen af disse tekster får Hallbäck 
taget hul på den egentlige genreteologiske 
fremstilling, der begynder med 
apokalyptikken, herunder også den ellers 
langt senere Johannesåbenbaring, der trods alt 
udgør en gammel genre, men på den anden 
side viser, at den apokalyptiske 
forestillingsverden og den karismatiske 
autoritet som en understrøm kunne dukke op 
på overfladen igen! 
 
Det siger sig selv, at Paulusbrevene og 
evangelielitteraturen må optage megen plads i 
lærebogen. Med et efterfølgende kapitel om 
parænese er det heller ikke så lidt, vi får 
fortalt om Paulus’ kristendom, hvor den nye 
Paulus med bl.a. vægt på de formanende dele 
af brevene synes at have afløst den gamle 
lutherske Paulus, der dog også får sin 
velfortjente plads, for fortolkningshistorisk og 
eksistentielt er den trods alt ikke til at komme 
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udenom. Evangelierne handler om den 
jordiske Jesus, og han skal ikke forveksles 
med den historiske Jesus, som Hallbäck med 
rette nøjes med at forholde sig 
forskningshistorisk til. Vi får meget at vide 
om den biografiske evangeliegenre, ligesom 
de tre synoptiske evangelier kommer til at 
fremstå som tre selvstændige fortællinger med 
hver deres særlige litterære og teologiske 
strategier, der i et vist omfang lader sig 
forklare ad historisk vej, men dog først og 
fremmest fortjener at blive læst med litterære 
briller på. Det er indlysende rigtigt, dels at 
medtage visse autoritetsbårne breve såsom 
pastoralbrevene i afsnittet om evangelierne, 
dels at give Lukasevangeliet og Apostlenes 
Gerninger et selvstændigt kapitel for sig, hvor 
dette dobbeltværk fremstår som ikke alene et 
frelseshistorisk værk, men også som en 
bagudrettet historiefremstilling, hvor historien 
om apostlene og Paulus følger i naturlig 
forlængelse af historien om Jesus. At Lukas 
skulle have skrevet evangeliet uden også 
allerede at have planlagt det andet bind om 
apostlene, er jeg dog ikke enig i. At 
Johannesskrifterne får deres selvstændige 
behandling, er man ikke uvant med, men nyt 
er betoningen af evangeliets meditative 
karakter, måske for meget på bekostning af 
dets til tider meget jordnære fremstilling af 
Jesus i konflikt med jødedommens 
repræsentanter. 
 
Bogen gennemgang af de nytestamentlige 
skrifter afsluttes med et kapitel om de traktat-
prægede breve såsom Hebræerbrevet, 
hvorefter vi får en fin kortfattet gennemgang 
af kanonudviklingen samt to afsluttende 
kapitler om henholdsvis historisk baggrund og 
fortolkningsmetoder, kapitler der sagtens kan 
og måske også bør læses til at begynde med. 
Især metodekapitlet er innovativt og 
uomgængeligt og også overraskende, for det 
historiske og litterære bliver her suppleret 

med det sociologiske og det antropologiske 
perspektiv. Og så ender vi dér, hvor vi 
begyndte, med videnssociologiens tale om 
kognitiv dissonans. At de nytestamentlige 
skrifter skrev dissonansen og modsigelserne 
på plads i den kristne forestillingsverden, er 
måske den helt afgørende pointe i Hallbäcks 
bog, for det er vel også det særlige ved den 
overlevende kristendom, at den med sin 
kristologi om guddomsmanden fastholder det 
komplekse og paradoksale, som tonaturlæren 
senere opfangede. 
 
Et par detaljer: Hallbäck kan som antydet 
indimellem tangere det skematiske på 
bekostning af kompleksitet og nuancer, som 
når han f.eks. opstiller en modsætning mellem 
Paulus’ himmelske Kristus og evangeliernes 
jordiske Jesus, hvor på den ene side Paulus 
trods alt også har betydnings-bærende 
referencer til den jordiske og lidende Kristus, 
mens evangelierne på den anden side nok har 
fokus på den jordiske Jesus, men ikke desto 
mindre opererer med en kompleks 
fremstilling af Jesus som på én gang 
guddommelig og menneskelig, en 
kompleksitet der senere skulle komme til 
udtryk i den senantikke Kalkedonsynodes 
tonaturlære. I gennemgangen af 
Johannesskrifterne har jeg lidt svært ved at 
forlige mig med, at dåben og nadveren 
tillægges så lidt betydning som ritual. At 
evangeliet er meditativt, er selvfølgelig 
rigtigt, men det udelukker på den anden side 
ikke, at ritualerne og deres betydning som 
ritualer er forudsat. En fejl er det i øvrigt 
også, når der side 153 står, at der træffes 
beslutning om Jesu død i kapitel 12. Det er 
netop lige efter Lazarusfortællingen i 11,47-
54. Til sidst: En mangel er den manglende 
litteraturoversigt, der kunne fortælle læseren 
om, hvor Hallbäck har sit stof fra, især når 
han formidler forskellige 
forskningssynspunkter og kun få gange 
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nævner forskere ved navn. Det kunne også 
inspirere læseren til at gå videre på egen hånd. 
Det får man lyst til efter endt læsning. 
 
Kender man til Hallbäcks undervisning og 
formidling, er der måske ikke så meget nyt i 
denne bog, hvilket nok ikke er så underligt, 
for det er i høj grad en statusopgørelse, der 
samler op efter mange års engageret 
undervisning og formidling af stoffet. Det er 
fint, at vi nu har fået en samlet fremstilling af 
Hallbäcks mangeårige beskæftigelse med et 
stof, som han tydeligvis brænder for og efter 
at videregive. Det er han forbilledlig til, og 
ikke mindst af den grund er hans bog meget 
velegnet til læreruddannelsens 
linjefagsundervisning, både som håndbog, 
men også med de spændende synspunkter 
som en bog, der åbner for refleksion og 
diskussion. Måske den går hen og får 
kanonstatus, og uden tvivl vil den også – som 
Noacks bog – finde anvendelse andetsteds, 
blandt teologi- og religionsstuderende. 
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Nyt fra frontforskningen  
Olav Hammer og Jesper Sørensen: 
Religion. I psyke og samfund.  
Aarhus Universitetsforlag 2010. 227 sider. 
Anmeldt af Johannes Adamsen 

 
I serien Univers har Aarhus Universitetsforlag 
nu udsendt et bind om religion, og formålet er 
her som generelt at formidle store områders 
forskning til offentligheden, at skrive let 
(relativt) om det svære. Forfattere er her de to 
Odense-forskere, Olav Hammer og Jesper 
Sørensen (nu på Aarhus Universitet), og ud 
over en generel introduktion/præsentation af 
religionsforskningen stilles vi i udsigt at høre 
nyt fra frontforskningen, dvs. 
kognitionsforskningen. 
 
Bogen er delt i tre dele. I første del får vi en 
almindelig introduktion til 

religionsvidenskaben, inkl. en gennemgang af 
udvalgte begrebet og lidt forskningshistorie 
(titlens første substantiv). I anden del, på ca. 
100 sider, introduceres vi så for 
kognitionsforskningens landvindinger i 
relation til religionsforskningen; først en mere 
almen indføring i kognitionsforskning, 
hvorefter denne anvendes på 'religiøse 
forestillinger' og derefter på 'religiøse 
handlinger'; denne del dækker anden del af 
titlen, nemlig psyken. I tredje del dækkes 
sidste del af titlen, nemlig samfundet, idet den 
omhandler 'religionens sociale dimension'. Til 
forskel for anden del er denne en mere 
ordinær religionssociologisk præsentation, 
bortset fra visse dele af forholdet mellem 
ritualer og magi. 
 
Bogen indledes med en lille beretning om 
Jean de Lérys møde med Tupinambá-folket 
midt i 1500-tallet (folket er beskrevet i mere 
kendt europæisk litteratur fra Montaigne – 
under overskriften 'Om kannibaler' (!) – til 
Lévi-Strauss), en beretning som skal danne 
afsæt for en slags tidlig etnografisk-
religionshistorisk interesse. Det hedder her at 
de Léry har en "manglende forståelse for 
indianernes religiøse verden" og det 
konkluderes: "Udviklingen af 
religionsvidenskaben kan, groft sagt, ses som 
en lang og sej kamp for at frigøre sig for såvel 
bevidste som ubevidste fordomme, og som 
stadigt nye forsøg på at udvikle almengyldige 
metoder og teorier og ikke mindst en mere 
værdineutral terminologi." (s. 10) Sådan kan 
man måske godt se det, men det er også 
muligt at se det knap så lyserødt. Forfatterne 
præsenterer i indledningen en kort 
forskningshistorisk oversigt med bl.a. 
evolutionisme, sociologi og fænomenologi. 
Om sidstnævnte hedder det at 
"religionsforskerens opgave ikke er at 
forklare, men tværtimod at forstå religion" (s. 
24), men da fænomenologien lider, ja 
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"gennemsyres (…) af religiøst sprog, som går 
stik imod de fleste nutidige forskeres ønske 
om at bedrive en normal videnskab" (s. 26), 
skippes også rådet om at forstå. Nu skal der 
forklares, og det skal være videnskabeligt, og 
derfor skal det være fra videnskabens 
frontforskning, ergo kognitionsforskning. 
Fagets "basale terminologi" skal, hedder det, 
"defineres på baggrund af videnskabelig og 
ikke religiøse kriterier" (ibid.). Her kunne 
man godt ønske lidt mere refleksion og lidt 
mindre fanfare. Eller bare at forfatterne ville 
fortælle hvad ordene skal betyde.  
 
Hovedkapitlet er som sagt en præsentation af 
religionsforskningen som 
kognitionsforskning: "Hvad kan vi lære af 
biologi og kognitionsvidenskab" hedder det i 
kap. 5. Løsningen på den af religiøst sprog 
inficerede forskning er evolutionsforskning: 
Forskellige stimuli behandles forskelligt, 
hedder det, og "Det er der gode evolutionære 
grunde til. Som alle andre dyr har mennesket 
en række grundlæggende prioriteter, hvis 
ultimative mål er at sikre, at organismen 
overlever og formerer sig" (s. 55). 
Forfatternes adgang til ultimative forklaringer 
og mål dukker op flere gange i bogens løb. Vi 
får nye teorier om hukommelse, metaforer, 
analogier og kognition og kultur. Alt sammen 
præsenteret for at vise kognitionsforskningens 
bidrag til at etablere en religionsuafhængig, 
sekulær, videnskabelig tilgang til religion, 
som netop viser at religion ikke er en kategori 
for sig (sui generis), men en del af en kultur, 
som igen har kognitive forudsætninger. 
Som nævnt kan forskningen, i flg. forfatterne, 
"ses som en lang og sej kamp for at frigøre sig 
for såvel bevidste som ubevidste fordomme", 
så man må antage de er kommet langt i den 
henseende. Bogen er for så vidt en udmærket 
introduktion til dagens religionsforskning, 
især en dominerende del af den. Men som 
sådan er den også ganske problematisk. Under 

dække af, eller rettere: i den formening, at de 
repræsenterer videnskabens frontforskning 
(som der står bagpå bogen) serveres en række 
udiskuterede, men diskutable præmisser. 
Fænomenologi og hermeneutik affærdiges 
med korte, utilstrækkelige og vel reelt 
uinformerede fremstillinger. Angsten for at 
tage religion, og i særdeleshed kristendom, 
alvorligt spærres af den grundlæggende 
præmis for deres evolutions- og 
kognitionsforskning, nemlig at menneskets 
"ultimative mål" er overlevelse (med 
varianten: at det ultimative mål, "i sidste 
ende" er magt, s. 195).  
 
Af denne dybe indsigt i tilværelsens egentlige 
formål kunne vel afledes en række 
nærliggende spørgsmål, fx om man undgår 
nihilisme, inkl. den dertil hørende opløsning 
af enhver etik, inkl. den etik som hører sober 
videnskab til? På banaleste vis forudsætter de 
to forfattere at sekularisering er indsigt i 
religionens overflødighed, at kognition er 
basalt, men at "survival of the fittest" er det 
allerbasaleste. Charles Taylors diskussion af 
sekularisering og modernitet end ikke 
registreres, ligesom de to forfattere ikke har 
megen sans for omfanget af deres teorier, eller 
radikaliteten af dem. Fx siges i forbifarten, 
uden nærmere refleksion, endsige udråbstegn, 
at "Konklusionen på denne forskning [Elliot 
Turiels udviklingspsykologi] er, at en kerne af 
moralske forestillinger er universel, og at 
forholdet mellem religion og moral derfor må 
revurderes"(s. 102f.). De fortsætter: "Religion 
skaber ikke moral, men er derimod selv 
afhængig af moralske forestillinger, som 
mennesket har udviklet uafhængigt af 
religiøse institutioner og indlærte 
forestillinger" (s. 103). Igen, en sådan sætning 
skriger på forklaringer og uddybninger (men 
måske pga. denne, mener de ikke at de 
ultimative mål giver anledning til etisk 
refleksion). Hvordan skelner man egentlig? 
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Og især hvordan skelner man, når man næppe 
har adgang til de to kategorier uden en 
definition? Og selv med en definition skal 
man vel kunne sondre i forhold til kulturens 
udvikling? Og hvordan hænger den påstand 
med den påberåbte indsigt i menneskets 
ultimative mål? 
 
Skråsikkerheden viser sig også i at de måske 
vil forklare det forkerte. De skriver 
tilsyneladende ligetil og med intuitiv 
sikkerhed (de anvender flere steder en 
afgørende distinktion mellem intuitiv og 
modintuitiv uden overveje om de ikke bruger 
netop den distinktion lidt for intuitivt), at den 
nærliggende (proksimale) årsag til 
"mennesket dyrker sex som regel [er], at vi 
oplever lyst og begær, mens den ultimative 
forklaring er, at samlejet er artens 
reproduktive metode. Den nærliggende årsag, 
vores følelse af lyst og begær, kan forklares 
som resultat af en biologisk selektion af disse 
egenskaber i arten over utallige generationer" 
(s. 60f.). Selv om eksemplet kun skal 
illustrere forskellen mellem nærliggende og 
ultimativt, så er det illustrativt på anden vis: 
Måske er det meget mere forklaringspåkrævet 
at vi trods både 'ultimative forklaringer', lyst 
og begær overhovedet kan og vil både styre 
og regulære seksualiteten, ja føle 
blufærdighed og endda skamfuldhed – jf. så 
mange myter, inkl. den såkaldte 
syndefaldsmyte. Deres præmis får dem 
jævnligt til at forklare det forkerte. 
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I betragtning af hvor stor en rolle 
kognitionsforskningen spiller for bogen, og i 
betragtning af denne forsknings optagethed af 
hukommelse, tradering, metaforer osv., så er 
det mildest talt forbavsende at sproget ikke 
tematiseres. Måske derfor udråbes noget som 
nye indsigter, hvis nyhed nærmeres kommer 
af at de belægges kognitionsvidenskabeligt; 
de samme – og ældre – indsigter fra  

(sprog-)filosofi og litteratur er åbenbart ikke 
relevante. 
 
Religion. I psyke og samfund er, som de siger, 
en "frisk analyse fra kognitionsforskningens 
frontlinje". Efter end læsning fristes man til at 
konstatere, at front her ikke betyder 'frontier', 
grænsen til ukendt land, men bare den gamle 
front mod religionen selv. Bogen lever op til 
sit løfte om at give indsigt i 
religionsforskningen. Skade kun at vi ikke får 
noget særligt at vide om religion.  
 

 Mogens Herman Hansen: 
Demokrati som styreform og 
som ideologi.  
Museum Tusculanums forlag 2010. 419 sider.  
Anmeldt af Johannes Adamsen 

 
Hvis man for cirka tyve år siden ville vide 
noget om politisk filosofi, blev man i 
betydelig grad spist af med bøger om politiske 
retninger – i hvert fald i Danmark. Siden har 
der både herhjemme og internationalt været 
en forbløffende omfattende forskning, men nu 
i egentlig politisk grundlagstænkning. En 
udvikling som vel til dels kan forklares med 
murens fald: I det ideologiske sammenbrud 
med det tilsyneladende fravær af reel 
uenighed om demokratiets og kapitalismens 
eneberettigelse, skete der alligevel det at 
netop demokratiets grundlag igen og for alvor 
blev genstand for fornyet diskussion. Trods 
det har der i dansk sammenhæng været en 
overskuelig litteratur og tilmed sjældent god. 
 
Således ikke med Mogens Herman Hansens 
nyeste bog, der i omfang og belæsthed samt i 
vilje til kritisk at informere et dansk publikum 
har sat en høj standard. Bogen om 'demokrati 
som styreform og som ideologi' er kort sagt 
på én gang en omfattende indføring og en 
kritisk diskussion af snart sagt alle aspekter af 
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demokratiet, dets organisatoriske og 
idémæssige sider, dets problemer og 
udfordringer, inkl. fortegnelser, forvridninger, 
uberettigede lovprisninger og ikke mindst 
farlige selvbedrag og selvbehagelighed.  
 
Demokrati som styreform og som ideologi er 
opdelt i 22 unummererede og reelt 
selvstændige kapitler. De første to indkredser 
demokratiet og nogle væsentlige definitioner 
og problemstillinger. De næste omhandler 
forskellige tilgange til demokrati, liberalt, 
konstitutionelt, republikanistisk, deliberativt, 
direkte og repræsentativt demokrati. Og 
resten af kapitlerne, på nær det sidste, 
omhandler forskellige aspekter af demokratiet 
i relation til væsentlige problemstillinger, så 
som parlamentet, suverænitet, magtfordeling, 
stat og samfund, individ, flertalsstyre, 
borgerskab og medborgerskab, den offentlige 
menings betydning, frihed, lighed, 
menneskerettigheder, EU og globalisering. 
Sidste kapitel forsøger på baggrund af det 
omfattende materiale at besvare spørgsmålet 
'hvorfor demokrati?'.  
 
Som det ses kan et referat kun yde bogen 
retfærdighed ved ganske enkelt at blive 
ganske lang. Men ovennævnte 
indholdsfortegnelse giver vist et rimeligt 
indblik i omfanget og dybden både i 
henseende til teorier og praksis. Ikke mange 
sten er uvendte, og mange problemer og 
aspekter er sat på dagsordenen, som fortjener 
en meget større bevågenhed end normalt.  
 
Helt uden lyder er bogen ikke. Alene formen 
er tankevækkende. Ganske vist beskriver jeg 
den som opdelt i kapitler, og så er hvert 
kapitel afsluttet med litteraturliste og noter. 
Men man kunne også anskue bogen som et 
regulært opslagsværk, for hver litteraturliste 
er i sin selvstændighed meget gentagende. 
Nogle forfattere og bøger nævnes i næsten 

hvert kapitel/opslag. Dette er i sig selv måske 
kun et formvalg, men jeg kan ikke frigøre mig 
fra den mistanke at formen hænger sammen 
med en forfattertendens, hvor indholdet også 
bliver behandlet nogle gange lidt 
leksikonagtigt. Det må ikke misforstås derhen 
at Herman Hansen er ukritisk eller 
positivistisk, tværtimod er der mange 
rammende og ramsaltede bemærkninger. Det 
skal forstås sådan at det jævnt hen både er 
svært at få forfatterens eget syn frem, og at 
det heller ikke falder let at få en mere 
sammenhængende og dybtgående analyse 
frem, fordi selve bindingen til 
enkeltproblemer overtager styringen. 
Angående hans eget synspunkt havde jeg 
glædet mig til sidste kapitel, men her 
'gemmer' Herman Hansen sig bag Robert A. 
Dahls gennemgang. 
Bogen har få fejl (som jeg har fået øje på), 
men fx s. 212 går der kludder i forholdet 
mellem procent- og decimaltal; boerkrigen 
fejldateres s. 383; kommunalreformen sættes 
på s. 17 til 2003, ikke 2007 – alt i alt viser det 
snarere hen til en omhyggeligt 
gennemarbejdet udgivelse. 
 
På trods af de mange indsigter, den enorme 
mængde litteratur der er forarbejdet, på trods 
af inciterende bemærkninger og citater, af 
viden, skarpsyn og problembevidsthed, og 
sikkert også på trods af at prof. Per Mouritsen 
har været kritisk konsulent, så savner jeg 
visse steder endnu mere. Fx i kapitlet om 
direkte demokrati, som med indvendinger og 
forsvar efterlader en med en underlig 
fornemmelse. Her afslutter Herman Hansen 
med at sige at en indførelse af direkte 
demokrati vil have dén fordel (tror jeg, han 
mener det er) at man som i antikken vil gøre 
hele demokratiet til en omdiskuteret 
styreform. Men han nævner intet om 
initiativret og især intet om retten til at 
formulere dagsordenen, og det særlige 
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problem ved direkte demokrati, som kan ses i 
blog-universet, at anonymiteten og mængden 
vil fremme ansvarsløsheden, kommer ikke 
frem (jf. s. 117-120, smlg. også med ordene 
om den 'blinde folkevilje, s. 192). Herman 
Hansen kender problemet, men det diskuteres 
andetsteds en passant, hvilket ikke er en 
hjælp. 
 
Ligeledes savner jeg generelt sans for at 
demokrati ikke afgøres alene i parlament og 
forvaltning, men at et sundt demokrati lever 
og ånder i forhold til lokale og regionale 
institutioner – som Charles Taylor har 
fremhævet det med Tocqueville. Herman 
Hansen har et skarpt blik for EU's 
centraliseringstendens, men han agter ikke på 
at netop det samme sker internt i moderne 
stater. 
 
Især utilfredsstillende finder jeg kapitlerne om 
suverænitet og magtfordeling. Ganske vist 
diskuterer Herman Hansen suverænitet over 
mange sider, men med Hegel holder han fast i 
begrebet og i adskillelsen i et ydre og et indre 
suverænitet, med det resultat at han forsøger 
at placere hvem der faktisk er suverænen i et 
demokrati. Men efter min bedste 
overbevisning er suverænitetsbegrebet 
forældet både internt og eksternt: Folket er 
ikke og kan ikke i ordets egentlige forstand 
være suverænt i et repræsentativt demokrati, 
som normalt ikke omhandler konsensus, men 
konfliktregulering (folket som suveræn(t) har, 
og har efter min mening kun haft, regulær 
mening som negativ afgrænsning mod, især, 
kongemagten).1 Eksternt giver det heller ikke 
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1 Denne falske idé om folkesuverænitet får også 
Herman Hansen til at hævde en modsætning mellem 
demokrati og menneskerettigheder, fordi demokrati 
betyder folkesuverænitet, hvorimod 
menneskerettighederne skal begrænse samme (s. 333). 
Det sidste er korrekt, men hvorfor skrive en hel bog om 
demokrati også forfalde til den slags udiskuterede 
præmisser, som resten af bogen diskuterer? Jeg vil 
modsat gerne forsvare den tanke, som også kommer til 

mening, idet moderne stater er indflettet i et 
næsten uendeligt kompleks af love, 
institutioner og reguleringer, som gør enhver 
mulig mening af ordet 'suveræn' til en fiktion, 
lige som det er illusionsmageri at forestille sig 
at man kan genvinde sin angivelige 
suverænitet ved at melde sig ud af 
forpligtende internationalt samarbejde, 
således som især ét dansk parti drømmer om. 
  
Ligeledes er kapitlet om magtfordeling, som 
sandelig ikke er falden på halen for godt-
købs-meninger, ikke tilfredsstillende. Der er 
mange rammende kommentarer til illusionen 
om den ideelle magtens tredeling, uden at det 
i øvrigt bliver klart for læseren, tværtimod, at 
fx Danmark slet ikke har en sådan (kontra 
Herman Hansen, s. 180) – ud fra Montesquieu 
(der ville kalde den danske model for "ufrit"). 
Det utilfredsstillende ved kapitlet stammer 
måske fra en upræcis omgang med 
Montesquieu, der jo talte om at magten binder 
magten (le pouvoir arrête le pouvoir) – en 
tankegang fra et kapitel hos Montesquieu som 
heller ikke finder indpas i Herman Hansens i 
øvrigt fremragende og uundværlige Kilder til 
demokratiets historie 1750-2000 (2006). 
Denne grundlæggende pointe kan i sig selv 
ikke fastholdes i en blandet magtfordeling, 
som Herman Hansen tydeligvis forestiller sig, 
for den handler om at den enkelte 
magtinstitution skal være så stærk som 
muligt, og at magten ikke begrænses ved at 
stække den som sådan, men ved at opbygge 
konkurrerende magtinstanser. Selve ideen om 
blandede magtinstanser gør ikke 
grundproblemet klarere, nemlig risikoen for at 
statens magtinstitutioner rotter sig sammen 
mod folket, fx i forbindelse med 

 
orde i Verdenserklæringen om menneskerettigheder, at 
de to idealer hænger tæt sammen og forudsætter 
hinanden. – For øvrigt undrer det mig meget at man 
kan skrive tyve sider om menneskerettigheder uden 
overhovedet at tematisere asylretten, den ret som 
Hannah Arendt med Kant kaldte den vigtigste af alle. 
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ekspropriation. Dette problem var jo for 
øvrigt centralt for både Montesquieu og 
Tocqueville, men har ikke Herman Hansens 
bevågenhed, som heller ikke forbinder noget 
med 'civil society' og den store forskning heri. 
Men fx strukturreformen herhjemme – som 
forstærker en generel udvikling – handler i 
høj grad om at statens, især regeringens, magt 
øges på bekostning af formidlende og 
regulerende instanser mellem stat og individ. 
(Jeg kan ikke lade være med at spekulere på 
om ikke mindst Hørups ord om "ingen over 
og ingen ved siden af" (som også Herman 
Hansen tolker som vendt mod de andre 
magtinstanser, note 12, s. 176), skønt det vel 
ikke mindst var vendt mod Landstinget, om 
ikke dette ord har gjort os alle selvglade og 
ukritiske på folketingets vegne. Ordene er 
ikke vise, og har aldrig været det, fordi de 
netop lever af en tanke om folkesuverænitet 
der ikke undgår diktatorisk potentiale. 
Folketinget kan og bør forstås i en levende 
spænding/konkurrence med regering og 
domstole. Bortset fra det: Medens vi alle, især 
ved valgene, dyrker folketinget, er det 
regeringen der bestemmer i et mere og mere 
tydeligt flertalsdiktatur, hvor selv folketingets 
muligt kontrollerende magt er sat ud af 
spillet.) 
 
Som nævnt ovenfor forbinder Herman Hansen 
ikke noget med civil society. I kapitlet 
"Demokratiets skelnen mellem stat og 
samfund – stat og individ" skrives mange 
væsentlige ting, men som i mange andre 
kapitler bliver det mere et problemkatalog, 
end en systematisk gennemarbejdning af 
problemerne. Således skriver Herman Hansen 
samfund, civil samfund og 'civil society' er 
forskellige udtryk for det samme, og til det 
hører så forskellige organisationer som 
Socialdemokraterne, FDM og Hells Angels (s. 
202). Og på næste side hører vi at der er en 
"række statsinstitutioner, der egentlig hører 

hjemme i samfundet, fx statsskoler og 
universiteter", men det står mig ikke klart 
med hvilken begrundelse universiteterne 
hører hjemme i samfundet, og ikke staten? 
Med mindre der her pludselig indsniger sig en 
liberalistisk præmis. Ligeledes glipper min 
forståelse for at Herman Hansen med den 
britiske sociolog Philip G. Cerny har vist at 
grænsen mellem stat og samfund er uklart 
(sst.): At noget betinger noget andet er jo ikke 
et argument for at en distinktion ikke kan 
gøres gældende. Dog det afgørende problem 
ved at sidestille FDM og Hells Angels som 
tilhørende ikke samfundet (hvilket også er 
tvivlsomt – endda sikkert af og til ifølge dem 
selv), men 'civil society' er at hvis der 
meningsfuldt skal forbindes noget med 
begrebet, må civil society indebære et 
civiliserende (ikke voldeligt, respekterende, 
konstruktivt, dannende) element. 
 
Tæt sammenhørende hermed bør vel bogens 
mest udtalte mangel ses. Mogens Herman 
Hansen har ikke ment at kommunitarismen 
kunne tilkomme et kapitel, ja knap burde 
nævnes (dog lige i forbifarten s. 207). Selv 
om fx Will Kymlicka ikke har høje tanker om 
kommunitarister, så tildeles de faktisk det 
største kapitel i hans Contemporary Political 
Philosophy. An Introduction (2nd ed., 2002). 
Det er meget vel muligt at de under den 
betegnelse meget forskellige tænkere ikke har 
fået nogen større gennemslagskraft, men dette 
kan næppe være kriteriet når man betænker 
den megen plads tildelt konstitutionelt 
demokrati. Kan grunden være at Herman 
Hansen finder de kommunitaristiske 
positioner dækket af de republikanistiske (vist 
tæt hans egen position, jf. også indføringen 
Den moderne republikanisme og dens kritik af 
det liberale demokrati fra 2007)? Det er i 
hvert meget tænkeligt at en selvstændig og 
grundig indføring i både forskningen inden 
for civil society og kommunitarisme kunne 
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have tilført bogen den afgørende dimension, 
som havde kunnet gøre bogen til en mere 
komplet indføring i demokratiet, inkl. politisk 
filosofiske problemer. 
 
Afslutningsvis skal jeg melde min undren 
over at retfærdighedsbegrebet ikke fylder 
mere, men det hører vel med til det skøn 
enhver forfatter skal tage. Ovenstående 
indvendinger og diskuterbare ting skal ikke 
skjule at det er en vigtig og – vil det vel vise 
sig – uundværlig udgivelse. Selv om der som 
med retfærdighed vel mangler nogle 
filosofiske grundlagsdiskussioner af forholdet 
til religion og metafysik – det kunne jo have 
været interessant i relation til frihedsbegrebet 
– er der så meget at man skal være 
overordentlig utaknemmelig for ikke at hilse 
den store indsats med applaus. 
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Hein Heinsen:  
Gud Trinitetsmaskinen 
Gyldendal 2010. 
252 sider, kr. 200,- 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
Det er en bog tilegnet folket og folkekirken, 
en huspostil, en katekismus og en 
protestantismens kulturhistorie – skriver 
Forlaget Gyldendal i sin pressemeddelelse om 
bogen. Det er en bog, skriver forfatteren selv, 
der gennem sit udseende, sin indbinding, sit 
design, farver og former, bibeltekster, 
kunstværker, digte og salmevers vil fremstille 
den treenige Gud for den enkelte. Den er ikke 
teologi, filosofi eller kunst, men en flosset 
blanding.  
 
Ved at bladre, læse og se billeder side efter 
side gennem Hein Heinsens bog føres man 
selv ind i en tolkning af den treenige Gud. 
Med tekster fra Bibelen, Shakespeare, Goethe, 
Grundtvig, Per Højholt, Rifbjerg, m.fl. 
kombineret med kunstens billeder fra fortid 

og nutid fremstilles bevægelser og 
forskydninger mellem Fader, Søn og 
Helligånd. For Hein Heinsen, der både er 
fagteolog og kunstner, bliver tekster og 
kunstens billeder i forening det, der udlægger, 
hvem Gud er. For Gud udfolder sig sammen 
med tiden, siger Hein Heinsen. Gud har 
bevæget sig og bevæger sig. Det er hvad 
inkarnationen, altså Guds menneskeblivelse 
fortæller os. Og Gud bevæger sig stadig. Det 
er hvad Helligånd betyder. 
 
Forfatteren ser sin bog som et konsekvent 
protestantisk eksperiment, nemlig at få os til 
at læse selv og tolke selv. Dermed bliver 
bogen også et opgør med fundamentalismens 
"Der står skrevet…" Ja, det ligger i selve den 
kristne forståelse af Gud som treenig, at Gud 
ved at blive menneske og stadig være en 
levende dynamisk kraft i det menneskelige liv 
som Ånd frigør mennesket fra autoriteter og 
bindinger til at være det væsen, som Gud 
skabte i sit billede. På den vis er der også tale 
om en folkelig bog, men det kræver også 
arbejde og medleven at tage en tur i 
Trinitetsmaskinen. Ja, man kan godt blive 
noget mystificeret over denne sammenstilling 
af tekster og billeder. Her brydes med al 
vanlig teologisk systematik. Til sidst i bogen 
får vi en række teologiske tekster af bl.a. 
Niels Grønkjær, som sidste år skrev bogen 
"Den nye Gud". Hertil kommer tekster af 
Eberhard Jüngel, Carsten Pallesen, Lars 
Qvortrup og Johanne Stubbe Teglbjærg. 
Endelig er der en nødvendig oversigt over de 
brugte tekster i øvrigt med forfatterangivelse. 
 
Bogen præsenterer sig indbydende i rødt 
lærred med guldtryk og blåt snit. Den 
teologiske billedhugger giver os med denne 
bog et billede af Gud 2010.  Som underviser 
vil jeg sagtens kunne finde inspiration og 
idéer til billeder og tekster fra denne 
usædvanlige "antologi". 
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Jan-Olav Henriksen: 
Menneskesyn – historiske arv og 
fortsatte aktualitet. 
Oversat af Ib Høy Hansen. 
I serien Pædagogik Til Tiden. 
Forlaget Klim, Århus 2009. 
219 sider. 249 kr. 
Anmeldt af Niels Willert, lektor dr.theol., 
læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC. 

 
"Et menneskesyn hjælper os til at forstå os 
selv bedre og til at møde nogle af de 
udfordringer, vi står over for. Det kan også 
hjælpe os til at forstå og forholde os til andre 
på hensigtsmæssige måder. Således anskuet 
tjener menneskesynet både til 
identitetsopbygning og samfundsopbygning." 
Sådan indledes denne bog (side 9) om et 
emne, der må siges at være uomgængeligt 
såvel i KLM-faget som i linjefaget, og det er 
derfor glimrende, at vi med oversættelsen til 
dansk af den norske professor i 
religionshistorie Jan-Olav Henriksens bog har 
fået et oversigtsværk, der kommer igennem 
hele det historiske forløb fra de 
gammeltestamentlige skabelsesberetninger og 
frem til Michel Foucaults syn på mennesket 
som konstruktion. Det er den vesterlandske 
kristendoms og filosofis forskellige syn på 
mennesket før og nu, der optager størsteparten 
af bogen, men til slut får vi også en kort 
oversigt over menneskeopfattelser i de andre 
religioner buddhisme, hinduisme og islam, 
om end dette kapitel beklageligvis må siges 
nærmest at få karakter af et nødvendigt 
appendiks, når nu det hele åbenbart skal med i 
bogen. Det er lidt ærgerligt, eftersom de større 
historisk betingede sammenhænge, hvori 
menneskesynet i de andre religioner også må 
ses, ikke får den nødvendige opmærksomhed, 
der skal til for netop at yde kompleksiteten 
bag ethvert menneskesyn fuld retfærdighed. 

 
Men når det er sagt, så må det til gengæld slås 
fast, at vi med denne bog har fået en vel-
skrevet og indsigtsfuld fremstilling, der råder 
bod på en mangel herhjemme og dermed kan 
være til stor nytte især i 
linjefagsundervisningen. Jan-Olav Henriksen 
går kronologisk til værks med i sin første del 
af bogen i nogle kapitler at præsentere det 
antikke menneskesyn i henholdsvis den 
græske kultur og den jødisk-kristne kultur. 
Ved netop at koncentrere sig om, hvad det vil 
sige at være menneske og hvad meningen og 
formålet med menneskelivet kan være, 
kommer vi mere i dybden, end det ofte er 
tilfældet med idehistoriske 
oversigtsfremstillinger, hvor også andre 
aspekter inden for filosofi og religion 
behandles. I gennemgangen af den græske 
filosofi er det fortjenstfuldt, at forfatteren ikke 
tenderer imod generaliseringer af den græske 
tanke, men tværtimod går efter forskelle og 
nuancer filosofferne imellem. Det er dog nok 
tilfældet med gennem-gangen af det 
gammeltestamentlige stof, hvor eksempelvis 
lidelsesproblemet behandles udelukkende ud 
fra Jobs Bog. Behandlingen af det 
nytestamentlige stof må siges at være ret så 
traditionelt med først Jesu forkyndelse, derpå 
Paulus' kristendom. Man savner den 
heterogenisering af stoffet, der f.eks. kunne 
have vist sig ved at skelne imellem de 
forskellige evangeliers Jesus-opfattelser og 
dermed forbundne menneskesyn. Den sociale 
og politiske virkelighed er heller ikke meget 
til stede. Og så irriterer det, når kanoniske 
Paulusbreve som Efeserbrevet uden videre 
tages for ægte breve, hvilket også spærrer for 
indsigten i de udviklingslinjer i den tidligste 
kristendoms historie, som de nytestamentlige 
tekster afspejler. Fint er det til gengæld, at 
mødet mellem det kristne menneskesyn og 
den antikke tænkning får plads i form af 
gennemgang af menneskesyn hos gnostikerne, 
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Irenæus, Origenes og Augustin ikke mindst. 
Men man føler sig ikke altid tryg, som når 
Jan-Olav Henriksen tilsyneladende ikke har 
fulgt med i nyere gnosticismeforskning, hvor 
kristendommen måske har været en væsentlig 
inspirationskilde, eller når Origenes' tanke om 
reinkarnation i den guddommelige 
opdragelsesproces lades ude af betragtning. 
Interessant er Origenes netop som en kristen 
tænker, der bygger bro mellem den græske 
filosofi og den bibelske kristendom, hvad 
godt kunne være langt mere præciseret. 
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Det antikke stof fylder forholdsmæssigt meget 
i bogen, hvor vi skal helt frem til side 123, 
førend der tages fat på den moderne tid, dvs. 
tiden fra renæssancen og frem til i dag. Vi 
passerer forbi bl.a. Pico della Mirandola, 
Luther, oplysningstænkerne med Kant i 
spidsen, romantikken med Hegel, marxisme 
og eksistentialisme, feministisk menneskesyn 
for til sidst at slutte af med biologiske, 
psykologiske og antihumanistiske syn, 
herunder Nietzsche og Foucault. Det er noget 
af en tour de force, men der er gode pointer 
som f.eks. Hegels og romantikkens 
vægtlæggen på mennesket i dets forhold til 
historien og fælleskabet – i modsætning til 
oplysningstidens individualisme. 
 
Det siger sig selv, at når man vil sprede sig så 
meget, som det er tilfældet med Jan-Olav 
Henriksen, kommer vi langt fra altid i dybden 
med det komplekse stof, ligesom fejl og 
mangler også sniger sig ind af og til. I en 
dansk sammenhæng må det ærgre, at 
koryfæer som Grundtvig og Løgstrup slet 
ikke er inddraget, ligesom Kierkegaard heller 
ikke levnes megen plads. Når bogen nu er 
kommet på dansk og i en pædagogisk serie, 
havde det været oplagt, om forlaget havde 
taget hensyn hertil og bearbejdet og tilpasset 
bogen danske behov og interesser. Og så må 
man straks føje til, at netop disse tænkere har 

betydning langt uden for Danmark, også når 
man skal skrive en menneskesynets historie. 

 
Martin Ishøy:  
Klimaklar kristendom. 
Miljøteologiske begrundelser. 
Forlaget ANIS 2009 
196 sider – kr. 218,- 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
I begyndelsen af 1970erne samledes den 
såkaldte Romklub bestående af samfunds- og 
naturvidenskabsfolk. De tegnede et billede af 
verdens fremtid, hvor forurening, sult og 
energimangel med sikkerhed ville føre 
menneskeheden ind i en total 
katastrofesituation. Rapportens konklusion 
var klar nok den: det er den globale ulighed, 
som er den egentlige årsag til krisen. Vesten 
tømmer naturen for ressourcer. De fattige 
lande står tilbage med sultproblemet. I 1976 
udsendte Ole Jensen sin bog "I vækstens 
vold" om det økologiske problem. Vestens 
vækstideologi har taget form af religion. 
Kapitalisme, marxisme og den lutherske 
kristendom er enige om den opfattelse, at 
naturen udelukkende er middel for mennesket 
og materiale for produktion. Vi må vende 
tilbage til en fornyet overvejelse over den 
kristne skabelsestankes konsekvenser for 
vores holdning til naturen.  I den økumeniske 
bevægelse, sådan som den blev tegnet af 
Kirkernes Verdensråd i de sidste årtier af det 
19. årh., samledes kritikken af Vestens 
forbrugerisme sig i dels en kirkeforståelse og 
en fornyet refleksion over den kristne 
frelsesteologi. Kirken skulle se sig selv som 
en dynamisk størrelse, der turde formulere 
værdier og gøre op med ulighed og 
undertrykkelse. Frelsen blev i denne 
sammenhæng set som befrielsen af det hele 
menneske. 
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I lyset af de internationale klimakonferencer 
dukker så den teologiske refleksion over 
klima og miljø op igen. Nu er fokus ikke 
mindst sat på de klimaforandringer, som vi 
mener at kunne konstatere har den globale 
opvarmning som sin årsag. Og denne globale 
opvarmning skyldes så igen det stærkt 
forøgede CO2- udslip. 
 
Martin Ishøy er sognepræst og skrev i 1997 
en phd-afhandling om miljøetik. Han har 
været en af initiativtagerne til "Grøn kirke" og 
i øvrigt i prædikener og artikler gjort sit syn 
på forholdet mellem teologi og miljø 
gældende. Og her foreligger så en samlet 
teologisk fremstilling fra hans hånd.  
"Klimaklar kristendom" er delt op i 6 
hovedafsnit, hvoraf de tre første væsentligst er 
bibelteologiske overvejelser, mens de tre 
øvrige har fokus på etikken. Martin Ishøy 
skriver ligesom Ole Jensen den bibelske 
forvaltertanke. Kritikken af kristendommen 
for at være ansvarlig for miljøkrisen beror på, 
at vi har overspillet menneskets rolle som 
forvalter. Martin Ishøy afviser kritikken – af 
bibelske grunde. At mennesket er skabt 
Gudsbilledligt, understreger menneskets 
ansvarlighed i forhold til det øvrige skabte. 
Forfatteren inddrager dernæst Løgstrups 
religionsfilosofiske forståelse af universet 
som vores ophav og ikke bare som vores 
omgivelse. Den bibelske visdomslitteratur og 
de bibelske salmer – og så salmedigtningen 
(ikke mindst Brorson) - peger på tilværelsen 
som under. Hertil kommer den videnskabeligt 
vakte undren over naturen. Jobs visdom var, 
at han forstod at modtage sit liv på ny i 
respekt for undernes ophav. 
 
I afsnittet "Den kosmiske Kristus" vil Martin 
Ishøy understrege, at netop Kristustroen giver 
dynamik i kampen mod miljøproblemerne. 
Den kosmiske Kristus er udtrykket for, at 
intet sted er uden Kristus. Ved inkarnationen 

har Gud forbundet sig med alt, hvad der er liv. 
Derfor er Kristusfortællingen også 
fortællingen om altings frelse. "Den - 
befriende – radikalitet i kristendommen er, at 
mennesket fratages enhver illusion om sine 
evner til at frelse verden. Men denne 
radikalitet er uadskillig fra radikaliteten i 
troen på, at Gud allerede har frelst verden." 
Derfor kan mennesket ikke andet end at leve 
troen ud i tillid til at gøre Guds gerning i 
stadig koncentration på opgaven eller 
udfordringerne." (s. 83). 
 
Ud fra disse tilgange behandler Martin Ishøy 
så etikken. Men kan man nu komme uden om 
at tale om en særlig kristen etik – endda en 
særlig kristen miljøetik? På den ene side 
afhænger den etiske handling ikke af ens tro. 
På den anden side er det netop som kristen, 
man føler et ansvar (s. 114). Derfor r 
næstekærlighed et oplagt udtryk for en kristen 
etik. Og netop "miljø- og klimakrisen skriger 
til Himlen på næstekærlighed"(s. 119).  
 
Konklusionen bliver, at kirken skal træde i 
karakter i en verden, der er udfordret på klima 
og miljø. Kirken skal være "klimaklar".  Det 
er for Martin Ishøy ikke det samme som en 
sammenblanding af politik og religion, kirke 
og stat, hvad vi herhjemme med vores 
folkekirkeordning også er grundigt vaccineret 
imod. Nej, "kirken må netop kunne arbejde 
sammen med staten. Politikken forbliver 
statens, håbet og ånden næres af krikkens tro" 
(s. 189). Men hvad nu, hvis politikerne ikke 
vil? Hvad nu hvis de politiske og økonomiske 
interesser står imod? Martin Ishøy når ikke 
frem til svaret. Men vi husker måske, hvordan 
der fra politisk hold blev protesteret mod dens 
såkaldte "klimarigning" i anledning af 
klimakonferencen i december 2009. Det er 
forfriskende, når kirkens folk udtrykker, hvad 
der er de etiske og værdimæssige 
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konsekvenser af kristendommen. Det er 
forfriskende med en bog som Martin Ishøys. 

 
Kulturens vanvidstræk 
Ole Jensen: På kant med klodens klima. 
Om behovet for et ændret natursyn. 
Anis. 176 sider. 189 kr. 
Anmeldelse af Steffen Støvring 

 
Ole Jensens nye bog "På kant med klodens 
klima" er let og ligetil. Pædagogisk. Uden 
falbelader. Saglig. Det er tydeligvis sagen, det 
drejer sig om.  Med en "lavmælt peptalk" 
søger han at slå mere effektivt alarm, end det 
almindeligvis sker. 
 
Det er selve natursynet, det er galt med, og de 
indgroede vaner der er fulgt med det 
forfejlede natursyn. Og den forfejlede filosofi, 
der ligger bag. 
Vi driver rovdrift på naturen, forgifter og 
plyndrer, tømmer ressourcerne, udrydder 
arterne og kæmpestore naturområder. Vi er 
som overmodige teenagere på dødskørsel.  Vi 
opfører os ikke kun dumt og 
selvødelæggende. Vi er skamløse. Vi er 
blevet uden evne til agtelse og uden evne til 
skam, skriver Ole Jensen med henvisninger til 
en række tænkere i øst og vest: Yen Fu i Kina, 
Tagore i Indien, Valentin Rasputin i Sibirien, 
Coetzee i Sydafrika, Lars Gyllensten i 
Sverige, Løgstrup i Danmark. 
 
På randen af Universet  
Netop Løgstrup spiller en stor rolle i bogen. 
Hans opgør med alle former for 
"randfilosofi", illusionen om at vi står 
udenfor, på randen af "universet", på afstand. 
Uden sans for at vi er dybt indfældet i et liv, 
som ikke bare er tomt og meningsløst og står 
til vores lemfældige rådighed.  
Begynder man først at tænke i løgstrupske 
baner: at vores medmenneskelige liv er båret 
af suveræne livsytringer, at vi i forhold til 

naturen er afstandsløst indfældet, at universet 
ikke er vor omgivelse, men vort ophav – så 
bliver det svært ikke at oprøres over den 
moderne behersker- og forbrugerkultur. Og 
let at forstå den aldrende Løgstrups 
bekymring: "Randtilværelsen er 
modernitetens formidable illusion"; den 
skaber en "vrangvirkelighed, hvis slutresultat 
er vandalisme og udryddelse" …"Vor vestlige 
kultur er begyndt at antage vanvidstræk" og 
det er så meget værre, som den samtidig "er 
kommet til at omfatte hele kloden" (citat på 
s.46 ). 
 
Naturen, det billige skidt 
Men Ole Jensen fører os også til poeterne, 
Bjørnvig selvfølgelig, men også Johs. V. 
Jensen og Otto Gelsted, som i 1934 skrev 
digtet "Sommerøen", hvor det hedder: 
Jeg kommer til min Sommerø,  
til Naturen, det billige skidt.  
og Aspen suser mig mørkt i Møde,  
og Blitfuglen fløjter: blit, blit! 
 
Meningen her er selvsagt, at aspens susen og 
fuglens fløjten er ubetalelige undere og alt 
andet end billigt skidt. Og det er desværre alt 
for tidstypisk, at det udtryk "naturen, det 
billige skidt" blev en vending ment i alvor! 
Ligesom det gik med et andet udtryk (som 
Ole Jensen nævner): de økonomiske vismænd. 
Oprindelig ment i sjov, for visdom er noget 
helt andet end økonomi. Men efterhånden – 
tidstypisk – blev udtrykket brugt i ramme 
alvor. 
 
Den indskrænkede økonomisme 
Netop den ensidige fokus på økonomi og 
vækst og forbrug er uhyggelig og forførende. 
"Økonomisme" kalder Ole Jensen denne 
fokus og han efterlyser konferencer med 
anderledes eller egentlige økonomer, der tager 
grundbetydningen af økonomi som grundlag, 
nemlig "at holde hus". Han efterlyser radikale 
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opgør med hensynsløse, underlødige, 
"sorgløse", pjattede forbrugsvaner, der kun 
fører til rastløshed, stress og 
naturødelæggelser. Han efterlyser" som 
Obamas visionære energiminister Steven Chu 
"en vifte af tiltag". Han efterlyser som en 
engelsk udviklingskommission interesse for 
"prosperity without growth", for en "alternativ 
hedonisme", Han efterlyser opsamling af 
utopiske erindringer, som de er nedfældet 
utallige steder, således fx i GT og den græske 
mytologi.  
 
Pastoral diskretion 
Han appellerer til åndslivet. Og det vil både 
sige filosoffer og folkeoplysere. Præsterne 
skal også være med, men her går Ole J. på 
listesko. Præsterne bør, når de optræder som 
præster, fungere yderst diskret og "mit 
Fingerspitzengefühl". Gudstjenesten (inklusiv 
prædiken) skal udtrykke tak og trøst, og ikke 
moralisere, ikke sætte skel.  Men indirekte 
skal den naturligvis udvirke både klarhed og 
overskud til handlelyst. 
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Håb 
Sort ser det ud. Den såkaldte klimakrise er 
langt mere end en krise. Uoprettelige 
ødelæggelser har allerede fundet sted. 
Økonomismens og forbrugerismens 
supertanker sejler videre, upåvirket af al virak 
og alle velmenende tanker. Men nye dybere 
indsigter kan hobe sig op, og pludselig sker 
der noget! Surdejen virker. Hvad der hviskes i 
krogene, udråbes fra tagene. Pludselig 
blomstrede det fallerede danske landbrug (i 
1880’erne), pludselig faldt det urokkelige 
Apartheid Regime i Sydafrika, pludselig faldt 
Muren (i 1989). Pludselig faldt Mubarak 
(efter bogens udgivelse!).  
 
Parentes om Gud? 
Således og på mange andre måder er der lys 
og håb i sort-maleriet. Og der kunne komme 

mere endnu, vil jeg mene, hvis der blev sat et 
aktivt spørgsmålstegn ved Ole Jensens tanker 
om, at vi alle (alle moderne mennesker) i 
vores dagligliv naturligt "sætter parentes om 
Gud", altså suspenderer det hellige - men at vi 
alligevel godt kan, og pinedød skal, forsvare 
det hellige og urørlige. (s.87) 
Er det ikke at gøre det hele lidt for indviklet.  
Skal vi i den grad lade os skræmme af 
tidligere tiders helligheds-misbrug. En 
vismand fra Østen (fx!) ville sige: Jo dybere 
åndedrag, jo større kraft og klarhed – og 
større naturlighed. Jo tættere vi reelt er på det 
guddommelige, jo lettere har vi ved at virke 
og påvirke. Uden falbelader, opgivelse og 
fordømmelser. 
Sådan kunne man tænke videre, og det 
indbyder Ole Jensens bog til, - med sin 
lidenhed, dejligt korte kapitler og mange 
tanker. 

 
Birgitte Kjær:  
Undervisning i kristendom 
282 sider, kr.: 198,- 
Kristent Pædagogisk Forlag 2011 
Anmeldt af Peter Green Sørensen 

 
Ifølge Foreningen af Kristne friskoler 
(www.kristne-friskoler.dk) er der i Danmark 
36 kristne friskoler med i alt 6533 elever. Et 
af fagene, der undervises i på skolerne, er 
naturligvis kristendomskundskab. I 2008 
udarbejdede et udvalg et Forslag til "Læreplan 
for faget kristendomskundskab" på Kristne 
skoler, som blandt andet indeholder formål, 
delmål, slutmål, læseplan og vejledning for 
faget. Centralt i dette arbejde medvirkede 
Birgitte Kjær som pædagogisk konsulent. 
 
Med denne bog gennemgår BK grundigt 
forslaget til læreplan og giver derved 
grundlag for, at man lokalt på skolerne kan 
gennemtænke faget og formulere sin 
forståelse heraf overfor forældre og elever 

 

http://www.kristne-friskoler.dk/
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samt overfor undervisningsministeriet. Det 
understreges at faget skal stå mål med 
folkeskolens fag og skal kunne føre til 
folkeskolens afgangsprøve i faget, såfremt 
skolerne ønsker det. 
 
Kapitlerne om undervisning i kristendom 
indledes med en præsentation af faget i 
forhold til lovgivningen, i forhold til 
menighedens og forældrenes 
kristendomsformidling og i forhold til den 
kristne skoles samlede opgave. Faget skal 
indgå i den kristne skoles helhed med det 
dobbelte formål at udruste eleverne til livet i 
denne verden og at give eleverne mulighed 
for tro og vækst i troen. Det første formål 
varetages på skabelsesplanet, hvor det handler 
om kristendommens etiske og 
livssynsmæssige aspekter og om 
kristendommens betydning for dansk kultur. 
Opgaverne på skabelsesplanet varetages i 
skolens virke som sådan herunder i alle 
skolens fag, mens opgaverne på frelsesplanet, 
som handler om kristen oplæring, varetages i 
kristendomsfaget. I læreplanen formuleres 
kristendomsundervisningens grundlag 
således:  
 
"Stk. 1. Undervisningen bygger på den kristne 
tro, således som den er udtrykt i Bibelen, som 
er Guds inspirerede, troværdige og urokkelige 
ord og absolutte autoritet i alle spørgsmål 
vedrørende kristen tro, lære og livsførelse. 
Stk. 2. Undervisningen bygger på den 
overbevisning, at Den evangelisk-lutherske 
kirkes bekendelse er et sandt udtryk for, hvad 
Gud har åbenbaret til frelse for os i Den 
hellige Skrift". 
 
I faget vil man kunne møde både forkyndelse 
og undervisning, men uanset hvad er 
"Bibelens ord i sig selv virkekraftigt og kan 
skabe tro" og "formålet er at Guds ord får lov 
til det så eleverne personligt kan tilegne sig 

troen". BK skelner ved at sige, at når 
formidleren stiller sig bag stoffet og stiler det 
til tilhørerne i proklamation og tiltale er der 
tale om forkyndelse, hvor at når formidleren 
stiller sig ved siden af stoffet og taler om det 
og taler med eleverne om det, er der tale om 
en undervisende form. 
 
For BK er der ikke tvivl om vores samfunds 
pluralisering og sekularisering, og heller ikke 
om, at bevidste og aktive kristne har brug for 
en "sund minoritetsidentitet: Både at være sig 
selv bekendt som en samfundsmæssig 
minoritet og at bidrage aktivt og positivt som 
en integreret del af det pluralistiske samfund". 
Her savner jeg en skarpere analyse af netop 
kristendommens relevans for den elev/det 
menneske, der skal bidrage i dette moderne 
samfund. 
 
Forståelsen af samfundet og placeringen heri 
spiller også en rolle, når BK drøfter 
læringssyn, hvor især Knud Illeris' 
læringspsykologiske teori spiller en rolle. Her 
kunne jeg godt have brugt overvejelser om 
den viden, vi har om børn og unges udbytte af 
kristendomsundervisningen også i lyset af 
børn og unges forskellige baggrunde fx 
tilhørende minoriteten af bevidste og aktive 
kristne. 
I kapitlerne om fagets grundlag, formål og 
faglige stof gives præcise gennemgange af fx 
bibelsyn, hvor Bibelen opfattes som stedet, 
hvor Gud taler. Fagets formål gennemgås 
meget nøje og som en konsekvens heraf gøres 
overvejelser om, hvordan der bør vælges 
indhold til undervisningen, her benyttes en 
inspiration fra Klafki om det fundamentale, 
elementære og eksemplariske.  
I kapitlet om fagets metoder finder vi 
naturligvis ikke en tale om faglige tilgange 
som i fx Mette Buchardts Religionsdidaktik. 
Metoderne afgrænses her til fortælling, 
tekstarbejde, emne- og projektarbejde, og 
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samtale og diskussioner. Disse metoder samt 
arbejde med salmer og sange, og kirke/skole-
samarbejde gennemgås med eksempler, tips 
og ideer, og med vægt netop på at være veje 
"der fører eleverne ind i kristendommens 
verden og fører kristendommen ind i 
elevernes verden". 
 
I det afsluttende kapitel om undervisning i 
kristendomskundskab præsenteres en række 
overvejelser om læreren som repræsenterer 
faget for eleverne, som tilrettelægger 
undervisningen, leder den og som evaluerer 
den. For BK er lærerens opgave også betroet 
af Gud og som sådan er læreren personligt 
involveret i undervisningsopgaven. 
 
Også i de kristne friskoler skal der undervises 
i ikke-kristne religioner og andre 
livsopfattelser. Ud fra en religionsteologisk 
analyse af forholdet mellem kristendommen 
og religionerne når BK frem til, at det 
udelukkende er i kristendommen, at man kan 
møde den levende treenige Gud. Men det er 
muligt både at vise respekt for andre 
mennesker og samtidig være overbevist om, 
at de tager fejl i deres overbevisning, sigtet 
med et møde må være, at de andre også lærer 
sandheden at kende. Undervisningen i ikke-
kristne religioner og andre livsopfattelser 
sigter mod at eleverne får "kendskab til 
disse", "får forståelse og respekt for 
mennesker med anden livsopfattelse" og 
endelig at eleverne "får en øget forståelse for 
kristendommens egenart og den kristne 
missions udfordringer". Også her gennemgår 
BK nøje slutmål, indhold og metoder ud fra 
det angivne formål. 
I bogens sidste hovedafsnit gennemgås 
folkeskolens kristendomsfag. BK iagttager at 
fagets historie siden 1975 betyder "at faget i 
folkeskolen mangler tradition for at give 
sammenhængende forståelse af, hvad 
kristendom går ud på, at der råder en vis 

usikkerhed over for, hvordan man forholder 
sig til de bibelske historier og den 
tilværelsesforståelse de udtrykker, og at der 
råder uklarhed om hvordan fagets to 
hovedområder - kristendommen og ikke-
kristne religioner og andre livsopfattelser -
forholder sig til hinanden". Disse iagttagelser 
udfoldes nærmere og der gives derved en fint 
indblik i både BK's fagsyn og en brug heraf i 
en analyse af bestemmelserne for 
folkeskolefaget. Ud fra sin gennemgang kan 
BK konkludere, at Læreplan 2008 fuldt ud 
lever op til niveauet i Fælles Mål 2009 og at 
Læreplan 2008 derved også kan bruges som 
grundlag for at føre eleverne til afgangsprøve 
i faget. 
 
I sin gennemgang af læseplan og vejledning i 
Fælles Mål 2009 bemærker BK også 
undervisningsministeriets højst besynderlige 
beslutning om at placere indholdsangivelser 
for fagets kundskabsområder i vejledningen 
og ikke er i læseplanen. 
 
Samlet er der tale om en bog, som på sine 
egne præmisser er meget grundig og 
velargumenteret. Bogen vil helt givet være 
særdeles anvendelig til det formål, den er 
skrevet. Undervejs og afsluttende efter hvert 
kapitel formulerer BK refleksionsspørgsmål 
der blandt andet også opfordrer til 
overvejelser om man er enig eller uenig i 
BK's tolkninger. 
 
Jeg deler ikke BK og de kristne friskolers syn 
på undervisning i religion og livsanskuelser 
herunder kristendom. Mit dannelsessyn er et 
andet og begrundes anderledes end som det 
sker i denne bog. Jeg mener derfor ikke, at 
bogen kan bruges som grundbog i fagdidaktik 
i læreruddannelsen. Men uddrag vil givet 
fungere både udfordrende og 
perspektiverende til fx drøftelse af fagsyn, 
forholdet mellem forkyndelse og 
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undervisning, og vurdering af 
Kristendomskundskab ud fra Fælles Mål 2009 
som et relevant fag i vor tid. 

 
Richard Rorty og Gianni 
Vattimo: Religionens fremtid 
Oversat og med efterord af Jens Viggo 
Nielsen. Aarhus Universitetsforlag 2007. 
156 sider, Kr. 198,-  
Anmeldt af Henning Nørhøj  

 
Sidste år kom et af de mest spændende 
teologiske oplæg, vi har set længe, nemlig 
Niels Grønkjærs "Den nye Gud" med 
undertitlen "Efter fundamentalisme og 
ateisme". Heri beskriver Grønkjær en 
Gudsopfattelse på modernitetens vilkår og 
foretager et dybtgående opgør med teismens 
Gudsopfattelse, som iflg. ham har 
fundamentalismen som sin konsekvens. 
Rortys og Vattimos bog er ude i samme 
ærende, men på et filosofisk grundlag. 
Bogens indhold er to essays og en diskussion 
mellem ateisten Richard Rorty (d. 2007) og 
den nykristne Gianni Vattimo, som vi kender 
fra bogen "Jeg tror, at jeg tror" (på dansk 
1999). Begge er de filosoffer, som er optagne 
af det religiøse og vel at mærke prøver at 
finde frem til nye forestillinger om, hvad det 
vil sige at være religiøs. Deres samtale er 
redigeret af en forsker ved det Pontifikale 
Lateran Universitet i Rom, Santiago Zabala, 
der også styrer og redigerer den afsluttende 
samtale. Og så har Jens Viggo Nielsen et 
større efterord. 
 
I sit efterord ridser Jens Viggo Nielsen 
problematikken op. Hjemligt betragtet kan vi 
konstatere religionens genkomst som både 
personlig bekendelse, social livsform og som 
politisk kastebold.  
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Religionen er privatiseret og kommer til 
udtryk uden for de religiøse institutioner. Der 
er således kun få til kirkens gudstjenester. Og 

alligevel forbliver de fleste danskere som 
medlem af folkekirken. Kirken er reduceret til 
et serviceorgan. Vi kender analysen udenad: 
Det skyldes oplysningstiden og 
sekulariseringen. Men det nye hos Rortys og 
Vattimos er, at de sætter parentes om 
privatheden og reflekterer i stedet over den 
samfundsmæssige funktion, som religionerne 
har uden om de etablerede institutioner. Skønt 
Rorty erklærer sig som "religiøs umusikalsk" 
og Vattimo som "forsigtig troende" kan de 
dog forenes i et opgør med den metafysiske 
tradition. Religionen er ikke død, men 
kommer til udtryk i kærlighed, solidaritet – og 
ironien. Med dette sidste mener de, "at alt er 
fortolkning", hvilket kan minde os om 
Johannes Sløks position, at "alt er teori". 
 
Et vigtigt tema i de herres samtale er 
demokratiet, som de anser for at være af 
samme væsen som en antimetafysisk 
religiøsitet. Mod en ekstrem 
fundamentalisme, det være sig i islamisk eller 
kristen udgave nytter samtalen ikke. Og vel at 
mærke: Kampen mellem fortolkninger kan 
ikke udvikle sig voldeligt, hvis vi blot 
anerkender, at alt er fortolkning. Religionens 
fremtid er en position mellem – eller snarere - 
hinsides ateisme og teisme.  
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Jødedom og antisemitisme 
Peter Tudvad: Stadier på antisemitismens 
vej. Søren Kierkegaard og jøderne. 
Rosinante. 586 sider. 400 kr. 
Anmeldt af Steffen Støvring. 
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Denne bog om Kierkegaards påståede 
antisemitisme er blevet lanceret under stor 
tumult. Længe før udgivelsesdagen var der i 
aviserne stribevis af debatindlæg, kronikker 
og interviews vedrørende bogen. En 
skandalebog om "nationalikonet". 
Kierkegaard som indirekte medansvarlig for 
holocaust. Det var det indtryk, som især 
Berlingske Tidende efterlod. Synd og skam.  
For bogen er langt mere, og bedre, end som 
så. Men ikke synd for forfatteren.  Han var 
selv i front med den mærkværdige lancering. 
 
Således begynder det: Peter Tudvad falder 
tilfældigvis over nogle nazi-pamfletter fra 
begyndelsen af 40'erne, hvor han til sin 
overraskelse læser bl.a. følgende: 
"Kierkegaards skrifter indeholder de 
fortræffeligste Anvisninger til det danske 
Folks Frigørelse fra den jødiske Aand….Man 
kunne for så vidt være berettiget til at hævde, 
at Søren Kierkegaard var den første danske 
Nationalsocialist". 
Det sidste giver Tudvad nu ikke meget for. 
Kierkegaard var arg modstander af både 
nationalisme og socialisme, skriver han i 
forordet til sin bog. Men det med den jødiske 
ånd var det nok værd at se lidt nøjere på. Var 
Kierkegaard mon ligefrem antisemit? En 
grundig undersøgelse kan gå i gang. Men en 
rigtig undersøgelse er det nu ikke. Helt fra 
starten taler Tudvad ufortrødent om 
"Kierkegaards antisemitisme". Som en 
fastslået kendsgerning. Den skal bare lige 
dokumenteres. 
Det sker så over mere end 500 sider, hvor det 
meste handler om noget helt andet, nemlig 

jødernes skæbne gennem århundrederne og 
holdningen til jøderne i Danmark i 17- og 
1800-tallet. Heldigvis fristes man til at sige. 
For det er disse meget oplysende udblik og 
indblik, der gør bogen værd at læse. 
 
Der hvor Kierkegaard inddrages kan det også 
blive interessant, men det er næppe 
overraskende, at Kierkegaard gang på gang 
profilerer sin livs- og kristendomsopfattelse 
overfor jødedommen. Det sker jo også i 
forhold til så mange andre: grundtvigianere, 
hegelianere, de græske 'hedninge', osv. osv. 
 
Det er ikke overraskende, at Kierkegaard med 
en teologi med al vægt på, at Gud blev 
menneske, ser sig i modsætningsforhold til en 
religion, hvor moralloven er livets kilde (jf. 
den smukke Psalme 1 i GT). Eller at han, 
ensomhedens og inderlighedens fortaler ikke 
bryder sig om jødedommens lovprisning af 
fællesskab, ægteskab og livets lyst. Helt den 
samme kritik, blot hårdere, retter han mod de 
muntre og jodlende grundtvigianere. 
 
Man kan være mere eller mindre uenig med 
Kierkegaard i disse af ham så stærkt 
markerede holdninger, men ikke betvivle, at 
for ham var det et personligt, eksistentielt 
anliggende - af fundamental betydning (for nu 
at sige det mildt). 
 
Man kan også ærgre sig over, at Kierkegaard 
ikke engagerede sig i kampen for jødernes 
rettigheder. Men han engagerede sig jo heller 
ikke i almuens befrielse eller 
arbejderklassens. Politisk var han konservativ 
og forsigtig, hvilket også fik sine bedre udtryk 
i hans voldsomme kritik af både massehysteri 
og krig. 
 
Men efter læsningen af Tudvads bog kan man 
let drage den (utilsigtede!) konklusion, at 
antisemit var han i hvert fald ikke. Man leder 
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forgæves efter pøbelskældsord fra 
Kierkegaards side i denne bog, hvis man da 
ikke medtager de få, som hans pseudonymer 
bruger, og som Tudvad nævner som 
"beviser". For eksempel når den æstetiske 
skønånd bag "Diapsalmata" håner 
spidsborgeren. 
 
Begrebet "Antisemitisme" rummer i 
almindeligt, dagligt sprog langt mere end en 
kritisk holdning til jødisk religion. Det smager 
af jødehad og jødeforagt og ønsker om at 
udradere. 
At kalde den ædle Kierkegaard for antisemit 
og oven i købet antyde, at han indirekte har 
haft medansvar for nazisternes kriminelle, 
menneskeforagtende handlinger - og at udgive 
denne bog på Krystalnatten (!) - er ikke kun 
imbecilt og puerilt. Det er meget værre.   
 
Denne anmeldelse har også været bragt i 
"Kirken i København". Den bringes her med 
tilladelse. 
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Linda Woodhead:  
Kristendom - kort og godt 
Forlaget ANIS 2010 
Anmeldt af Bjørg Christensen 

 
Bogens titel kunne tyde på, at Linda 
Woodhead med Kristendom – kort og godt 
ønsker at bidrage med en overordnet og 
entydig introduktion til kristendommen set 
som en homogen verdensreligion. Dette er 
imidlertid på ingen måde tilfældet. Bogens 
erklærede hensigt er derimod at beskæftige 
sig med kristendommens indre diversitet.  
 
I de første kapitler afgrænser forfatteren til at 
begynde med, hvad hun kalder for "det kristne 
grundrepertoire", hvilket dækker over en slags 
mindste fællesnævner for de mange 
forgreninger, der kan rummes inden for 
begrebet kristendom. Forfatteren ønsker 

således at afgrænse kategorien kristendom, 
men gør samtidig opmærksom på, at det 
måske ville være mere korrekt at tale om flere 
"kristendomme". Efter denne afgræsning 
anvendes to kapitler til at præsentere 
overordnede kategorier af kristendommens 
forgreninger, som Woodhead vælger at 
opstille i typologier kaldet henholdsvis 
kirkekristendom, bibelkristendom og mystisk 
kristendom. I bogens sidste del analyseres de 
forskellige udgaver af kristendommen 
sammenholdt med deres vilkår på globalt plan 
i nyere tid. 
 
Bogen er således bestemt ikke en introduktion 
til kristendom som homogen størrelse, men 
snarere en reformulering en 
kristendomshistorie, hvor det ikke alene er 
sejrherrerne, der fører pennen. Læser man så 
mange andre fremstillinger af 
kristendommens historie ville en visualisering 
af disse udlægninger forme sig som et træ 
med en markant stamme omgivet af mindre 
betydningsfulde forgreninger. Den kraftige 
stamme har det med at markere forfatterens 
egen fortolkning af kristendommen.  
 
Skulle man derimod billedliggøre Woodheads 
fremstilling af kristendommens historie ville 
den snarere være at sammenligne med et 
buskads. Skønt der findes nogle grene, der er 
markant større end andre, så fremhæves det i 
bogen, at der allerede i senantikken fandtes 
sideløbende gensidigt konkurrerende 
fortolkninger af Jesus' betydning og natur, 
hvoraf nogle hurtigt blev fortrængt og døde 
ud, mens andre stadig eksisterer i bedste 
velgående. Flere udlægninger af den sande 
kristendom er siden kommet til, og den dag i 
dag kæmper de større og mindre forgreninger 
alle om en plads i solen. 
 
Kristendom – kort og godt er skrevet af en 
religionssociolog, og det er måske derfor ikke 
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overraskende, at det i konklusionen bliver 
fremhævet, at den udlægning af 
kristendommen, som historisk set opnåede 
størst succes, var kendetegnet ved at trække 
på tanken om en hellig legitimering af den 
verdslige magt. Samtidig kommer Woodhead 
med bud på, hvilke typer af kristendom, der i 
nyere tid har og har haft størst appel til 
befolkningerne i henholdsvis Vesten sat over 
for kategorien "uden for Vesten". En 
samfundsanalyse af de to kategorier krydses 
således med en udlægning af, hvad de enkelte 
former for kristendom har at tilbyde individet, 
hvorved rationalet bag individets valg 
fremhæves.  
 
Bogens skelnen mellem "Vesten" og resten af 
verden kunne tyde på en gennemgående 
etnocentrisme, men jeg finder, at manglen på 
samme netop er bogens primære styrke. Skønt 
min vurdering vil være, at Kristendom – kort 
og godt hverken kan eller bør læses som en 
introduktion til kristendom, tænker jeg 
derimod, at den sikkert med held kunne 
anvendes i linjefagsundervisningen til at 
udfordre de studerendes forforståelser af 
kristendom og kirkehistorie.  
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