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REDAKTIONELT 
Af Irene Larsen, redaktør 

 
Værs'go' - et nyt nummer af Medlemskommunikation. 

Ikke helt så omfangsrigt, som det nogen gange har været. Men alligevel med substans. 

Vi har fået Camilla Funch, der er specialestuderende på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Filosofi 
på DPU, til at skrive om sit projekt. Camilla er læreruddannet og virkeliggør dermed stk. 3 i 
formålet for læreruddannelsen: "Uddannelsen skal give de studerende grundlag for 
videreuddannelse." 

Johan Thorendahl har skrevet to kommentarer til den aktuelle situation, nemlig situationen i Israel 
og de besatte områder. Man kan spørge, hvad sådanne artikler laver i et religionslærerblad. Det gør 
de, fordi religion indgår i det aktuelle liv, herunder det aktuelle politiske liv, for mennesker i 
verden. På den måde er religionsundervisning en stemme i verden.  

Den aktuelle situation indgår også i det rejsekursus, nogle af medlemmerne skal af sted på i morgen 
mandag. Her skal man bl.a. høre om "Mutual understanding - issues in Northern Ireland". Samme 
Norman Richardson, der skal fortælle om dette, har også skrevet om "Teaching controversial 
issues". Vi regner med at bringe en reportage i næste nummer af Medlemskommunikation om 
rejsen og nye indsigter. 

Undertegnede har været af sted på et såkaldt "Europæisk Studiebesøg", der i øvrigt også har den 
aktuelle situation for øje, nemlig " Intercultural Dialogue and Cross Cultural Mediation for Global 
Citizenship". 

Redaktøren vil gerne slå et slag for faglig udveksling af den kortere slags, der handler om den 
daglige undervisning både i KLM og linjefaget. Man behøver ikke skrive lange artikler, men skriv 
gerne korte indlæg. Det kan være om en bog, en film, et tv-klip, som man har anvendt i 
undervisningen. Det kan være en debat om et aktuelt emne i den offentlige debat eller analyse af en 
situation fra praktikken. Eller det kan være overvejelser, man gør sig i forbindelse med 
planlægningen af et undervisningsforløb. Altså korte indlæg på fx en enkelt side. 

Vi bringer en håndfuld anmeldelser, tak til skribenterne. 

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. 

 

Irene Larsen 
6.november 2011  
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SIDEN SIDST 

Af Michael Riis, formand for Seminariernes Religionslærerforening 
 

Siden Sidst skriver jeg denne gang på vej ud af døren til foreningens novemberkursus i Nordirland 
om Citizenship Education. Der er unægtelig særlige udfordringer for det i et land, der er så opdelt at 
man virkelig kan tale om at være udfordret på sammenhængskraften! 

November er også sædvanligvis tidspunktet for foreningens generalforsamling. Selv om den før har 
fundet sted i udlandet i forbindelse med et foreningskursus, så har vi i bestyrelsen denne gang ment, 
at det er for uhensigtsmæssigt at anvende den knappe tid i 'det fremmede' på noget så hjemligt. Så vi 
tillader os at presse foreningens vedtægter en anelse og trækker afholdelsen af 2011-
generalforsamlingen over i begyndelsen af det nye år. Vi vil dér søge at afholde den i forlængelse af 
en kursusdag i foreningsregi. Planerne går lige nu på at tilbyde en dag med introduktioner til 
mulighederne for at inddrage interaktive værktøjer i forbindelse med undervisningen i KLM. Men 
nærmere herom inden længe! 

På de lidt større linjer har vi jo siden sidst fået ny regering – og læreruddannelsen og øvrige 
professionsuddannelser er ikke bare kommet under ny minister, men nyt ministerium: Ministeriet 
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU). Ifølge signalerne fra minister 
Østergaard er det i højere grad sammenhæng og mobilitet imellem de forskellige videregående 
uddannelser, der er pointen bag konstruktionen – end fx en skærpet akademisering af 
professionsuddannelserne i sig selv. Positivt, synes jeg, men herom kan man jo mene forskelligt. 
Men mon ikke de fleste vil være helt enige med mig i, at det var opmuntrende, at det ny 
regeringsgrundlag IKKE omfatter en revision af læreruddannelsen – nok engang? Ikke at revisionen 
ikke kan komme alligevel, fx i forlængelse af følgegruppens slutrapport – men ikke desto mindre: 
pusterum. – Til gengæld tyder meget på, at skolefaget kristendomskundskab kommer i støbeskeen 
igen 'ovre' i Undervisningsministeriet. Spændende bliver det, hvor langt ind i indholdet af faget man 
vil gå – eller om man holder sig til en nævneændring til Religion eller lignende. 

For læreruddannelsen endte ansøgningstallet for 2011 jo med status quo ift 2010 – og det er ikke så 
ringe endda i betragtning af forårets signaler ind i medieoffentligheden fra kommunernes 
skolelukninger og lærerfyringer rundt om. 

Jeg ser nu frem til kursusfællesskab og rejseoplevelser med 20 kolleger i Nordirland – og vender 
inden længe tilbage med indkaldelse til generalforsamling og kursusdag. 

Michael Riis, 6. november 2011 
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ETISK OG EKSISTENTIEL DANNELSE GENNEM 'DEN STORE' 
OG 'DEN LILLE' FORTÆLLING  
- i folkeskolens kristendomskundskabsfag og lærerseminariets religionslinjefag 

Af Camilla Funch 
 

Første del af denne artiklen har tidligere i år 
været trykt i 'Religionslæreren' og retter sig 
oprindeligt til undervisere i folkeskolens 
kristendomskundskabsfag. Den bygger på et 
speciale, der arbejder under artiklens 
overskrift, og hvis primære undersøgelse går 
på, hvordan 'store fortællinger', herunder 
særligt bibelske fortællinger, kan være kilde 
til etisk og eksistentiel erkendelse. Det 
interesserer mig i særlig grad, om det giver 
mening, at antage, som 
kristendomskundskabsfaghæftet på 
nuværende tidspunkt gør, at bibelske 
fortællinger er et optimalt udgangspunkt for 
den filosofiske etiske og eksistentielle samtale 
med børn og unge, jf. faghæftets centrale 
kundskabs- og færdighedsområde 'livsfilosofi 
og etik', herefter benævnt ckf-område(1). 
Kunne elevers egne levede erfaringer og 
undren i form af det som, indenfor filosofisk 
praksis, kan betegnes som en 'lille fortælling', 
fungere som et alternativt narrativt 
udgangspunkt for den specifikt filosofiske 
samtale i folkeskolens 
kristendomskundskabsfag?  
 
For at rette artiklen mod 
'Medlemskommunikations' læsere, modelleres 
artiklen således, at den i sin helhed forholder 
sig til den dobbeltopgave, som er 
religionsfagets og religionsunderviserens 
daglige udfordring, nemlig at motivere og 
ruste de studerende til at forholde sig fagligt 
og kritisk til indhold, tilrettelæggelse og 
udbytte af kristendomsundervisning ude i 
skolen, herunder narrativers 

dannelsespotentiale, og samtidigt bringe dem 
til at undre sig personligt og eksistentielt i 
mødet med de store fortællinger, som de selv 
præsenteres for i undervisningen på 
seminariet. Første del af artiklen indeholder et 
fagligt og diskuterende perspektiv på 
religionsfaglig praksis, fagdidaktik og 
dannelse indenfor ckf-området 'livsfilosofi og 
etik'. Anden del forsøger at indtænke 
filosofisk praksis i seminarieundervisningen. 
Det diskuteres i denne forbindelse mere 
grundlæggende, hvorfor og hvordan det kan 
være meningsfuldt at igangsætte 
undringsfællesskaber i 
religionsundervisningen. Har man allerede 
læst første del, eller er man bare primært 
interesseret i seminarieundervisningen, kan 
man gå direkte til anden del.  
 
Indledningsvis har jeg valgt at dele en 'lille 
fortælling' fra min første tid som nyuddannet 
kristendomslærer på en skole på ydre 
Nørrebro, med det formål, at give et eksempel 
på, hvad artiklen forstår ved en 'lille 
fortælling', og på samme tid tegne et 
erfaringsnært billede af en 
religionspædagogisk praksis, der kan danne 
udgangspunkt for en efterfølgende teoretisk 
belysning og en fagdidaktisk diskussion af 
den 'store fortællings' rolle i 
kristendomskundskabsfaget. Ved hjælp af 
først Paul Ricoeurs og hernæst Finn 
Thorbjørn Hansens fænomenologisk- 
hermeneutiske filosofi belyser jeg kort den 
etiske og eksistentielle dannelsesværdi af 
såvel 'den store' som 'den lille' fortælling, for 
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på baggrund heraf at problematisere og 
diskutere den bibelske fortælling, som 
udgangspunkt for et religionsfagligt og 
filosofisk dannelsesarbejde. 
 
Del 1 
En 'lille fortælling' - en kristendomstime 
Jeg medbringer et selvfabrikeret komparativt 
forløb mellem Bibelens og Koranens 
skabelsesberetninger. Det har været sjovt og 
interessant at lave - og jeg håber, at det bliver 
en god indgang til filosofiske samtaler om 
etiske og eksistentielle spørgsmål med 
eleverne. 
Jeg indleder timen med at fortælle lidt om 
forskellige religioners myter og de mange 
lighedstræk mellem dem. 
Skabelsesberetningerne bliver delt ud, og jeg 
læser dem højt. 
Da jeg herefter vil indlede en samtale om 
fortællingerne begynder en dreng ovre ved 
vinduet at vippe rastløst på sin stol. Jeg undrer 
mig over drengens adfærd, da han aldrig i 
andre fag har vippet på stolen. Vi går i gang 
med at tale om ligheder mellem Bibelen og 
Koranen, for herigennem at berøre elevernes 
egne eventuelle positive eller negative 
forestillinger om Gud og om det at være 
menneske. Samtalen går lidt trægt og jeg 
registrerer, at jeg bliver skuffet over, at 
eleverne ikke er mere ivrige for at deltage i 
samtalen. På et tidspunkt spørger drengen 
ovre ved vinduet i et bestemt tonefald "Tror 
du på Gud Camilla?". Jeg har som 
kristendomslærer forberedt mig på 
spørgsmålet, og svarer: "Jeg tror ikke på 
nogen Gud, i hvert fald ikke på nogen bestemt 
Gud, jeg tror nok bare på, at der er noget, der 
er større end mig, og ting jeg ikke kan 
forklare, og jeg synes, at det er rart at tro på 
det". Han fortsætter: "Hvordan kan du 
sammenligne Islam og Kristendom, som om 

de er ens?". Jeg svarer, og føler mig nu 
usikker:" Jeg har valgt, at I skal prøve at 
sammenligne skabelsesberetningerne, for at få 
øje på fællestræk. Og personligt synes jeg, at 
det er interessant, at fortællingerne søger svar 
på nogle af de samme spørgsmål, for 
eksempel hvordan verden og livet er begyndt, 
og hvorfor vi her ( …) (uddrag fra en 
filosofisk skriveøvelse, hvor den nødvendige 
åbne og undrende slutning her er udeladt af 
pladshensyn) 
 
'Den store fortællings' etiske - og 
eksistentielle dannelsesværdi  
Den franske filosof Paul Ricoeur (1913-2005) 
argumenterer for, at mennesket, grundet sin 
narrative bevidsthed, er afhængig af skriftlige 
fortællinger (tekster) for at forstå verden og 
sig selv (2). Fiktive fortællinger kan ifølge 
Ricoeur få noget til at falde på plads i 
menneskets bevidsthed. I lighed med 
menneskelivet og hele verdenshistorien, 
bevæger narrativers struktur og 
betydningsindhold sig i et fortællende sprog 
fra en begyndelse, over en midte til en 
slutning, og har, såfremt de læses, fortolkes 
kritisk og tilegnes, evnen til at skabe mening 
og sammenhæng i menneskelivet, herunder 
skabe ny etisk og eksistentiel erkendelse. 
Teoretisk beskriver Ricoeur 
dannelsesprocessen som en trefoldig 
'mimetisk proces'. Læserens bevidsthed anser 
han for på forhånd at rumme et sæt 
livserfaringer (mimesis1-præfiguration), som 
danner baggrund for indlevelsen i tekstens 
mere eller mindre opdigtede verden 
(mimesis2- konfiguration), hvor fiktive liv 
gennemleves, karakterer udfoldes, følelser 
beskrives og handlingsforløb får 
konsekvenser. Udover at læserens følelsesliv 
forløses i mødet med teksten, så spejles, 
transcenderes og nyskabes også læserens 

4



Medlemskommunikation 2, 2011 
 
 

handlingsverden og hele 'selv' (mimesis3-
refiguration). Teksten er transcenderende og 
nyskabende i kraft af dens poetiske 
metaforiske sprog, dens almene 
betydningsindhold og dens skriftligt 
frembragte mening, som vender vores 
almindelige og rationelle forestillinger om 
verden og os selv på hovedet, og får os til at 
tænke og forandre os (3).  
 
'Den lille fortællings' etiske - og 
eksistentielle dannelsesværdi 
Et andet bud på dannelse gennem fortællinger 
finder jeg hos uddannelsesforsker og 
pædagogisk filosof Finn Thorbjørn Hansen 
(4). Det er mindre litterært og mere praksis-
orienteret end Ricoeurs, idet narrativer indgår 
i en specifikt filosofisk samtale, der bevæger 
sig gennem 5 momenter. Fremgangsmåden 
kaldes en 'sokratisk dialoggruppe', og antages 
at kunne lede til etisk og eksistentiel 
erkendelse. Hvor livserfaringer for Ricoeur 
befinder sig i læserens præfigurerede 
bevidsthed, hvor de aktiveres og kvalificeres i 
mødet med tekstens univers, så indebærer 
dannelse gennem denne filosofiske praksis, at 
netop deltagernes egenerfaringer 
materialiserer sig i såkaldte hovedeksempler; 
små levede og mundtlige fortællinger, som de 
erindrer, og som rummer en undren over et 
konkret etisk eller eksistentielt fænomen. Der 
stilles på baggrund af disse fortællinger 
filosofiske spørgsmål, der leder til udsagn, 
som gruppen i fællesskab undersøger. 
Undervejs bringes samtalen ind i et dialektisk 
spændingsfelt, hvor gruppens udsagn møder 
'store fortællingers' bud på svar. På denne vis 
kan store fiktive fortællinger, eksempelvis 
bibelske, være med til at udfordre 'den lille 
fortælling'. Den eksistentielle filosoferen, 
anses for at have direkte betydning for det 
levede liv, som den udsprang af (ikke i 

subjektiv men i almen forstand). Dannelsen 
består her ikke bare i, at eleverne bliver bedre 
til at reflektere og filosofere over deres 
overbevisninger og handlinger, men også i, at 
de bliver bedre til rent faktisk at handle i 
overensstemmelse med det, de tænker, mener 
og tror på. 
 
Problematisering af arbejdet med bibelske 
narrativer 
I lyset af Ricoeurs narrative filosofi er der 
belæg for at betragte den bibelske fortælling 
som et velegnet udgangspunkt for et 
religionsfagligt arbejde. Den kan betragtes 
som en kulturel grundfortælling, der kan tale 
ind i elevens såvel som samfundets narrative 
selvforståelse, og dermed øge elevens 
bevidsthed om sin kultur og sig selv som 
historisk kulturvæsen, et dannelsessyn, som 
faghæftet i høj grad tilslutter sig. Ricoeur 
anser den bibelske fortælling for at være 
eksemplarisk i etisk forstand, fordi den, i et 
religiøst metaforisk og ikke-rationelt sprog 
fremsætter et radikalt bud på en etik. På 
indgående vis forholder den sig til det 
grundlæggende etiske begreb om 'den gyldne 
regel', der berører vores pligt til at behandle 
andre, som vi selv ønsker at blive behandlet 
(5)(6). I kraft heraf kan den bibelske 
fortælling bidrage til videreudviklingen af 
elevernes og samfundets vision om 'det gode 
liv'. 
Det problematiske ved at gøre bibelske 
narrativer eksemplariske i praktisk etisk og 
eksistentielt dannelsesarbejde, er set i lyset af 
Ricoeurs filosofi, at de stiller store krav til det 
faghæfte, det undervisningsmateriale eller den 
lærer, der indirekte skal fortolke eller direkte 
indtænke dem i undervisningen.  
Fordi en tekst ikke er etisk neutral, men altid 
rummer et verdensudsagn eller et budskab, 
kræver dannelsesprocessen, en åben kritisk 
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hermeneutisk læsning, hvor eleven får 
mulighed for at forkaste eller tilslutte sig 
tekstens verdensudsagn. Hvis ikke denne 
læsning kommer i stand, kan der være fare for 
det, Ricoeur benævner 'tolkningen vold', 
hvilket indebærer, at den dialektiske 
hermeneutiske cirkel sættes i stå, fordi vi som 
fortolkere har en tolkning klar på forhånd. 
Dermed forhindres vi i at tolke og forstå 
tekstens budskab på nye måder. Det får den 
konsekvens, at etikken/den etiske erkendelse 
sættes i stå eller objektiveres. Et symptom 
herpå er ifølge Ricoeur de 'døde metaforer', 
som engang var levende og poetiske, 
reduceres til meningsløse sprogbilleder, med 
fastlagte betydninger indenfor et kulturelt 
fællesskab (3). 
Om denne form for tolkning af bibelske 
tekster forekommer i den 
religionspædagogiske praksis kan jeg ikke 
udtale mig om, men jeg kan genkende den i 
aspekter af min egen 'lille fortælling'. Et 
kvalificeret bud derimod på at føre specifikt 
filosofiske samtaler med børn ud fra bibelske 
fortællinger finder man hos lektor ved 
læreruddannelsen i Nr. Nissum Dorete 
Kallesøe, som pointerer, at man skal "være 
opmærksom på at finde historier med ikke alt 
for tydelige pointer, med mindre man vil 
lægge op til en eksplicit kritik af udsagnet"(7 
s. 90)(se også filosofipatruljen.dk). 
Tidligere undervisningsminister Bertel 
Haarder, som har inspireret det nuværende 
narrative kristendomskundskabsfag (8), har 
efter min mening et i Ricoeurs forstand 'dødt 
blik' på det etiske dannelsesarbejde. Han 
plæderer for, at kristendomskundskabsfaget 
betragtes som et 'kulturfag', grundlagt på den 
bibelske fortælling, af såvel kulturelle, 
historiske og værdimæssige grunde (9). Den 
filosofiske beskæftigelse med 
tilværelsesspørgsmålene ønsker han at 

nedprioritere, og den skal primært foregå ud 
fra bibelske fortællinger. De bibelske 
fortællinger anses for at have en direkte og 
objektiv etisk overførselsværdi. Haarder taler 
for mig at se for, at de bibelske fortællinger 
primært inddrages med henblik på at forklare 
eller i værste fald direkte forsvare den danske 
kultur, men jeg vil stille spørgsmålstegn ved 
om de i denne optik formår at blive kilde til 
elevernes reflekterede forståelse af kultur, 
historie, værdigrundlag - og dem selv.  
 
Den filosofiske samtale i undervisningen 
Indtænkes 'den sokratiske dialoggruppe' 
derimod i det etiske og eksistentielle 
dannelsesarbejde med eleverne, vil den være 
et konkret bud på, hvordan man kan tolke og 
udmønte ckf-området 'livsfilosofi og etik' 
(10). Gennem et 'undringsfællesskab' kan 
lærer og elever ifølge denne fremgangsmåde 
komme bag om etiske og eksistentielt 
vedrørende fænomener, herunder bag om 
såvel personlige som kulturelle antagelser. 
Undervisningen bærer præg af en fælles 
filosofisk uvidenhed og stræben efter almene 
svar. "Svarene" skal, i lighed med Ricoeurs 
'fortolkninger' af tekster, betragtes som 
foreløbige og regulative for vores 
forestillinger om 'det gode liv'. Det kan 
givetvis føre til, at diffuse og lidt for 
overordnede almenreligiøse klassesamtaler 
om tilværelsesspørgsmål, med rod i religiøse 
fortællinger, som den man møder i min 'lille 
fortælling', kan suppleres eller helt erstattes af 
en specifikt filosofisk og mindre lærerstyret 
dialog. En organisering af elever i grupper af 
7-10 elever, inklusiv en elev-facilitator, vil 
automatisk understøtte ligeværdige lærer- og 
elevroller, idet læreren på mange måder står 
ligeså uvidende overfor de berørte 
fænomener, som eleverne selv. Her vil 
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udgangspunktet være mundtligt, ikke 
skriftligt.  
I den sokratiske dialoggruppe anses 
udgangspunktet i en kulturelt tung bibelsk 
fortælling for at stå i vejen for at tænke 
eksistentielt og tænke selv, men der er 
mulighed for løbende at inddrage den. I den 
dialektiske del af samtalen, hvor de store 
fortællingers bud på almene sandheder 
kommer i spil, kan den bibelske fortælling 
betragtes som ét forsøg blandt andre mulige, 
på at beskrive et fænomens mening, 
eksempelvis 'hvad er kærlighed?'.  
En sådan filosofisk samtale kan eksempelvis 
gøre det lettere i faget at betragte Guds 
eksistens, som en antagelse. Se i denne 
forbindelse Finn Thorbjørn Hansens forsøg 
med 'sokratiske dialoggrupper' på 
overbygningsskolen HGO på Nørrebro (11).  
 
Oplæg til diskussion 
Der er for mig at se grund til at diskutere om 
der er en uoverensstemmelse i 
kristendomskundskabsfagets narrative 
selvforståelse, mere præcist indenfor fagets 
filosofiske dimension, som indebærer, at 
faghæftet ikke er tilstrækkeligt bevidst om 
forskellen mellem det religionsfaglige og det 
specifikt filosofiske etiske og eksistentielle 
arbejde med eleverne? Kan en sådan 
uoverensstemmelse eller utydelighed resultere 
i, at underviseren og undervisningen, indenfor 
dette område, ikke formår at indtænke den 
eksistentielt filosofiske samtale i 
undervisningen - med en lavere grad af etisk 
og eksistentiel dannelse af eleverne til følge? 
 
Del 2 
Undringsfællesskaber i undervisningen på 
læreruddannelsen 
I religionsundervisningen på 
læreruddannelsen møder de studerende først 

og fremmest 'store fortællinger', i de store 
verdensreligioner, herunder særligt i 
kristendommen. Det er oplagt hvordan 
Ricoeurs filosofi, som kort blev belyst i del 1, 
udfordrer og søger at kvalificere dette møde. 
Jeg vil ikke her uddybe hvordan og hvorfor 
Ricoeur også indenfor undervisning på 
videregående uddannelser kan være væsentlig 
for religionspædagogikken.   
 
Jeg vil derimod koncentrere mig om at 
forsøge at indtænke tanken om 
undringsfællesskabet, som mere end noget 
andet karakteriserer 'den sokratiske 
dialoggruppe', i undervisningen på 
læreruddannelsen.   
 
Mine praktiske erfaringer med sokratiske 
dialoggrupper, har jeg gjort mig som assistent 
og observatør på Finn Thorbjørn Hansens 
kursus i 'sokratiske dialoggrupper og 
filosofisk vejledning' februar - marts 2010. 
Jeg betragtede først kursets form og selve 
kursusdeltagerne med en vis skepsis. De 
forekom mig umiddelbart som en lidt 
kultagtig samling mennesker fra forskellige 
faggrupper, der havde det tilfælles, at de enten 
var stoppet op eller faret vild i deres fag, og 
nu søgte noget helt nyt både fagligt og 
personligt, der hverken skulle kunne måles, 
dokumenteres eller konstrueres, og som de 
håbede ville vise dem vej og give dem et nyt 
og mere oprindeligt perspektiv på deres fag, 
samt arbejdsglæden tilbage. Det overraskende 
var, at jeg, som ugerne gik, løbende 
observerede, at mange i undringsfællesskabet 
faktisk fandt det, de kom for. Mange har da 
også siden valgt at arbejde videre med deres 
fag i et sokratisk fænomenologisk- 
hermeneutisk perspektiv.  
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Dannelse versus kompetence 
Oprindeligt betegnes 'den sokratiske 
dialoggruppe' som et værktøj til 
værdiafklaring (4). Finn Thorbjørn Hansen 
har flittigt præsenteret fremgangsmåden som 
en vej til dannelse, og vel at mærke ikke en 
vej til kompetenceudvikling. Den primære 
grund til at skelne, finder han i 
meningsbegrebet, som i hans optik kun kan 
rummes i et dannelsesperspektiv. 
Kompetenceudvikling kan dog for mig at se 
være en (ikke intenderet) sidegevinst ved den 
filosofiske praksis. Det ligger nemlig for mig 
at se i tankegangen bag den sokratiske 
dialoggruppe, at de kompetencer, som 
eksempelvis den religionsstuderende skal 
tilegne sig i løbet af linjefagsforløbet, næres 
af en mere grundlæggende etisk og 
eksistentiel dannelse. En dannelse der 
indebærer et fænomenologisk- hermeneutisk 
værdiarbejde, som formidles gennem en 
filosofisk undren, der sætter sit umiskendelige 
præg på samtalens indhold og retning, og som 
for mig at se antages indirekte at styrke den 
studerendes faglige og personlige identitet og 
integritet, og muligvis tillige bibringe den 
studerende en større arbejdsglæde, når 
virkelighedens lærerjob en dag er en realitet. 
 
Hvordan og hvorfor de fem momenter i en 
sokratisk dialoggruppe? 
Den filosofiske samtale i gruppen foregår som 
tidligere nævnt i grupper på mellem 7-10 
deltagere. Nærmere beskrevet forløber 
dannelsesprocessen gennem fem momenter, 
som kan betragtes som fem forskellige måder 
at tale sammen på. Samtalen bevæger sig hen 
imod en almen forståelse af et fænomen, 
spørgsmål eller emne. 
 
Samtalen tager udgangspunkt i et 
fænomenologisk moment, hvor deltagerne 

erindrer og deler en levet erfaring med 
gruppen; en erfaring, som har berørt dem og 
medført undren. Den fortælles i et sanseligt 
beskrivende 1.persons perspektiv, således at 
alle får mulighed for at leve sig ind i 
fortællingen. Gruppen udvælger nu dén 
fortælling, som man finder mest interessant, 
og den bliver nu gruppens fælles fortælling. 
Hvis den sokratiske dialoggruppe indgår i et 
undervisningsforløb, kan fænomenet, 
spørgsmålet eller emnet for samtalen 
udstikkes på forhånd, og fortællingen vil da 
tage afsæt heri.  
Hernæst følger et hermeneutisk moment, 
hvor det såkaldte 'marsmandsblik', gør 
gruppen i stand til at distancere sig en smule 
fra fortællingen og stille spørgsmål til 
grundlæggende antagelser i den. Her stiller 
gruppen filosofiske spørgsmål til fortællingen. 
Et filosofisk spørgsmål er et ægte spørgsmål, 
som kan forsøges besvaret med andet end et 
objektivt og entydigt ja eller nej. Det virker 
godt at spørge "Hvad er...?", eller "Hvad er 
det gode...?". I en religionsfaglig kontekst 
kunne det eksempelvis være meningsfuldt at 
spørge "Hvad er kærlighed?", "Hvad er 
tillid?", "Hvad er frihed?", "Hvad er 
dannelse?", " Hvad er den gode 
filosofiundervisning?" eller "Hvad er det gode 
liv?". Gruppen finder nu frem til et fælles 
hovedudsagn, der ifølge deltagerne selv bedst 
besvarer gruppens eget filosofiske spørgsmål.  
I det efterfølgende sokratisk-dialektiske 
moment forsøger gruppen i fællesskab at 
udfordre hovedudsagnet (eller svaret), ved at 
bringe store fortællinger og verdensudsagn 
(bud på sandheden) i spil. I en 
religionsundervisning vil 
verdensreligionernes store fortællinger helt 
naturligt byde sig til fra holdets pensum. 
Ligeledes kan videnskabelige teorier og 
fagteori, eksempelvis filosofiske og 
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pædagogiske teorier, opfattes som store 
fortællinger. I en sokratisk – dialektisk 
bevægelse nærmer gruppen sig gradvist en 
mere grundlæggende almen sandhed.  
I det eksistentielle moment, overvejer 
gruppen nu om den indsigt om emnet, 
spørgsmålet eller fænomenet, som de i 
fællesskab er nået frem til, er noget de oplever 
i deres eget liv, i deres praktikforløb ude i 
skolen eller eventuelt i selve gruppen.  
Det afsluttende phronesiske moment, skal 
tydeliggøre, hvordan de nye etiske og 
eksistentielle erkendelser kommer til at 
influere på den enkelte deltagers praktiske 
livsførelse, undervisningspraksis eller om de 
eksempelvis bør få konsekvenser for aktuel 
religionspædagogik og eller 
uddannelsespolitik.   
Som det fremgår af forløbet i dialogen, 
tilsigter fremgangsmåden en større 
overensstemmelse mellem tænkt og levet liv, 
mellem teori og praksis. Heri består den 
grundlæggende dannelse. 
 
Legen 
Det er oplagt at betragte den sokratiske 
dialoggruppe som en leg, med et tilhørende 
sæt spilleregler. Der er følgende 8 spilleregler 
i en sokratisk samtale; 1). Tænk selv- det er 
forbudt at henvise til autoriteter 2). Tænk 
åbent og eksistentielt - tal ud fra en berørthed 
3). Tænk sammen og i forlængelse af 
hinanden 4). Lyt til dig selv og de andre, vær 
stille og langsom i din tænkning og vis tillid 
og vær tålmodig 5). Sæt dig selv på spil- 
spørg til dine egne antagelser 6). Stræb efter 
konsensus eller begrundet dissensus 7). Hjælp 
hinanden til at holde den røde tråd, men leg 
og provoker også 8). Mærk efter hvad du 
dybest set oplever som det mest sande, vise, 
skønne og meningsfulde - og bring det i spil!   
 

I kritikken af leg og lærings- diskursen, hører 
man ofte det argument, at legen udnyttes som 
et effektfuldt middel til at få et hvilket som 
helst læringsindhold til at ryge ned med et 
smil. Kritikken bygger på den forståelse, at 
leg er en ikke-målstyret aktivitet. Netop fordi 
dannelsen i den sokratiske dialoggruppe ikke 
objektiveres og mål-styres, giver det i mine 
øjne mening at karakterisere den sokratiske 
dialoggruppe som en leg. Den arbejder med 
fem momenter, som tilfører processen en hvis 
stringens, men det er umuligt på forhånd at 
vide eller bestemme, hvor samtalen bevæger 
sig hen, og det vurderes ikke om den indsigt, 
som deltagerne finder frem til, er "nyttig", ej 
heller om de nye erkendelser og deres 
praktiske konsekvenser overhovedet er 
mulige eller fornuftige i et 
ressourceperspektiv. Heri ligger for mig ikke 
kun idealismen men også friheden og 
kreativiteten. 
 
I mit speciale henviser jeg til den norske 
underviser ved afdeling for læreruddannelse 
på Høgskolen i Sør-Trøndelaget, Sønnøve 
Matres kvalitative forskning i dialoger 
mellem børn (12). Jeg trækker nogle 
paralleller mellem dialoger mellem 
børnehavebørn, og samtalen i den sokratiske 
dialoggruppe. Matres forskning peger på, at 
børn taler forskelligt sammen i henholdsvis 
børnehave og skole, fordi der er forskellig 
grad af lærerstyring indenfor de to 
institutioner. I børnehaven er børnene mere 
opfindsomme og har en mere legende tilgang 
til samtalen, fordi der ikke forventes noget 
bestemt resultat af deres dialoger, og fordi 
pædagogen i mindre grad griber ind i dem. I 
skolen derimod retter samtalen sig ifølge 
Matres forskning ofte mod bestemte mål, og 
børnene retter her i højere grad deres dialoger 
mod læreren, der også i højere grad forventer 
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bestemte svar. Konsekvensen er en mindre 
udforskende og legende samtale. Samtalen i 
den sokratiske dialoggruppe bærer for mig at 
se netop præg af, at spørgsmål og svar er 
åbne, hvorfor opfindsomhed og evne til at 
tænke selv og tænke nyt aktiveres. Der sker 
tillige uden tvivl noget interessant med 
underviserens og de studerendes roller, når de 
ligestilles i legens fælles sokratiske uvidenhed 
og undren. 
 
Forsøg med en ny universitetspædagogik 
på DPU 
I efteråret 2010 søsatte DPU, på 
kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, 
et forsøg med en ny universitetspædagogik. 
Finn Thorbjørn Hansen var tovholder. 
Inspirationen kom fra et EU støttet 
'pilotprojekt' kaldet 'Kundskabsværkstedet', 
ledet af Inger Erstad, forsker ved 
Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge. 
Projektet danner i 2005 grundlag for hendes 
doktorafhandling (13). Ifølge Erstad er 
kundskabsværkstedet egnet til undervisning af 
mange studerende og i sin grundform et 
mødested mellem praksis og teori, hvor der 
arbejdes med systematisk 
’kunnskapsutvikling’ og forståelse af praksis. 
Den danske model er en sokratisk variant af 
den norske, med en eksistensfilosofisk tilgang 
til 'kundskabsværkstedet'. Formålet med 
forsøget på DPU er blandt andet at forsøge at 
skabe en mere meningsfuld forbindelse 
mellem teori og praksis i undervisningen, øge 
motivationen blandt de studerende og 
mindske frafaldsprocenten på uddannelserne. 
To studerende på kandidatuddannelsen i 
Generelt Pædagogik Line Carmichael og 
Rikke Søndergaard Hansen fulgte forsøget og 
har siden i deres speciale beskrevet det på 
baggrund af observationer og interview med 

de involverede, såvel undervisere som 
studerende (14).  
Forsøget med 'Kundskabsværkstedet' på DPU, 
kan på mange måder betragtes som en 
videreudvikling af den sokratiske 
dialoggruppe. Den primære forskel er, at 'den 
lille fortælling', altså den studerendes såkaldte 
praksisfortælling eller levede erfaring i 
'Kundskabsværkstedet' skriftliggøres i et 
essay. Essayet rummer en 'lille fortælling', der 
så at sige viser vej ind i relevante større 
faglige teorier, som er med til at give den 
studerende en bredere forståelse af et 
spørgsmål, emne eller fænomen.  
 
Pointen med her at nævne forsøget på DPU, 
er, at det rummer et interessant bud på en ny 
måde at tænke skriftlige opgaver og 
eksamensoplæg på indenfor linjefagene, 
herunder læreruddannelsens religionsfag. Det 
lægger op til selvstændige kreative skriftlige 
"opgaver", der ikke arbejder 
problemorienteret, men derimod har smidt 
problemformuleringen på porten. 
   
Undringsfællesskaber i KLM-faget 
Flere dygtige fagfolk, heriblandt lærerne på 
læreruddannelsen Helle Hinge og Dorete 
Kallesøe, har grundigt belyst og diskuteret 
hvordan filosofi og filosofisk samtale kan 
anses for at have et særligt potentiale i forhold 
til dannelse til demokrati og medborgerskab 
(15)(16). Finn Thorbjørn Hansens tidligere 
nævnte forsøg på overbygningsskolen HGO 
vidner fra sin vinkel også herom (11). Helt 
oplagt betragter han derfor også den 
sokratiske dialoggruppe som et relevant 
værktøj indenfor det forholdsvis nye fællesfag 
KLM-fag på læreruddannelsen. KLM-faget, 
arbejder i dag ikke længere kun med 
Kristendomskundskab og Livsoplysning, men 
inkluderer tillige dannelsesforestillingen om 
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Medborgerskab. I Religionspædagogisk 
Forum nr. 3 2009, plæderer Finn Thorbjørn 
Hansen for, at undringsfællesskabet netop i 
KLM-faget kan være med til at skabe et 
eksistentielt mellemrum, hvorfra man med 
fordel kan navigere mellem fagets religiøse og 
sekulære aspekter (17). Han omtaler her en 
forestilling om 'eksistentielt medborgerskab', 
der ifølge ham kunne være særligt relevant i 
et multietnisk samfund.  
 
Er man interesseret i at studere konkrete 
erfaringer fra læreruddannelsen med at 
nytænke forholdet mellem praksis og teori, 
herunder forsøg med sokratiske dialoggrupper 
og filosofisk vejledning af studerende, så kan 
jeg anbefale, at man læser Finn Thorbjørn 
Hansens forskningsrapport 'Filosofisk 
vejledning og praktisk kundskab i 
professionsuddannelser', som omhandler et 
nyligt afsluttet forskningsbaseret 
udviklingsprojekt i Århus på 
læreruddannelsen i VIA University College 
(2007-2010) (18)(19).  
 
Afrunding 
Mit speciale peger på, at hvad enten man er 
elev i folkeskolens kristendomskundskabsfag 
eller studerende på et religionslinjefagshold 
på seminariet, opstår etisk og eksistentiel 
dannelse i krydsfeltet mellem 'den lille' og 
'den store' fortælling.  

Den sokratiske dialoggruppe sammentænker 
praksis og teori på en måde, der giver både 
underviseren og den studerende mulighed for 
aktivt at arbejde i samspillet mellem 'små' og 
'store' fortællinger. Undervisningen knytter 
her an til deltagernes levede erfaringer, og 
farer derfor ikke vild i praksisforskrækkede 
teoretiske refleksioner. Samtidig forbliver den 
levede erfaring ikke teoretisk ureflekteret. 
Lidt karikeret kan man tilføje den unikke 
detalje, at her er praktikeren og teoretikeren 
skiftevis på "hjemmebane" og "udebane".  
Jeg er klar over, at denne artikel fremstiller 
Finn Thorbjørns Hansens arbejde generelt og 
den sokratiske dialoggruppe i særdeleshed 
temmelig ukritisk, hvilket i sig selv kan 
kritiseres. Det har dog primært været min 
hensigt at give et indtryk af fremgangsmådens 
styrker i praksis, forskning på området og 
inspiration til at afprøve den i sin egen 
undervisning. Den sokratiske dialoggruppe 
kan forekomme som langhåret livsfilosofisk 
rundkredspædagogik, men den viser sig i 
praksis at være en sjov, udfordrende og 
berigende filosofisk samtaleøvelse, som den 
studerende i en revideret form tilmed kan tage 
med sig ud i virkelighedens folkeskole.   
 
Camilla Funch 
Specialestuderende på kandidatuddannelsen i 
Pædagogisk Filosofi på DPU 
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EUROPÆISK STUDIEBESØG VED RHÔNE-FLODENS BRED 
Af Irene Larsen 

 
I begyndelsen af juni var jeg i Frankrig på et 
såkaldt "studiebesøg for 
uddannelseseksperter". Det foregik i den lille 
på ved bredden af Rhône-floden, Seyssel, 
omtrent en times kørsel med tog fra Geneve. 
Titlen på opholdet var "Intercultural Dialogue 
and Cross Cultural Mediation for Global 
Citizenship". Det foregik over fem dage fra 
søndag til fredag. Jeg vil fortælle om hvad et 
studiebesøg er og berette om min egen rejse. I 
slutningen af artiklen har jeg anbragt en 
række links til de organisationers 
hjemmesider, jeg nævner undervejs. 

 

Studiebesøg for uddannelseseksperter  

"Studiebesøg for uddannelseseksperter" er et 
program under Cedefop: The European 
Centre for the Development of Vocational 
Training. Cedefop er en underafdeling af 
Education & training DG (Directorates-
General) - Lifelong Learning Programme. På 
Cedefops hjemmeside findes et stort katalog 
med alle mulige fag og områder, hvorunder 
der arrangeres studiebesøg.  

I Danmark varetages programmet af Styrelsen 
for International Uddannelse, Ministeriet for 
Forskning, Innovation og Videregående 
Uddannelser. Man skriver en søgning til 
styrelsen med tre ønsker til studiebesøg, og de 
bestemmer så, hvem der kan komme af sted. 
Man kan ikke rejse ud hvert år; man ønsker at 
så mange som muligt får mulighed for at 
deltage i dette. 

Kataloget for alle mulighederne findes på 
Cedefops hjemmeside. I kataloget for 
2010/2011 fandtes ikke en kategori, der 

decideret handler om religion, derimod flere 
der har at gøre med (med)borgerskab. Mit 
besøg fandt jeg under kategorien 
"Strengthening Intercultural Education".  
Andre besøg handler fx om matematik, sprog, 
pædagogik og it. 

Besøget involverer en forberedelsesdag hos 
Styrelsen for International Uddannelse og en 
efterfølgende skriftlig rapport, dog kun på tre 
sider. Man får rejse og ophold betalt. Det 
anbefales desuden, at man får læst noget 
faglitteratur på det sprog, som besøget 
afholdes på. Jeg er ked af, at jeg ikke fik mig 
forberedt mere. Men det er vanskeligt i en 
travl hverdag. Hvis jeg skulle af sted igen, 
ville jeg gerne prioritere det højere. 

 

Afromedianet  

Organisationen bag det aktuelle besøg var 
Afromedianet. Afromedianet præsenterer sig 
selv således: "Afromedianet is a network of 
leading journalist and independent experts 
specializing in human rights, development 
issues and related humanitarian affairs in 
Africa, which aims at fostering exchange of 
information and knowledge sharing among its 
professional members."  

Vores vært var journalist Ticky Monekosso, 
som er grundlæggeren af netværket. Deres 
mission er at formidle upartisk viden om 
afrikanske emner som en modvægt til den 
herskende diskurs. Ticky har boet i Frankrig i 
mange år og har tidligere været fast tilknyttet 
FN i Geneve. Ticky stammer fra Cameroun. 
Hun fortalte selv, at det havde været specielt 
at komme til denne lille by, fordi man næste 
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aldrig havde set sorte mennesker i 
virkeligheden her. Men her har organisationen 
så altså sit hovedkvarter. Vi besøgte kontoret, 
der blot består af to store rum.  

Der var to medlemmer af netværket, der også 
deltog i ugens arrangementer: En mand fra 
Frankrig, oprindelig fra Cameroun, der er 
forfatter og oversætter. Og en mand, der var 
tidligere pilot i det franske flyvevåben, som 
havde opholdt sig meget i Afrika og nu var en 
del af Afromedianet. Desuden deltog to 
studerende, der tidligere havde været 
praktikanter i Afromedianet: En kvinde fra 
Indonesien, studerende på Sorbonne, og en 
mand fra Indien, studerende i Rom.  

 

Tanker før afrejsen 

Medborgerskab er et begreb, jeg har svært 
ved at komme overens med, kan jeg lige så 
godt indrømme. Ikke mindst fordi anvendes 
på Integrationsministeriets hjemmeside "Ny i 
Danmark", og dermed er det ikke et politisk 
uskyldigt begreb. (Det bliver spændende at se, 
om den nye regering vil ændre på dette. 
Forsiden på hjemmesiden er i hvert fald lavet 
om.)  

Et andet begreb, som der står en del blæst om, 
er begrebet multikulturalisme. Er Danmark et 
multikulturelt samfund? Bør Danmark være et 
multikulturelt samfund? Kulturbegrebet er i 
spil her ligesom i den generelle diskurs om 
skillelinjen mellem religion og kultur, hvilket 
jo er ganske kompliceret. Det er, som om alle 
forskelle "kulturaliseres", og man glemmer 
gode, gamle analytiske kategorier som klasse, 
status og magtforhold. 

Den britiske kommentator, Kenan Malik, 
skriver om multikulturalisme på sin blog. Han 
har også skrevet en artikel i Information, hvor 
han fx skriver: "Ved hjælp af forskellighedens 

sprog er racisme blevet forvandlet til en 
kulturel identitet." - Jeg fik også fat i en 
artikelsamling, redigeret af Stephen May. Se 
web- og litteraturhenvisninger sidst i artiklen. 

Deltagerne var blevet bedt om at medbringe 
noget mad fra ens land til at dele ud den første 
aften. Det var det første konkrete møde med 
begrebet kultur.  For hvad er dansk mad? Er 
det de traditionelle retter eller er det de retter, 
som danskerne de facto spiser ofte? Hvis det 
er det sidste, skulle jeg jo medbringe pizza, 
sandwiches eller kebab. Jeg valgte den første 
fortolkning og medbragte Christiansø-sild, 
varmrøget laks og rugbrød. 

 

Ankomst 

Min første "interkulturelle" oplevelse var - i 
forlængelse af ovenstående - at stå og smøre 
"madder" med sild og laks sammen med en 
fransk kok i hotellets køkken. Kokken kunne 
ikke meget engelsk, men var meget 
imødekommende. Og det hører med til 
historien, at folk faktisk godt kunne lide 
madderne, også dem med sild. 

Studiebesøget fandt som sagt sted i en meget 
lille by ved Rhône-flodens bred - utrolig 
smukt sted. Byen var så lille, at vi 10 gæster 
optog alle pladser i byens eneste hotel. Der 
var enkelte deltagere, der kritiserede de 
absolut ikke luksuriøse omgivelser. Men jeg 
fandt stedet perfekt. Mødet med en lille by i et 
fremmed land er jo også et kulturmøde. Og så 
at opleve, at en lille by sagtens kan være 
hovedsæde for en organisation som 
Afromedianet. 

 

Deltagerne 

Vi var - udover Ticky - 10 gæster fra 8 
forskellige lande; vi var - tilfældigvis - alle 
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kvinder. Men vi var ikke bare fra 8 lande. En 
kvinde var fra England, men tysk statsborger, 
og hendes forældre var indvandrere fra 
Liberia. En kvinde var fra Letland, men etnisk 
set russer. En kvinde var fra England, men 
den nordirske del. Desuden var flg. lande 
repræsenteret: Irland, Litauen, Polen, 
Danmark, Tyskland, og Tyrkiet. Udover os 11 
var der yderligere de fire ovenfor nævnte 
deltagere.  

Jeg bruger så meget plads her på at beskrive 
deltagerne, fordi bare det at møde så mange 
forskellige mennesker var en oplevelse i sig 
selv. Bare det at høre alle fortælle, dels om 
deres professionelle liv dels om alt muligt 
andet om dem selv, var en stor oplevelse. Der 
var stor forskel på, hvad vi arbejdede med. 
Nogle var lærere (en matematiklærer fra 
Tyrkiet og en lærer i samfundsfag fra 
Tyskland), nogle arbejdede på læreanstalter 
med "Lifelong Learning Programmes", en 
arbejdede i England med musikprojekter for 
bl.a. kvinder og indvandrere fra afrikanske 
lande og en fra Irland med "Adult Refugee 
Programme". 

 

Ugens program 

Der var officiel modtagelse, hvor både den 
lokale borgmester og det der vel må svare til 
amtsborgmesteren var på besøg. Fint og 
fornemt! 

Programmet var meget varieret. Der var 
oplæg af os, der kom som gæster, fra Ticky, 
fra de to tidligere praktikanter og fra 
forfatteren fra Cameroun. Vi præsenterede 
alle hver vores arbejde. Vi havde debatter og 
fx en runde ud fra spørgsmålet: "What kind of 
policies do you have? What is the situation of 
migration in your country?" Det var meget 
lærerigt både at lytte og selv skulle fortælle. 

Danmark er ikke det eneste land, hvor man 
debatterer, hvad det vil sige at være dansk. 
Den type debat har man fx også i Frankrig.  

Om tirsdagen var der optagelse til 
radioudsendelse, hvor vi alle præsenterede os 
samt sagde noget kort om, hvad vi hver især 
forbandt med at være hhv. national borger, 
europæisk borger og verdensborger. 
Spændende øvelse! 

Der var oplæg udefra, fra lederen af EU's 
delegation ved FN's afdelinger i Geneve. Hun 
talte længe om det organisatoriske, men kom 
også frem til mere kontroversielle emner:1) 
Nedsættende tale om religion. Hvilket har 
været debatteret voldsomt i FN siden 2009. 
(Se artikel fra Wikipeida om dette.) 

EU's holdning har været og er, at rettigheder 
tilkommer mennesker, og at 
frihedsrettighederne må stå centralt. Fx frihed 
til at skifte religion og frihed til slet ikke at 
have en religion. Men man må selvfølgelig 
fremme religiøs tolerance og interreligiøs 
dialog. 2) Kulturel relativisme, der handler 
om balancen mellem kulturel diversitet og det 
at menneskerettighederne bør gælde alle. Det 
er at fremme nogle bestemte værdier samtidig 
med at man respekterer andre menneskers 
værdier. Ligesom det er problematisk at tale 
om religiøse rettigheder er det også 
problematisk at tale om kulturelle rettigheder. 

Der var en heldagstur til Geneve, hvor vi først 
blev vist rundt i FN-bygningen.  Det foregik 
på Kristi Himmelfartsdag, der også i Schweiz 
er en "bank holiday". Så Ticky beklagede, at 
der jo ikke skete så meget. Noget skete der 
dog, for ILO, FN's organisation for 
arbejdsmarkedsforhold, havde møde, så der 
strømmede mennesker rundt i alle kulører og 
mange slags tøj. Efter en flot frokost var der 
rundvisning i Geneves gamle bydel med 
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masser af information om Geneves historie; 
det var meget interessant at få udfoldet, hvor 
afgørende betydning den calvinske 
reformation har haft for Geneves historie. 

Der var naturligvis også vinsmagning hos den 
lokale vinproducent, Gerard Lambert. 

Ugen sluttede med fin reception, hvor vi fik 
udleveret vores deltagerbevis. Det blev 
overrakt af det lokale 
Europaparlamentsmedlem i højtidelig 
stemning. Efterfølgende fin reception i 
solskin ved Rhône-flodens bred. Den 
studerende fra Indien opførte to traditionelle 
indiske danse. 

Efter den første dag var jeg lidt skuffet, fordi 
jeg havde forventet et højere teoretisk niveau 
på oplæg og diskussioner. Men lidt efter lidt 
skiftede mit fokus, og jeg fandt ud af, at det 
måske var noget andet, jeg skulle have ud af 
besøget, nemlig mødet med alle de forskellige 
mennesker. Der kom også nogle lidt mere 
teoretiske oplæg hen ad vejen.  

Religion spillede tilsyneladende en meget lille 
rolle for de andre deltagere. Det var faktisk 
mig, der bragte det op. Det kan jo undre, når 
man tænker på, hvor meget medierne i 
Danmark beskæftiger sig med det - i hvert 
fald kristendom/danskhed og en række 
problemer, der antages at have med islam at 
gøre. Men religion er jo en del af kulturernes 
idéverden, og dermed relevant. De andre 
deltagere ville gerne diskutere det, men det 
var ikke vigtigt for dem, lod det til. - Jeg ledte 
som sagt også efter studiebesøg, der havde 
religion som emne i Cedefops katalog, men 
der var faktisk ingen.  

Mht. sprog giver det god mening, at man 
forventer et vist niveau for deltagernes 
sproglige kunnen. Det var også i sig selv en 
oplevelse ikke at tale dansk i seks dage. 
Engelsk var fremmedsprog for de fleste af os, 
og ind i mellem fik jeg en fornemmelse af, at 
vi ikke altid forstod hinanden, eller at det 
faktisk var svært for os at udtrykke os helt 
præcist. Desværre bekræftede de franskmænd, 
vi mødte, der ikke var en del af studiebesøget, 
mine fordomme: Franskmænd kan ikke tale 
engelsk. Eller også vil de ikke. Både ved den 
indledende og den afsluttende reception 
foregik alt på fransk, og kun nogle gange var 
der oversættelse til engelsk.  

 

Afslutning 

Jeg har i løbet af dette studiebesøg fået øjnene 
mere op for værdien af at være i dialog med 
folk fra andre lande om faglige emner. Det 
vidste jeg også godt i forvejen, men nu husker 
jeg det bedre. Man lærer rigtig meget om, 
hvordan man selv tænker; man konfronteres 
med sig selv og "sine" i mødet med de og det 
fremmede. Jeg vil meget gerne af sted på et 
studiebesøg igen, hvis jeg kan få mulighed for 
det. 

 
P.S. 
På nettet kan med se artiklen med billeder: 
http://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/mk_
2011_2/larsen.html  
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Links & litteraturhenvisninger i spredt orden 

Styrelsen for International Uddannelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 
Uddannelser.  
http://www.iu.dk/  

Studiebesøg for uddannelseseksperter  
http://www.iu.dk/programmer-og-tilskud/europa/livslang-laering/tvaergaaende-program/llp-
studiebesoeg 

Cedefop - the European Centre for the Development of Vocational Training 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/  

Study Visits catalogue 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8029&scid=74&artlang=EN  

Education & training DG (Directorates-General) - Lifelong Learning Programme 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm  

Afromedianet 
http://www.afromedianet.com/  

Integrationsministeriets hjemmeside "Ny i Danmark" 
http://www.nyidanmark.dk  
se især: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/integration/underforside.htm  

Kenan Malik 

• Misforstået identitet. Information 29. december 2008.  
• http://www.information.dk/178066  
• I’m still a critic of multiculturalism, honest.  
• http://kenanmalik.wordpress.com/2011/02/10/still-a-critic-of-multiculturalism/  
• Egen hjemmeside: http://www.kenanmalik.com/ 
• Blog: Pandemonium. http://kenanmalik.wordpress.com/  

Critical Multiculturalism: Rethinking Multicultural and Antiracist Education. Edited by Stephen 
May. Falmer Press 1999. Heri fx: Stephen May: Critical Multiculturalism and Cultural Difference: 
Avoiding Essentialism.  

Defamation of religion and the United Nations 
http://en.wikipedia.org/wiki/Defamation_of_religion_and_the_United_Nations  
(Egentlig bryder jeg mig ikke om at henvise til Wikipedia. Men den kan vel bruges som en slags 
indgang til emnet.) 

Cave Lambert, Seyssel. Gerard Lambert. 
http://www.lambert-de-seyssel.com/  
Jeg kan især anbefale "Royale Seyssel", en mousserende vin. 
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ANALYSE AF ISRAEL-PALÆSTINA DISKURSEN I DF 
Af Johan Thorendahl 

 
Den danske befolkning sættes på 
pinebænken, når uforenelige udsagn bliver 
fremført på tv som 'sandheder' om samme 
faktuelle sagsforhold. Hvad skal man så 
egentlig mene? Tvivlen nåede da også ud til 
befolkningen, der fulgte med i DR2's 
Debatten "Hvem hindrer fred i Mellemøsten?" 
(21.10.10), hvor mange sikkert kunne ønske 
sig en dybere analyse af debatniveauet, så det 
blev tydeligt, hvem der egentlig er faglig 
autoritet og hvem der manipulerer sagen.   
 
Ikke programmet, men det eksemplariske i 
debatten fortjener vort fokus hér. Mange 
gange under VKO regeringen har skolelærere 
jo kunnet iagttage den stramme mediestyring 
af kulturopfattelsen, så stærkt præget af DFs 
islamofobi, at der næsten er gået dansk 
nationalpolitik i formidlingen af konflikten i 
Israel-Palæstina. En tilsvarende situation 
findes med 'Geert Wilders' i Holland. 
Hvordan kan skolelæreren i fagene religion, 
samfundsfag eller historie så reagere fagligt 
hensigtsmæssigt, når ældre elever møder op 
til undervisningen med friske indtryk fra 
DR2s Debatten, hvor de iagttog Søren 
Espersen (DF) stå som urokkeligt 
sandhedsvidne hos andre kampfæller midt 
talestormen af protester, der blæste om ørene 
på ham. Forvirringen blev total!  
 
Af hensyn til multikulturelle klasser i DK 
kan man endnu ikke forvente, at tv-debatter 
aktivt gendriver fordrejede synspunkter om 
internationale konflikter, 
underholdningsværdien i debattens 
'hanekampe' er simpelthen for stor. Men i 
klasserummet kan skolens faglærere 

efterfølgende rejse kritiske spørgsmål fx, om 
Søren Espersen ikke bragte 
historieforfalskninger til torvs om 
palæstinensiske forhold i Gaza-striben i sin 
betroede stilling som udenrigspolitisk 
ordfører?   
 
Dette spørgsmål vil derfor blive belyst 
gennem en analyse af sagligheden i fire af 
hans påstande fra debatten. Neden for vil de 
blive krydstjekket med oplysninger fra de 
andre debattører og med en rapport fra Det 
israelske Center for Menneskerettigheder 
(http://www.btselem.org/English/Gaza_Strip/)
. 
 
De øvrige deltagere i programmet var bl.a. 
mellemøstekspert Jørgen Bæk Simonsen 
(JBS), samt talsmand for Dansk 
Palæstinensisk Venskabsforening Fathi El 
Abed (FEA) og formand for Mellemfolkeligt 
Samvirke Trine Pertou Mach (TPM). 
 
'Statsmyten og statsmagten Israel' har jeg 
analyseret i en anden artikel. I vor 
sammenhæng er det væsentligt at inddrage 
pointer fra artiklen, som især betonede nogle 
ideologiske relationer mellem Israels moderne 
statsbyggeri og biblens påskelegende med 
erobringen af 'Det hellige land'. Her blev der 
navnlig identificeret fire sammenfaldende 
ideologier mellem statsmyte og statsmagt, der 
også gør sig gældende som argumenter i TV-
debatten, nemlig 1. Israels ret som kolonimagt 
(fx Gaza og vandforsyning) 2. Ret til at påføre 
fjenden nød (fx apartheid) 3. Ret til at skade 
fjendens civilbefolkning (fx bombeaktioner) 
og 4. Israels historiske ret til området (jf. 'Det 
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hellige land). - Det er interessant, at Søren 
Espersen gang på gang forsøger at 
bortforklare det uetiske og problematiske i 
disse politisk-religiøse temaer i sine fire 
påstande:  
 
I Debatten på DR2 præsenterer Søren 
Espersen sin første påstand som en indirekte 
information om, at palæstinenserne skulle 
have optrådt som et uciviliseret folk, dengang 
Israel ophævede deres mangeårige ulovlige 
besættelse af Gaza: "Da israelerne forlod 
Gaza (i 2005) og efterlod fx en formue i form 
af drivhuse, af gartnerier, der blomstrede, 
eftersom israelerne havde været dér i næsten 
30 år med pragtfulde bygninger…(så) gik 
ganske få dage, så var det hele smadret (af 
palæstinenserne)…Israel rykkede ensidigt ud. 
Det endte i totalt kaos. Derfor tænker 
israelerne nu: Vil vi gøre det samme på 
Vestbredden. Den store fejl, som vi begik med 
Gaza?" (programtid 7:20).  
 
SE hævder altså, at palæstinensere har behov 
for formynderi fra den mere civiliserede 
kolonimagt til at organisere deres interne 
forhold! Denne argumentationsform følger en 
hård ideologi inden for zionismen, der er 
påvirket af kolonitidens rettighedstænkning, 
beskrevet i min anden artikel (jf. 
naturretsfilosoffen John Locke). Men allerede 
mens han fortæller, lyder skarpe indvendinger 
fra talsmanden for Dansk Palæstinensisk 
Venskabsforening (FEA) om, at det var 
israelerne, der "lukkede for vandet" til 
drivhusene, og formanden for 
Mellemfolkeligt Samvirke (TMP) 
problematiserer: "Du fortæller kun halvdelen 
af historien". Den viden han tilbageholder, er, 
at Israel med en efterfølgende hård 
grænsekontrol påtvang Gaza streng 
resurseknaphed mht. vandforsyning, energi og 

import at byggematerialer til industrien. 
Derfor lukkede mange virksomheder, hvilket 
også gælder i dag ifølge TMP: "Faktum er, at 
elektricitet er en daglig mangelvare i Gaza, 
vand er en mangelvare, der er mange 
råvarer…der er en mangelvarer" (8:6). - 
Søren Espersens åbenlyse misinformation om 
deres selvforskyldte elendighed dementeres 
også af eksterne kilder fra Det israelske 
Center for Menneskerettigheder (se 
Bet'selems hjemmeside ovenfor).  
 
Søren Espersens anden påstand og senere 
støttesynspunkt for at standse nødhjælpen til 
Gaza er et ganske modsat argument, der 
repræsenterer historieforfalskning, angående 
landområdets fødevaresituation i nyere tid. 
Han bagatelliserer palæstinensernes nød og 
fortæller: "Ved du, at der er femstjernede 
hoteller i Gaza? Der er tennisbaner, der er 
surfklubber, der er et marked, der bugner af 
varer. Vi har set dem selv på billeder og så 
bliver det skildret, som om det er et område, 
et land der sulter. Det er jo løgn!" (10:02) 
 
For at afbøde en afsporing af sagligheden i 
programmet vælger studievært Clement da 
også prompte at intervenere i samtalen for at 
opkvalificere debattens faglige niveau. 
Studieværten har allerede én gang i henledt 
opmærksomheden på den faktuelle nød i Gaza 
(5:20), men gør det nu igen ved at 
sammenfatte følgende kendsgerninger: at 
halvdelen af befolkningen lever under 
fattigdomsgrænsen, at 30 % er arbejdsløse og 
50 % er under 15 år (10:46).  Formanden 
(TPM) korrigerer også det forvanskede 
billede af virkeligheden ved at henvise til 
Verdensbankens rapporter om de ganske 
"elendige forhold" i Gaza. Og talsmanden 
(FEA) henleder opmærksomheden på 
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faktuelle oplysninger fra israelske 
menneskerettighedsorganisationer. 
 
Søren Espersens tredje påstand meddeler 
helt utroværdigt, at det israelske militær var 
skånsomt og ikke udviste nogen stor 
voldsudøvelse under deres angreb på Gaza-
striben: "Det gjorde de jo heller ikke i 
Gaza…De holdt sig jo tilbage, de undlod jo 
for eksempel at fyre på steder, hvor der var 
mange civile til stede…tabene var i forhold 
til, hvad der skete, ufattelig små." (15:38) 
 
Som reaktion på udtalelsen ser formanden for 
Mellemfolkeligt Samvirke (TPM) sig 
nødsaget til at gendrive det falske udsagn med 
følgende ironiske kommentar: "Det er en 
utrolig yndig historieskrivning, du står for 
dér" (16.00). Senere fortæller 
mellemøsteksperten (JBS), at der er et 
markant "fravær af internationale regler" i 
hele Israel-Palæstina konflikten, fordi det 
internationale samfund ofte ser gennem 
fingrene med Israels krigshandlinger. Det 
gælder stærkt kritisable forhold fx aktioner, 
der normalt ville blive betegnet som militære 
"besættelser" alle andre steder i verden, men 
som det internationale verdenssamfund gerne 
omtaler i pæne begreber som "bosættelser" i 
Israels udenrigspolitik (18:17).  
 
Disse protester støttes af Det israelske Center 
for Menneskerettigheder (Bet'selem), der 
forklarer, at Israels militære handlinger i Gaza 
iværksattes, fordi nogle palæstinensiske 
grupper sendte raketter og mortérgranater ind 
over Israel fra "september 2005 til slutningen 
på november 2009, (hvor) 11 israelere blev 
dræbt", hvorpå Israels modangreb med 
raketter tilmed dræbte "52 tilskuere (27 af 
dem mindreårige)". Senere blev en 
palæstinensisk bortførelse af en israelsk soldat 

udslagsgivende for bombning af "den civile 
infrastruktur" i Gaza (2006) under en 
krigsaktion, som israelske officerer navngav 
"Summer Rains". Denne omfattende 
bombeaktion betød, at “Israel (også) dræbte 
522 (civile, deraf)… 195 mindreårige, 49 
kvinder, og 25 mænd over 50 år". Den 
israelske hærs senere angreb på Gaza kaldte 
israelske officerer "Cast Lead" (2008-9). 
Angrebet blev - ifølge rapporten "…årsag til 
en uforudset skade på den civile 
befolkning…759 civile (blev dræbt)…og 
tusinder blev såret…i følge tal fra FN 
ødelagde Israel 3.500 private boliger og 
efterlod et stort antal mennesker hjemløse".  
Disse hændelser beskriver SE altså som 
aktioner, hvor tabstallene var "ufattelig små". 
 
Søren Espersens fjerde påstand er også helt 
utroværdig. Han taler om palæstinensernes 
utaknemmelighed, fordi de skulle have afvist 
en fordelagtig fredelig løsning for besættelsen 
af Vestbredden og Gaza-striben, som den 
israelske regering tilbød. Han udtaler: "Vi skal 
have pragmatisme ind i det hér…I 2000 var 
man fremme i Camp David med en aftale 
mellem Arafat og Barak - var det dengang - 
som egentlig gav palæstinenserne 97% af 
arealet!" (23.54).  
 
Formanden (TPM) var atter på banen med en 
rettelse af hans misinformation: "Der er vist 
lidt kreativ historieskrivning hér" (24:43) og 
så måtte talsmanden (FEA) igen have 
besværet med at fjerne de falske 
informationer fra Dansk Folkepartis 
udenrigspolitiske ordfører med følgende 
korrektion: "Det er ikke rigtigt. Det var 97 % 
af de resterende områder, 97 % af de 
områder, som de (: israelerne) ikke har brugt, 
benyttet og udnyttet, må man sige, og 
koloniseret. (Altså) 97 % minus, minus, minus 
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Jordandalen selvfølgelig, som de den dag i 
dag (også) har udnyttet" (25:18).  
 
Hvorfor støtter Søren Espersen mon 
manipulationen i sådanne "gamle klassiske 
myter" (JBS 20:00), der i mange tilfælde 
stammer fra den højredrejede zionistiske 
bosætterbevægelse i Israel, og kun tjener til at 
bagatellisere og bortforklare lidelsen hos det 
palæstinensiske folk?  
 
Han modsiger jo egentlig sig selv, når han 
samtidig i programmet udtrykte sin foragt for 
løgnen i det iranske præstestyre med den 
"…fuldstændig idiotiske retorik, specielt fra 
deres latterlige leder"(36:40). Således ville 
SE givetvis selv fordømme præsident 
Ahmoud Ahmadinejads berygtede 
historieforfalskning, dengang præsidenten 
benægtede det jødiske folks lidelse under 
holocaust i sin tale på Teherans Universitet 
med denne udtalelse: "Påskuddet (Holocaust) 
for skabelsen af den zionistiske stat er falsk. 
Det er baseret på en mytisk påstand, der ikke 
er bevist" (Informations netavis, 18.09.09).  
 
Men hvorfor vil Søren Espersen så ikke - på 
sin side - anerkende det palæstinensiske folks 
lidelser? Hvorfor bortforklarer han dem i sin 
egen manipulation med historisk 
kildemateriale? 
 
Årsagen må være, at Søren Espersen kun 
fører en skinpolitisk debat, uden nogen 
nævneværdig selvcensur, hvor han ved alle 
midlers magt støtter den antimuslimske 
holdning i DF. Det må være grunden til, at 
han også fremfører gamle løgne på tv med rod 
i den ekstreme zionistiske propaganda: at de 
samtidig er en indirekte begrundelse for 
fjendebilledet og ligegyldighed med fjendens 
nød i DF. Han udpensler i øvrigt selv denne 

'ligegyldighed' i afslutningen af udsendelsen, 
da han kommer med en slags sammenfatning 
af sin politiske overbevisning: "Jeg er ret 
beset ligeglad med, hvordan folkeslagene 
indretter deres systemer, bare vi får fred for 
deres konflikter…Det lyder kynisk, (men) i et 
folk har de de tyranner, de fortjener." (45.00).  
 
At Søren Espersen selv er jødisk gift med 
nære private relationer til Israel må også spille 
ind i hans temmelig fordrejede statements. Vi 
kan derfor konstatere, at DFs 
udenrigspolitiske ordfører Søren Espersen er 
et utroværdigt sandhedsvidne, der bragte 
historiemanipulationer til torvs i DR2s 
program "Hvad hindrer fred i Mellemøsten?".  
 
I den flerkulturelle danske skole må det 
således være en opgave for linjefagslærere i 
fagene dansk, historie, samfundsfag og 
religion at bestræbe sig på en faglig afkodning 
af den kildemæssige manipulation og de 
selvmodsigende argumenter - i den fremførte 
type politisk retorik.  
 
Af hensyn til en vellykket integration kan 
man ikke længere sidde sådanne politiske 
vildledninger fra DF overhørig og passivt lade 
dem passere. Vi må respektere, at der er en 
voksende dansk muslimsk elev- og 
forældregruppe med følelsesmæssig 
ideologisk tilknytning til islam og konflikten i 
Mellemøsten. I respekten for disse 
medborgere i det danske samfund må vi sikre, 
at der føres et anstændigt og sagligt 
debatniveau. Vi må skabe positive nye 
tendenser nationalt - ligesom de også skabes 
pt. internationalt dels med den voksende 
muslimske middelklasse i Europa dels i det 
arabiske forår i Mellemøsten og Nordafrika.  
 
Af lektor, cand.mag. Johan Thorendahl 2011 
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STATSMYTEN & STATSMAGTEN "ISRAEL" 
Af Johan Thorendahl 

 
Statsmyten & statsmagten "Israel" 
Da præsident Barack Obama for nylig omtalte 
Israel som "The holy Land" vakte det straks 
stor glæde i den kristne pro-israelske 
lobbybevægelse AIPAC i USA (22.05.11). 
Men underminerer det religiøse navn ikke 
hans urokkelige kamp for humanisme og 
menneskerettigheder i Mellemøsten?    
 
Er det ikke en håndsrækning til zionismen 
med dens statsbyggerideologi, der i sin mest 
markante udgave netop sammentænker 
statsmyten om 'Guds hellige Land' med ideen 
om Israels særlige statsret til at eksistere og 
gennemføre, hvilket man kan observere i dag, 
en næsten grænseløs besættelse af 
palæstinensisk jord? Kommer præsidentens 
udtalelse så ikke ganske utilsigtet til at støtte 
den fanatisme, som rabbiner Jonathan Sachs 
engang advarede imod: 
"Religion is a fire and like fire it warms, but it 
can also burn! And we are the guardians of 
that fire." 
 
Netop i Israel-Palæstina konflikten findes 
mange farlige brændpunkter geografisk og 
demografisk! Og her bliver det så påkrævet, 
at Folkeskolens religionslærere også forholder 
sig til religionens mere destruktive side som 
en 'ødelæggende ild' i sammenblandingen af 
religion og politik. Man kan indhente 
indsigter fra læreruddannelsens fællesfag 
KLM og linjefaget kristendomskundskab som 
fornuftige perspektiver på konfliktens 
brogede patchwork af både historiske, etiske, 
religiøse, politiske og medborgerskabslige 
forhold.  
 

Vi skal ikke hér forfølge fagenes potentialer i 
detaljer, men nøjes med at optegne en religiøs 
og politisk profil af væsentlige historiske 
forhold. At sådan et forehavende næppe lader 
sig gøre på helt neutrale vilkår, siger næsten 
sig selv. Derfor rejses spørgsmålet undervejs, 
om en religionslærer kan undgå at blive 
'politiserende'? Artiklen repræsenterer samlet 
set en antologi af væsentlige 
drøftelsespunkter, der også kan invitere til 
tværfaglig dialog mellem skolefagene 
religion, historie og samfundsfag. 
 
Israels statsrettigheder. Helt aktuelt er den 
vanskelige politiske konflikt blevet omtalt i 
artiklen "The rights of Israel" (netavisen Al 
Jazeera 06.05.11), som er skrevet af Josef 
Massad (JM). Han er professor i 'Moderne 
arabisk politik og intellektuel historie' ved 
Columbia University i New York.  
 
Hans pointe er, at Israel har brudt utallige 
internationale menneskerettigheder i over 50 
år, selvom FNs sikkerhedsråd har prøvet at 
gribe ind: fordi USA altid nedlægger veto. 
Den 11. februar i år nedlagde Obamas 
administration også veto, da 14 medlemmer af 
sikkerhedsrådet krævede, Israel standsede sin 
ulovlige kolonisering af Vestbredden og 
Østjerusalem, og tilsvarende fx da FN 
krævede opførelsen af den illegale Apartheid-
mur standset eller da FN søgte at få Israel 
anklaget for krigsforbrydelser mod 
civilbefolkningen, fordi militæret skønnes at 
have bombet ca. 3.500 private hjem i Gaza 
(2009). Sådanne handlinger burde få hårde 
konsekvenser! Og selvom vi alle med gru har 
set de forfærdelige billeder af 
jødeudryddelsen under Anden Verdenskrig, så 
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giver det vel næppe den israelske regering lov 
til at tage alle midler i brug overfor 
palæstinenserne. 
 
Religionsundervisningens etiske dimension 
i skolefagets CKF "Livsfilosofi og etik" kan 
med rette blive inddraget her til at analysere 
og bearbejde forholdet mellem religion og 
politik. I de ældre klasser kunne man spørge, 
hvorfor den magtfulde kristne 
lobbybevægelse AIPAC, som Barack Obama 
måtte imødekomme i sin tale, egentlig har 
fået skiftende regeringer i USA til at 
nedlægge veto over for FNs resolutioner og 
anerkende Israels specielle 'statsrettigheder', 
ja endda med henvisninger til 'statsmyten' om 
Det hellige land?  
 
Hvordan kan AIPAC retfærdiggøre, at den 
selv legitimerer Israels hårde 
koloniseringspolitik delvist ud fra biblens 
forkyndelse om 'Det hellige Land' og kong 
Davids gamle underfulde imperium, når de 
ellers støtter et budskab fra USA til verdens 
muslimer med en klar afvisning af 
islamismens hårde cocktail af politik og 
religion?   
 
På teologiske fakulteter i Danmark 
afvæbner man sådan en fanatisme ved at 
tilegne sig viden om historisk fakta 
(Bibelkundskab, ÅU  1997, s. 57). Her lærer 
man, at den gamle statsmyte om kong Davids 
imperium Israel skal kategoriseres som 
skønlitterær fiktion. Udgravninger har nemlig 
kun afdækket en ganske lille landsby på små 
to tønder land dér, hvor kong Davids mægtige 
Jerusalem skulle have ligget i 900-tallet f.Kr. 
Alt hvad der bliver tilbage er således nogle 
jøders "ønskedrøm om en svunden storhed" 
tilbage i kong Davids og kong Salomos 

storhedstid - som Abrahams etnisk rene 
stammefolk med én fælles religion.  
 
Det senere reelle 'historiske kongedømme' 
havde langt mindre dimensioner og gik 
definitivt til grunde år 135, da romermagten 
opløste staten og omdannede den til en 
hedensk provins. Derefter var jøder statsløse i 
næsten to tusinde år, og blev først 
statsborgere igen i en lille konstrueret stat 
'Israel' i 1948. Dengang udgjorde 
palæstinenserne 2/3 del af befolkningen i hele 
Palæstina og repræsenterede majoriteten i 8 
ud af 9 distrikter i det nye 'Israel'. - I dag er 
palæstinenserne blevet statsløse.  
 
Når præsident Barack Obama lovpriste 
'Det hellige land' og nævnte, at han selv stak 
en seddel med sine bønner ind i en revne i 
Grædemuren under besøget i Jerusalem, i 
talen til AIPAC, kan han komme til at opildne 
den farlige association mellem den gamle 
statsmyte og det moderne Israels rettigheder 
som kolonimagt. Her kan man atter trække på 
JM, der netop pointerer relaterede 
problemfelter, når han fx problematiserer, at 
den israelske regering i dag hævder sin ret til 
at være en raceren "jødisk stat"; retten til at 
forsvare denne stat; sin eneret til atomvåben; 
den historiske ret til det hellige land; retten til 
at fastsætte religiøse og racistiske love, samt 
retten til at besætte, kolonisere 
palæstinensernes jord og diskriminere mod 
deres befolkning.  
 
Israelsk regering begrunder rettighederne, 
ifølge JMs politiske analyser, ved at tolke på 
zionisternes egen gamle 
"Uafhængighedserklæring" (1948), da Israel 
blev oprettet som stat. I erklæringen hævdes 
det, at Israels skulle have fået denne "ret" til 
en national genfødsel og til at genopbygge 
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dets nationale hjem ifølge flere politiske 
dokumenter lige fra den første zionistiske 
kongres (1987) over den britiske Balfour 
Erklæring (1917) og videre til FNs 
generalforsamlings resolution (1947). 
 
Men problemet er ifølge JM, at denne 
såkaldte "ret" slet ikke er nævnt i 
dokumenterne. Derfor er Israels samlede 
rettigheder illegale. Når den gamle zionistiske 
uafhængighedserklæring fx skriver om "det 
jødiske folks naturlige rettigheder" eller 
"vores naturlige og historiske ret" så har disse 
ideer bagved Israels politik snarere en anden 
genealogi, der stammer fra naturretsfilosofien 
hos John Locke (1632-1704) ifølge JMs 
analyser. Locke skelnede i kolonitiden 
mellem uciviliserede folkeslags "afhændelige 
rettigheder" og europæiske folkeslags 
"umistelige rettigheder". Han påstod, at en 
indfødt befolkning ikke besidder en 'umistelig 
ejendomsret' ligesom oplyste europæiske 
kolonister, hvis den ikke selv kan forbedre 
eller kultivere sine jordbesiddelser eller 
civilisation mærkbart. JM påviser, at den 
jødiske terminologi i sine egne statsretslige 
dokumenter er mere ideologisk og sprogligt 
beslægtet med John Lockes tænkning – end 
med FNs menneskerettighedstænkning. 
 
Den hjemmefabrikerede 
uafhængighedserklæring er således i strid 
med FNs oprindelige legitime "Delings-plan" 
(1947) for Palæstina, som fastsatte for begge 
stater: "Der må ikke skabes nogen slags 
diskrimination mellem indbyggerne på grund 
af race, religion, sprog eller køn" (kap.2,2). 
Bortset fra, at palæstinenserne aldrig fik 
nogen stat, har israelske regeringer formentlig 
gjort ondt værre ved at have indført ca. 30 
diskriminerende love. De har fx lovliggjort 
fordrivelse af hundrede tusinder 

palæstinensere fra deres jordbesiddelser uden 
nogen økonomisk kompensation, ødelæggelse 
palæstinensiske byers infrastruktur med 
påtvungne afspærringer overalt ('bantustans'), 
hård begrænsning af vandforsyninger til de 
palæstinensiske regioner, forbud af ægteskab 
mellem israelere og palæstinensere i besatte 
territorier (2002), visse arbejdsforbud for 
palæstinensere i Israel, udelukkelse alle 
palæstinensere med Apartheid Muren og 
chikane med 'jewish-only' veje langs den 
besatte Vestbred.   
 
Israelsk regering begrunder 
diskriminationen med, at den skal beskytte 
jøder mod antisemitisme og islamisk terror. 
Men kan man stole på det? Lad os 
sammenligne begrundelsen med filmen 
"Defamation", hvor den jødiske instruktør 
Yoav Shamir kritiserer den jødisk-
amerikanske lobbyorganisation Anti-
Defamation League (ADL), som får en årlig 
bevilling på 70 millioner dollars til at 
registrere bagvaskelser af jøder. Han mener 
ikke, der er belæg for frygten for 
antisemitisme. Det viste sig nemlig, at ADL 
ikke kunne påvise noget overbevisende nyere 
eksempel på antisemitisme i USA. Samtidig 
problematiserer Shamir også, at Israel årligt 
sender i tusindvis af ældre skoleelever på 
ekskursion til Polens KZ-lejre fra Anden 
Verdenskrig, hvor de guides rundt af såkaldte 
"beskyttende kustoder" fra den israelske 
efterretningstjeneste Mosad. I sin dokumentar 
interviewer Yoav Shamir de grædende børn i 
Polen. - Han frygter, at ADLs 
skræmmekampagner og skolernes 
socialiseringsprogrammer kun gavner den 
hårde zionisme, der gerne misbruger jødernes 
offerrolle politisk til at begrunde apartheid 
som ny statsideologi i Israel.  
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Lad os stoppe op i den nærværende artikel 
og mane til eftertanke! Er det ikke udtryk for 
en 'politiserende' drejning i denne redegørelse, 
at jeg nærer tillid til FN; til en NY professor; 
til akademisk teologi (ÅU) og en jødisk 
filminstruktør? Overskrider denne artikel så 
ikke sit mandat, fordi den tager et politisk 
standpunkt og bliver 'politiserende'? Her bør 
man rejse følgende spørgsmål: Kan 
religionslæreren egentlig forbinde fagets 
fagområde Etik med Israels politisk-religiøse-
problemfelt uden at miste sin neutralitet? 
Eller udtrykt anderledes: bør religionslæreren 
i modsat fald neutralisere sin præsentation af 
og holdning til hhv. israelsk statsideologi og 
ideologikritikken fra FN?  
 
Svaret må være benægtende! 
Folkeskolelæreren er bundet op på 
Folkeskolens formålsparagraf, der 
grundlægger skolens virke på humanismens 
menneskerettigheder, indforstået den 
rettighedstænkning og etiske teoridannelse, 
som FN varetager. Derfor: såfremt 
religionsfaget ellers skal bidrage til skolens 
arbejde med moderne religiøse konflikter 
infiltreret af politik, så nødvendiggør det også 
en inddragelse af politisk statshistorik (JM), 
religiøs statshistorik (ÅU) og hvorfor ikke 
også taletid til jødiske forkæmpere for 
menneskerettigheder fx Yoav Shamirs 
dokumentarfilm. - Vi vil nu genoptage 
analysen og supplere de historiske aspekter 
med den religiøse baggrundsforståelse for 
kongedømmet Israel. 
 
Biblens gamle påskelegende og statsmyte 
bliver også brugt til at legitimere religiøs 
støtte fra de amerikanske organisationer 
AIPAC og ADLs til den israelske kolonimagt. 
Organisationerne er således forståeligt nok 
drevet af en slags 'Israel-romantik', der 

lovpriser troens historiske rødder i det gamle 
Israel. De fleste kender jo til biblens gamle 
fortællinger om jødefolket - påskelegenden 
om Herrens 'udvalgte folk', der først var 
slaver i Ægypten under Farao. At Moses så 
blev jødefolkets leder og senere ved Herrens 
hjælp førte alle sine landsmænd ud af 
Ægypten som et frit folk. Efter jødernes 
påskeudvandring gik Herrens gamle løfte så i 
opfyldelse ved deres indvandring i 'Det 
hellige Land' og kulminerede senere i 
statsmyten med oprettelsen af kong Davids 
imperium. 
 
Men mange i AIPAC og ADL anlægger 
åbenbart en temmelig bogstavelig og 
realpolitisk tolkning af påskelegenden 
ligesom de ultranationale rabbinere i Israel. 
Således kan man finde et ekstra argument for 
at se igennem fingrene med 
menneskerettigheder og FNs resolutioner: 
man kan let få Anden Mosebog til at 
legitimere, at Herren også i dag tillader sit 
udvalgte folk at "plyndre" fjendens 
civilbefolkning ligesom i påskelegenden (kap. 
3;22), at ødelægge alle fjendens 
vandforsyninger (kap. 7;24), at oprette 
apartheid eller "adskillelse" (kap. 11;7), at 
dræbe fjendens drengebørn (jf. påsken, kap. 
12;29), at gennemføre etnisk "udryddelse" 
(kap. 12;19) og udslette seks folkeslag, så 
jøderne kan bosætte sig på deres 
jordbesiddelser i det hellige land og oprette 
staten "Israel" (kap. 23;23). Derfor kan den 
bibelske statsmyte blive ligeså farlig som en 
jernhård islamistisk strafferet. 
 
Den amerikanske religiøse lobbyisme følger 
tilsyneladende en temmelig hård tolkning af 
kapitlerne i Anden Mosebog, når den får 
USA's regeringer til at nedlægge veto mod 
FNs resolutioner. Og det bliver derfor svært at 
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få øje på næstekærligheden, når den ud fra 
disse primitive fortolkninger gerne lægger 
Israels realpolitik i Herrens hænder! Det er 
ganske naivt, når Israels statsret legitimeres 
med påskelegendens statsmyte (ligesom 
Jonathan Sacks ødelæggende "ild"), med 
spredte inspirationer velsagtens fra 
kolonitidens rettighedstænkning, ADLs 
skræmmekampagner og en selvforherligende 
amerikansk islamfobi.   
 
Tendensen til hård nationalisme i Israel 
vurderes også som skræmmende ifølge den 
franske avis Le Monde (LM). Endnu et 
eksempel på Israels udspekulerede 
koloniseringspolitik indtraf fx sidste efterår, 
da mange palæstinensiske familier blev 
tvangsdeporteret fra deres kvarter i 
Østjerusalem, fordi israelske arkæologer ville 
udforske gamle ruiner, der skulle tilhøre kong 
David og Salomo, nedenunder deres private 
huse. Palæstinensiske drenge kastede i 
frustration sten mod politibilerne (LM 
20.11.10 p. 1 og 5). Desuden har to 
ultranationale rabbinere fra Det National-
religiøse Parti udgivet en bog, der hedder 
"Kongens Torah" (2009). Her argumenterer 
de for jøders ret til at udføre præventive drab 
på palæstinensiske mænd, kvinder og børn i 
tilfælde af krig. Selvom bogen nu er 
censureret, så advarer flere kritikere imod den 
militante rabbinisme, der har en voksende 
ideologisk indflydelse inden for "alle enheder 
af den Israelske hær". (LM 07.07.11 p. 6). 
 

I denne artikel har målet været at fremhæve 
nogle centrale religiøse og politiske aspekter 
af israel-palæstina-konflikten, der er eskaleret 
til internationalt anliggende. Samtidig opfattes 
konflikten også herhjemme som bekymrende 
grundsymbol på vestlig imperialisme navnlig 
blandt mange muslimske skoleelever og deres 
forældre. Derfor bør skolelærere også holde 
fokus på sagen som et vigtigt anliggende i 
danske multikulturelle skoleklasser. Og det er 
næppe udtryk for faglig professionalisme at 
forholde sig helt neutralt "etisk" og ganske 
"ikke-politiserende". Man bør som minimum 
sætte voldelig islamisme og militant 
rabbinisme i samme bås, så man blacklister 
begge ideologier ud fra Folkeskolens Formål, 
der bygger på humanisme og 
menneskerettigheder. Det er derfor godt at 
være agtpågivende, når præsident Barack 
Obama hylder Israel som "The Holy Land" i 
sin politiske tale til AIPAC. Og endelig må 
man håbe, at FNs medlemslande opnår 
enighed om at oprette en suveræn stat 
Palæstina, når sagen skal drøftes i efteråret 
2011, så den israelske ulovlige kolonisering af 
de sidste jordarealer kan blive stoppet.   
 
Af lektor, cand.mag. Johan Thorendahl 2011 
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ANMELDELSER 
 

Michael Böss: Republikken Danmark. 
Oplæg til en ny værdipolitisk debat. 
Informations Forlag 2011, 383 sider. 
Anmeldt af Johannes Adamsen 

 
Historiker (cand. mag. i engelsk og religion), 
lektor og centerleder v. Aarhus Universitet, 
Michael Böss, har udgivet en debatbog om 
Danmark. Intentionen har været at hæve 
debatniveau om især det som ikke mindst 
siden regeringsskiftet 2001 har været kaldt 
værdipolitik, hvilket ikke mindst vil sige 
emner som og i tilknytning til nationalitet, 
indvandring og integration. 
 
Bogen er opdelt i fem store dele med 
overskrifterne 'Fortælling og historie', 'Folk 
og medborgere', 'Stat og folkestyre', 
'Danmark, Europa og verden' og 'Menneske – 
Univers'. Langt den største af disse dele er 
den midterste, der med sine 150 sider udgør 
næsten halvdelen af bogen. Men ellers er 
dispositionen udtryk for en bevægelse indefra 
og så at sige fra neden og ud. Hvor første del 
skal bidrage til via fortællingen at drage 
historien ind i debatten, så er det sidste dels 
intention at fastholde også det nationale, 
danske, menneske på universelle sider, en 
dimension af etisk og religiøs art. 
 
Der er mange væsentlige diskussioner i 
bogen. Böss deler rundhåndet ud af en stor 
viden om mangfoldige ting i historie og ikke 
mindst angelsaksiske lande. Vi informeres på 
behørig vis om statistiske undersøgelser, 
moderne demokratiteori, undersøgelser og 
rapporter af forskellige arter, så som 
integration, tillid, forskellige opfattelser af 
forskellige nationale særtræk osv. Böss er 
fortrolig med væsentlige dele af både 

historien og af moderne teorier om demokrati 
og nationalisme. Alene her bidrager han 
positivt til at hæve niveauet for debatten. 
 
Afsættet tages i en forbløffelse over den 
polarisering herhjemme, som i manges øjne 
har gjort begreber som 'det danske folk' til 
noget forbundet med Dansk Folkeparti. 
Samtidig er Böss klart irriteret over 
venstrefløjens 'multikulturalisme', dens svigt i 
forhold til indvandring og diskussion af 
indvandring. Det positive modspil – på trods 
af indledende afsværgelser af alskens 
positioner og tilslutning til vist nok lige så 
mange (s.15) – forbinder Böss med 
republikanisme (jf. bogens titel), som han 
forstår som "ideer om, hvordan samfundets 
styre kan indrettes på en sådan måde, at det 
fremmer det gode liv for den enkelte og det 
fælles vel for samfundet" (s. 29, jf. også de 
følgende sider).  
 
Man kan indvende at bogen befinder sig et 
uklart sted i forhold til sit eget oplæg. På den 
ene side vil Böss gerne hæve niveauet for den 
værdipolitiske debat, på den anden side vil 
han gerne skrive så 'folkeligt' at alle kan være 
med. Jeg er usikker på om det er lykkedes, og 
jeg betvivler at det er en debatbog, hvor 
teserne godt ville kunne trækkes mere op – 
også uden det på nogen måde bliver 
unuanceret eller provokerende for 
provokationens skyld. Det ligner unægteligt 
mere en traditionel akademisk afhandling med 
tyve siders noter og stort indeks. Dog som 
egentlig afhandling synes jeg også den 
kommer til kort sine steder. Hvad skal i øvrigt 
stille op med oven nævnte definition af 
republikanismen, ud over at notere at den 
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måske er vendt mod liberalismens mere 
libertarianske udgaver? 
 
Min største anke er nok en mærkelig tendens 
til en slags mainstream. I den formening at 
placere sig i en fornuftig midterposition 
mellem urimelige yderpunkter, sætter Böss 
sig mærkelig nok godt til rette i dén 
overfyldte hængekøje, som kritikere af en 
'umådeholden masseindvandring' har hængt 
op. Det handler paradoksalt nok næppe om 
mængden af indvandrere (og Böss kalder 
unuanceret nok de fleste tilkommer for 
indvandrere, som om der ikke er kommet 
større grupper af asylansøgere), men om at 
debatten – værdipolitisk! – tænkes inden for 
begreber som danskhed, sammenhængskraft, 
social kapital, tillid og folkelighed.  
 
Det betyder at Böss læser historien, eller han 
fortæller en fortælling om, det danske folk 
som en historisk relativt sammenhængende 
enhed. Dermed får han ikke rigtig øjnene op 
for en anden og vel mere dybtgående 
bevægelse i historien, en bevægelse der som 
en undertrykt skyggeside ved det moderne 
demokrati hele tiden tenderer til en generel 
ideologisering af kulturen. Måske fordi denne 
side af demokratiet afblændes af den meget 
senere diskussion om sammenhængskraft og 
al dens væsen (inkl. om nationalitet og 
danskhed), lykkes det i det store og hele Böss 
at skrive næsten 400 sider uden rigtig at 
reflektere den kolde krig. De senere års tale 
om konkurrencestaten (med reference også 
hos Böss til Ove K. Pedersen) trækker 
ligeledes længere linjer op, hvor den kolde 
krig, dens ideologisering og brutalisering af 
den offentlige debat ikke kommer til orde, 
hvorfor den efter den kolde krigs ophør 
fortsatte ideologisering simpelt hen forbliver 
uforstået og stadig virkende.  

 
Derfor kan Böss kritisere både til højre og til 
venstre uden virkelig at få greb om 
slægtskabet med sine modstandere, det 
slægtskab nemlig hvor man alligevel er enig 
om at hvad der er det væsentligste problem. 
Dette forbliver et mindre problem hos Böss 
selv, dels fordi han er ganske nuanceret, dels 
fordi hans sunde dømmekraft hjælper ham til 
at undgå de værste ensidigheder. Men 
analytisk betyder det at hans dagsorden bliver 
sat af en problemstilling, som han burde have 
kunnet se i et større perspektiv. Fx siger han s. 
11 f. at "venstrefløjen i 1980'erne begyndte at 
se kulturel dominans som en lige så væsentlig 
kilde til social ulighed som økonomisk" 
(hvorfor de blev blinde for de fascistiske 
elementer i islamismen). Og Böss fortsætter: 
"Hvad der hidtil havde været et marxistisk 
venstre blev til det, jeg har valgt at kalde et 
"multikulturalistisk venstre". Denne nye 
venstrefløj har været lige så blind over for de 
undertrykkende elementer i visse muslimske 
miljøer, som den "gamle" var det over for 
kommunismens forbrydelser." 
 
Det er ikke fordi dette ikke i sig selv har 
meget for sig, det er det at det alligevel 
fremstiller et marxistisk venstre som 
fortrinsvis økonomisk fokuseret. Men dette er 
uholdbart. Denne kolde krig, ja helt tilbage til 
den russiske revolution, er udtryk for en 
polarisering hvor venstrefløjens kritik af 
samfundet aldrig har været kun økonomisk, 
den var fra før første verdenskrig forbundet 
med en nietzscheansk kulturkritik. På dette 
helt afgørende punkt bliver venstrefløjen 
forbundet med et i bund og grund først og 
fremmest foragtende menneskesyn, som den 
så rigeligt deler med store dele af højrefløjen 
– kort og godt: modernitetens ideologisering i 
det tyvende århundrede. Forenklet sagt: Den 
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rene negativitet hos venstrefløjen ender med 
vilkårlig og skiftende dyrkelse af fremmede 
helte (Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, 
sandinisterne – skal jeg skrive etc.?), og den 
rene negativitet hos højrefløjen slår om i en 
nationalisme, som faktisk ikke agter folk 
særlig højt – men dog under dække af at sætte 
det som afgørende instans, især hvis det 
tilslutter sig bestemte politiske, kulturelle og 
økonomiske holdninger. – Jeg forstår virkelig 
ikke hvad det er for en sammenhængskraft der 
er gået tabt i 80'erne, men jeg bemærker at 
trods disse voldsomme modsætninger (skønt 
på bunden til dels forbundne kar), så har 
Danmark i store dele af det tyvende 
århundrede – vel ikke mindst pga. 
Kanslergadeforliget – været et stabilt 
demokrati. Men dette demokrati har været 
udfordret af den kolde krigs totalitaristiske 
tendens, som har slået ind i den hjemlige 
diskussion i kraft af markante holdninger også 
til Vietnam, Sovjets Afghanistan-invasion, 
Reagans sære og oftest farlige politik. Og så 
sammes pludselige ja til Gorbatjov. Og alt 
forandres med et slag for alle med murens 
fald – som heller ikke reflekteres af Böss – 
hvorfor diskussionen af den økonomiske 
politik – der nu for alvor burde kunne 
koncentreres om ressourcer, miljø og klima 
(jf. Grænser for vækst og Brundtlandsrapport) 
– ender i ruinøs knæfald for den mest 
grasserende og ødelæggende kapitalisme: Fra 
murens fald går der en temmelig direkte linje 
til finans- og boligkollapset i 2008.  
 
På Böss' ovennævnte præmis med en kritik af 
venstrefløjen er bogen fra god til vældig god. 
Ligeledes hvis man med debatbog mener at 
den kan udfordre til fornyet tænkning. Hvis 
debatbog derimod også indebærer at man 
helst skal debattere på bogens præmisser og 
ud fra dens egen problemafgrænsning, har jeg 

hermed anmeldt ikke bare bogen, men også 
mine betænkeligheder. 
 
Johannes Adamsen 
 

 
Anders Thyrring Andersen: Polspænding. 
Forførelse og dialog hos Martin A. Hansen. 
Gyldendal 2011. 336 sider. Kr. 379,- 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
I tiåret efter besættelsestiden var Martin A. 
Hansen nok den mest læste forfatter og 
feterede personlighed herhjemme, konstaterer 
Anders Thyrring Andersen i indledning til sin 
gennemgang af forfatterskabet i bogen 
"Polspænding". Alle, der læste skønlitteratur, 
læste Martin A. Hansen. Og det lige fra 
Vestjylland til hovedstaden. Hans 
forfatterskab blev læst med lige stor interesse 
i kirkelige kredse som hos kultureliten. Og i 
min genration har vi vist alle læst Løgneren 
og en del af novellerne i Agerhønen – især 
novellen Høstgildet. 
 
Hvorfor kalder Anders Thyrring Andersen sin 
bog for det lidt kryptiske "Polspænding"? 
En polspænding resulterer i en gnist, og er 
altså to kræfters sammenstød, som skaber 
noget tredje. Martin A. Hansen anså for det 
første sig selv for at være et menneske 
udspændt mellem to kræfter. Men dernæst så 
han også, at det netop var følelsen af denne 
udspændthed, selve oplevelsen af dobbelthed, 
der var betingelsen for den digteriske 
produktion. I forskningen af Martin A. 
Hansens forfatterskab og liv har man nemlig 
været optaget af hans kristne livsopfattelse og 
dens forhold til hans litterære virksomhed. I 
1965 udgav digteren Thorkild Bjørnvig en 
doktordisputats Kains alter, hvori han påstod, 
at Martin A. Hansen følte sin kristentro som 
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en bremse for den kunstneriske virksomhed. 
Ja, kristendommen standsede ham og kastede 
ham ud i en krise som forfatter. Han følte 
skyld ved overhovedet at skrive. Andre 
forskede i forfatterskabet for at afsløre dets 
konservatisme.  
 
Anders Thyrring Andersen har med bogen 
Polspænding sat sig for at påvise, at 
kristendommen tværtimod var en befriende 
drivkraft i forfatterskabet, som gjorde Martin 
A. Hansen banebrydende for modernismen i 
dansk litteratur. Anders Thyrring Andersen 
har bl. a. gennemlæst alle Martin A. Hansens 
breve og dagbøger (1931-55) – og udgivet 
dem. Dagbogsstudierne har overbevist 
Thyrring Andersen om, at Martin A. Hansen 
var optaget af moderniteten som 
spændingsfyldt, en "overgangstid hvori det 
gærer af bevægelse og nyskabelse". På den en 
side havde Martin A. Hansen dybe rødder i 
traditionen. På den anden side kastede han sig 
ud i en beskrivelse af menneskets tvivl og 
søgen i en moderne tid. Han ville frem til det 
bærende i tilværelsen. Masseideologiernes 
slagord og løsninger på tilværelsens 
problematik må forkastes. Det er netop 
digteren, der gennem sin egen lidenskabelige 
kamp må medvirke til værdiernes genfødsel.  
Stærkt påvirket af Søren Kierkegaard så 
Martin A. Hansen kristendommen som det 
dybeste svar på menneskets spørgen. 
 
Med baggrund i sin tese om polspændingen i 
Martin A. Hansens forfatterskab gennemgår 
Thyrring Andersen først Lykkelige Kristoffer, 
der blev skrevet i besættelsesårene 1942 - 
1944. Kristoffer er den søgende kristne ridder 
midt i den danske reformation, dvs. i tiden for 
modernitetens begyndelse. Og Thyrring 
Andersen leder læseren ind i romanens 
polspænding mellem enfold og refleksion, 

mellem helt og digter, sådan som det fremgår 
af bogens fortæller, Martin. Thyrring 
Andersen sammenligner så her med 
Kierkegaards Frygt og bæven, og dens 
forfatter, Johannes de silentio.  
Midsommerfesten (1946) udnævnes af 
Thyrring Andersen til et være et stykke 
kristen modernisme, der er en videre 
udvikling af den modernisme i dansk 
prosalitteratur, der kun og midlertidigt blev 
afbrudt af Georg Brandes (s. 171). 
 
Selvfølgelig må Løgneren (1950) indtage en 
afgørende rolle i Thyrring Andersens bog.  
Johannes Vig, den midaldrende skolelærer fra 
Sandø, er æstetikeren fra Enten – Eller. 
Læsningen af hans dagbog afdækker en 
dobbelthed mellem det, han giver udseende af 
at rumme – og så nogle underliggende 
motiver, følelser og tanker. Johannes Vig er 
en forfører, der skjuler sig for sig selv gennem 
sin dagbog. I Løgneren er form og indhold 
således smeltet sammen. Det er en 
modernistisk roman om skyld, 
fortrængninger, og tilværelsens dialektik. 
Anders Thyrring Andersens bog er en både 
flot og krævende gennemgang af Martin A. 
Hansens forfatterskab. Men alligevel kan 
nybegyndere roligt tage fat her. 
 
Henning Nørhøj 
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Lisbet Kjær Müller: Maria Magdalene. 
Fra apostel til prostitueret. Forlaget Alfa. 
2010. 321 sider – kr. 279,- 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
Bogens forside er den nøgne Maria 
Magdalene, en bemalet træfigur udført i 
Augsburg mellem 1515 og 1520 til det 
stedlige dominikanerkloster. Hun er ung og 
smuk og hendes lange hår skjuler det, der skal 
skjules. På et glasmosaikvindue i 
Helligåndskirken på Strøget ser vi også Maria 
Magdalene. Glasmosaikbilledet er udført i 
1894 – som en gave fra brygger Jacobsen - og 
det fortælles, at en fra menigheden skulle 
have sagt: "En farlig fin plads for en 
prostitueret". 
 
I Det Nye Testamente nævnes Maria 
Magdalene som den kvinde, som den 
opstandne Jesus møder ude i haven ved 
graven påskemorgen. Hun tror, det er 
havemanden. Men da han nævner hendes 
navn "Maria" genkender hun ham. Maria 
møder vi i også i de tre andre evangelier. I 
Lukasevangeliet er hun den, som Jesus har 
befriet fra hele syv dæmoner, og traditionen 
har identificeret hende med den prostituerede, 
som salver Jesu fødder (iflg. Luk 7). Hun står 
som kontrast til Maria, Jesu mor, som den 
bodfærdige synderinde.  
 
Lisbet Müller giver os nu en flot og farverig 
gennemgang af opfattelserne af synderinden 
op igennem kirkens historie: som skytshelgen 
for klosteret i Vèzelay i det frodige 
Bourgogne sydøst for Paris og som 
hovedaktør i middelalderens passionsspil. Vi 
kommer ind i kunsthistorien.  I 
renæssancetiden får hun krop og identitet hos 
maleren Fra Angelico (1440). Og måske er 

det hende og ikke disciplen Johannes, vi ser 
på Da Vincis berømmelige nadverbillede. 
Herhjemme finder vi Maria Magdalene i de 
senmiddelalderlige kalkmalerier som den 
"moderigtige" påklædte skønhed i Ballerup 
kirke.  
Fra barokkens kunst er den italienske maler 
Caravaggios "La Maddalena" noget af det 
mest bevægende. Her er hun tydeligt nok af 
maleren taget ud af kirken og sat ind i den 
menneskelige virkelighed. 
Og så får man som læser en indføring i en 
række eksempler både fra kalkmalerier til den 
såkaldte store kunst på Maria Magdalene-
tolkninger. 
Lisbet Müller fører os selvfølgelig til Dan 
Browns Da Vinci Mysteriet, hvor Maria 
Magdalena er af kongelig slægt, gift med 
Jesus og mor til hans barn, hvorfra den 
franske kongeslægt merovingerne skulle 
stamme. 
  
Endelig rejses så spørgsmålet: Hvem var 
Maria Magdalene? Hun er hovedvidnet til 
mødet med den opstandne, og sammen med 
de øvrige kvinder omkring Jesus skaber hun 
forbindelsen mellem langfredag og 
påskemorgen. Men ligesom hun er forsvundet 
i Mel Gibsons The passion of the Christ, 
sådan er hun også forvundet både i den 
katolske og den lutherske tradition. I den 
katolske tradition er hun gjort til skøge for at 
give plads til Peter. Og i den lutherske 
tradition hænger Jesus alene på korset og 
falder til jorden som en sten uden nogen til at 
tage ned, svøbe og gravlægge (s 263). Det er 
kirkehistorien, der har fjernet Maria 
Magdalene fra det hun egentlig er, nemlig det 
første vidne til begivenheden påskemorgen, 
dødens overvindelse i den opstandne Jesus. 
Lisbets Müllers bog er også et kærkomment 
og nøgternt opgør med myter, som har bl.a. 
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har givet næring til Da Vinci mysteriet og 
nyreligiøse tolkninger. Maria Magdalene får 
sin stærke rolle i evangelierne tilbage med 
denne bog. Den er nem at gå til og undervejs 
bliver man i øvrigt klogere på hidtil upåagtede 
sider af kirke- og kunsthistorien.  
Jeg kan sagtens forestille mig denne bog som 
baggrund for linjeundervisning i faget – og 
måske kunne den inspirere til 
undervisningsmateriale til folkeskolen. 
 
Henning Nørhøj 
 

 
Inger Toftgaard Barrett, Malene Printz og 
Viggo Ernst Thomsen (red): Kulturens 
kilder. Kilder til den europæiske kultur- og 
idéhistorie. 
Aros Forlag 2011, 96 s.ill. 149 kr. 
Anmeldt af Ole Bjørn Petersen 

 
"Ad fontes" igen igen – for i dag er det lige så 
vigtigt som i middelalderen og renæssancen at 
kende "Kulturens kilder" – for selv i den 
globaliserede verden kan vi ikke løbe fra, at vi 
formes som mennesker i et kulturelt netværk, 
der har sine rødder i et konglomerat af tekster, 
der gennem tiderne har sat dagsordenen for 
vores opfattelse af mennesket, samfundet og 
naturen.  
 
Så redaktionen bag "Kulturens kilder" har fat 
i den rigtige ende ved at udgive en række 
væsentlige tekster, der alle i et eller andet 
omfang kan siges at være kilder til den 
europæiske kultur- og idéhistorie. Og nok så 
vigtigt: de bedste af kilderne er jo lige så 
læskende i dag som da de blev skrevet – og 
dermed også en fortsat levende kilde til vores 
kultur- og idéhistorie.  
 

De udvalgte kilder repræsenterer tænkere som 
Platon, Augustin, Kant, Kierkegaard, Sartre 
og Habermas og dermed også væsentlige 
måder at se verden på i middelalderen, 
renæssancen, reformationen, oplysningstiden, 
romantikken og det moderne. Desuden er der 
tre afsnit om "Det gamle testamente og 
jødedom", "Kristendommens tilblivelse" og 
"Islam".  
 
Alle perioder samt tekster indledes med en 
kort præsentation – og kort skal forstås 
bogstaveligt: det er kort – og måske også for 
kort i relation til at redaktionen bag mener, at 
kildesamlingen kan bruges uafhængigt af 
grundbogen "Den lodrette beståen. Europæisk 
kultur- og idéhistorie" ikke blot på 
lærerseminariet, men også i fagene religion og 
filosofi på gymnasiet, HF, VUC og 
højskolerne.  
 
Det har ikke været nogen nem opgave at 
destillere en container fuld af relevante tekster 
ned til en lille papkasse af de mest relevante 
tekster – men selv om jeg personligt godt 
kunne savne nogle stykker, så er de valgte 
tekster godt valgt – og stort set alle teksterne 
har både dybde og bredde til mange gode 
diskussioner i klassen. Spændende tekst af 
Göran Rosenberg om omskærelse og jødisk 
identitet og fin tekst af Søren Ulrik Thomsen 
om det moderne menneske og arvesynden. 
Det giver et særligt pust, når de gamle tekster 
og problemer omsættes i en moderne 
sammenhæng. Og når jeg nu er ved 
"sammenhæng" er det også en ren fornøjelse 
at læse de tekst-eksempler, hvor teksterne 
spiller op mod hinanden – for eksempel i 
afsnittet om "Den lutherske reformation", 
hvor Martin Luthers og Erasmus af 
Rotterdams diskuterer den frie vilje eller 
mangel på samme eller Sayyid Qutb tekst om 
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islam som en politisk religiøs ideologi overfor 
Bassam Tibi kritik af netop Qutb's jihad-
islamisme.  
 
Set under et er bogens tekstrække med en 
spændvidde på 2500 år en perlerække.   
 
Men selv i en perlerække, kan der gemme sig 
et par huller i belægningen: jeg savner, at 
redaktionen havde hjulpet læseren lidt mere 
på vej ved i højere grad at henvise til de 
tekster i de forskellige afsnit, der spiller op 
mod hinanden. Eksempelvis "Gregorianismen 
– Pavens to sværd" overfor "Luther og de to 
regimenter". Eller Platons tekst om sjælens 
udødelighed overfor Descartes tekst "Om 
metoden" og "cogito ergo sum". Pointen i den 
tekst er jo, at sjæl og legeme bliver to 
forskellige substanser, "res cogitans" (den 
tænkende ting) og "res extensa" (den 
udstrakte ting) – og her overfor står så Platon, 
hvor sjælen er en subtil materie, der netop 
som subtil kan påvirke den legemlige materie 
– "og denne enhed af sjæl og legeme i tæt 
forening har man kaldt "et levende væsen", 
som Platon skriver i "Faidros". Det er altså 
først med Descartes og hans substanslære, at 
vi får en filosofisk gennemført dualistisk 
menneskeopfattelse. 
 
Og når jeg nu er i det kritiske kridthus, så er 
nogle af islam-teksterne mindre velvalgte – 
eller rettere ganske som Rosenberg og 
Thomsen ser gamle problemstillinger i et 
moderne lys, savner jeg en moderne 
feministisk fortolkning som supplement til 
den valgte teksten om forholdet mellem 
kønnene. Og tilsvarende en nuancering af 
"jihad", idet teksterne og forslagene til 
supplerende læsning er taget fra de intolerante 
suraer (typisk Medina-åbenbaringerne).  
 

Modargumentet kunne være at de valgte 
kilder afspejler, hvad der i en historisk 
kontekst har været med til at forme vores 
kultur. Ja – men det interessante ved mange af 
kilderne – og det gælder da ikke mindst de 
religiøse tekster - er jo netop at de igen og 
igen revitaliseres gennem nye læsninger og 
således ikke bare er noget, vi er spundet ind, 
men fortsat spinder videre på.  
 
Teksten af Galilei er spændende og viser fint 
bruddet med middelalderens opfattelse af 
videnskab og skridtet frem mod den moderne 
empirisk baserede, men så kunne det under 
"Oplysningstiden" have været spændende 
med en tekst af Reimarus eller Voltaire, der 
belyste, hvorledes Galileis verdensbillede og 
syn på naturen og hans videnskabelige 
metode slog igennem i religionskritikken og 
dermed banede vejen for den rationalistiske 
og kritiske teologi. 
 
Og endelig er det problematisk, at redaktionen 
i forbindelse med "Religionsmøde og 
trosskifte i Norden" under "Middelalder" ikke 
inddrager den nyeste forskning, men kører 
videre i den traditionelle vikingetidsforståelse 
af kristendommens indtrængen i Norden 
(samme anke kunne også rettes mod "Den 
lodrette beståen"). I indledningen til Njals 
saga kan vi læse, at kristendommen blev 
indført på Island år 1000 efter vedtagelse på 
det islandske Alting. Nej – nyere 
arkæologiske udgravninger i Tórarinsstadir 
ved Seydisfjorden viser, at der har ligget en 
stor kristen gravplads, der har fungeret ubrudt 
fra 800-tallets slutning til omkring år 1100 – 
og at der omkring år 1000 på området blev 
opført en trækirke. Kæder vi det sammen med 
andre arkæologiske data, tyder alt på, at 
islændingene var kristne - ikke katolsk kristne 
– længe før år 1000, men at Altinget år 1000 
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vedtager at gå over til den katolske kirke – 
deraf et kirkebyggeri. 
 
Nu kunne – igen – argumentet være, at det 
netop er Harald Blåtands spin på 
Jellingestenen og sagaernes gode historier, 
der har været den historiefordrejende faktor i 
vores (falske) selvforståelse. Men så burde det 
have været vinkel. 
 
Men de kritiske kommentarer til trods, fine og 
spændende kilder, så kildesamlingen kan 
absolut kan anbefales. 
 
Ole Bjørn 
Dronninglund Gymnasium 
 

 
Birgitte Berner og Marianne Olsen: 
Ondskab og etik. 156 sider, 185 kr. 
Systime, 2011. 
Anmeldt af Steffen Støvring 

 
ONDSKAB 

To lektorer fra gymnasieverdenen har med 
udgivelsen af en lærebog villet skærpe 
bevidstheden om verdens ondskab. Hvad 
er ondskab? Hvad kommer ondskaben af?  
spørger de. Men det afgørende spørgsmål 
stilles ikke. 
 
Ondskaben omringer os. Den store ondskab 
og den lille. Dagligt hører vi om den eller 
erfarer den selv. Grusomme 
børnemishandlinger. Kyniske kvindehandler. 
Krigsforbrydelser. Utøya. Islamistisk terror. 
Guantanamo. Bandebrutalitet. Mobning. 
Revselser. Fravær. Arrogance. Ligegyldighed. 
Menneskeforbrug. - Der er nok at tage fat på. 
Og udvider man horisonten til at omfatte 
historien, bliver "stoffet" endeløst  
 

Forfærdende tekster 
Bogen er bygget op omkring en række 
forfærdende tekster. Litterære tekster, prosa 
og poesi, samt et enkelt forfatterportræt. - 
Frygtelige skildringer. Af forholdene i en kz-
lejr, hvor u-mennesker tvinger mennesker til 
at blive som dyr. Af indskrænkede, 
selvhævdende fædre. Af brutale bandeledere. 
Selviske manipulatorer. Fortvivlede ofre. 
Iskold menneskefjendtlighed. Opgivelse, 
resignation og håbløshed. 
 
Der er tekster af Shakespeare, af Georges 
Bernanso, Victor Klemperer, Jan Guillou,. 
Primo Levi., Bjørnvig, Morten Nielsen, osv.  
Ætsende og forfærdende som sagt. Lige til at 
blive sort i sindet af. Men man forstår, at det 
er magtpåliggende for lærebogens forfattere, 
at eleverne presses ikke blot til en 
konfrontation med grusomhederne, men også 
til at analysere og forstå dem.  
Det sker så gennem to teoretiske indledninger. 
En om etiske ideer (nytteetik, pligtetik, 
moralrelativisme og moralnihilisme) og en 
om "ondskabens kulturhistorie" – og disse 
indledninger bringes så i spil i en række 
arbejdsopgaver/spørgsmål efter hver enkel 
litterær tekst. 
 
Tung teori 
Man kan diskutere, hvor godt forfatterne 
slipper fra dét. Der er mange navne fra 
filosofihistorien og en del citater, men 
fremstillingen – især den om de etiske ideer - 
mangler efter min mening både klarhed og 
tyngde. Den kræver virkelig en dygtig lærer, 
der mundtligt kan supplere, udfolde og 
fortælle. Men det er måske også forudsat? 
 
Virkeligt tunge og unødigt tunge er 
arbejdsspørgsmålene imidlertid. For 
snørklede, for bundne, for bindende. Alt for 
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meget af "teorien" skal presses ind, tit ganske 
pludseligt og malplaceret.  
Jeg synes, disse mange spørgsmål står i vejen 
for en fri og åben og følsom debat. Og gør det 
hele alt for teoretisk, klogt og distanceret. 
 
Forståelse og livsmod  
Det er jo vigtigt at forstå hele det kaos, som 
ondskaben boltrer sig i. Forstå det så godt 
man kan, så meget som man kan.  Så man kan 
holde hovedet oppe og hverken fortrænger 
eller flygter eller slås ud. Men hvilken 
forståelse? 
 
Man kan sige, at forfærdelsen over ondskaben 
(når vi tør se den i øjnene) får alternativet til 
at tone frem. Når vi erfarer om en 
børnemishandling, så oprøres vi, fordi vi ved, 
at det er helt forkert, og at det rigtige er at 
tage vare på et barn, på alle børn. Og da en 
kynisk galning gik amok i Norge, så forstod 
nordmændene og vi pludselig dybden i 
Nordahls Griegs sang om at tage vare på 
skønheden, varmen… 
Denne opbyggelige pointe om livets 
indbyggede etik og styrke er kun 
antydningsvis til stede i lærebogen. Og denne 
lidt frygtsomme forsigtighed bevirker således 
også, at den læseværdige bog aldrig rigtigt når 
frem til det afgørende spørgsmål vedrørende 
ondskaben: Hvordan imødegår vi den? 
 
15. september. 2011        
Steffen Støvring 
www.steffenstovring.dk  
 
 
 
 
 
 
 

 
Erik A. Nielsen: Thomas Kingo. Barok, 
enevælde, kristendom. Billed-sprog II 
Gyldendal 2010. 560 sider. 399 kr. 
Anmeldt af Steffen Støvring 

 
STIG OP FRA JORDENS BO… 

I sit andet store bind om det kristne 
billedsprog åbner Erik A. Nielsen op for et 
univers, der for en moderne bevidsthed er 
både storslået, appellerende og 
skræmmende. 
 
Barokken er autoritær. I Sydeuropa er det 
modreformationens og pavemagtens svulstige 
og totalt dominerende udtryksform, og hvem 
kender ikke til den blanding af fascination og 
væmmelse, man som engageret Roma-farer 
kan blive overvældet af, når man har besøgt 
en række af denne bys utallige barok-kirker? 
 
I Danmark er barokken ortodoksiens og 
enevældens udtryksform, og dens ypperste  
kunstner finder man blandt digterne, og det er 
Kingo. Om ham skriver Erik A. Nielsen med 
blændende indsigt og sans for salmedigterens 
bevægende retorik. Kingos digtning er intens, 
skøn, opløftende. Alligevel kan man sidde 
tilbage med en stærk følelse af ubehag og 
tænke: Godt man ikke levede dengang, og var 
omklamret af den type kristendom! 
 
Barokkens grundfilosofi 
Kingo blev biskop og som sådan den unge 
enevældes mand.  Kongen og systemet 
lovprises, uden at det dog glemmes, at kongen 
til syvende og sidst er undersåt under en langt 
større majestæt. Men først og fremmest deler 
Kingo den autoritære baroks grund-filosofi, at 
verden er kaotisk og ligger i det onde, og at 
mennesket er en inkarneret synder – og at der 
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må en fast og brutal ordnende og tugtende 
kraft til, for at det hele ikke skal gå helt galt.  
 
"Prygl, piskning og legemlig tortur indtog i 
baroktiden en beskæmmende plads i både 
hjemmet, skolen og den offentlige retspleje," 
fortæller EAN (s.335). Og Kingo understreger 
– i voldsomme vendinger – livets mørke og 
udsigtsløse sider.  Og menneskes syndighed 
og oprør mod Gud. Og dets behov for tugt og 
selvtugt.  
 
Længslen efter opløftelse 
Men det er alligevel noget helt andet, der 
ligger ham dybest på sinde. Det er 
menneskets opløftelse. Det er menneskets (og 
hans egen!) længsel efter lyset.  
 
Derfor dykker han fortvivlet og utrætteligt 
ned i knugende skildringer af sin egen 
elendighed og verdens elendighed. For at 
komme ud den og møde modsætningen. 
Verden er båret af forfængelighed og 
forgængelighed. Og han selv er en sort 
synder, der bader sig i fristelser, - og ønsker at 
vinke verden farvel. . "Far verden, farvel. Jeg 
kedes ved længer at være din træl" 
 
Kingos værk er drevet af lede ved verden og 
sig selv og - længsel efter lyset, efter himlen, 
efter at kunne hvile "i Abrahams skød". 
Forlad verden. "Stig op fra jorden bo…!," 
"Velan, jeg vil til himlen stige, langt fra min 
jordeklimp og krop…" Sådan lyder det, om 
og om igen. Og det kan lade sig gøre. Fordi 
Gud både i inkarnationen er kommet helt nær, 
og i opstandelsen er "som den gyldne sol (der) 
frembryder gennem den kulsorte sky, og sin 
stråleglans udskyder…." 
 
 
 

Himmelsolen 
Dybest set handler det hos Kingo om lyset, 
der bryder igennem. Det ses også af de mange 
titelblade (kobberstik) som pryder hans 
salmebøgers forsider, og hvis fortættede 
symbolverden EAN tyder detaljeret og 
overbevisende. Her stråler himmelsolen som 
strålende midtpunkt omgivet af engle og mødt 
af salmesang. 
 
Men for Kingo er der ingen let genvej til 
denne fylde. Først må man ned i meditationen 
over elendigheden, verdens og ens egen. Og 
ned i smerten og lidelsen, Jesus' og ens egen. 
Og i ensomheden og dødsangsten. 
 
Sindet må forberedes. Der går ingen lige vej 
til opløftelsen. Man kan således heller ikke gå 
direkte til nadverens underfulde måltid. Man 
må meditere og synge sig i den rette 
andægtige, sønderknuste tilstand.  Man må 
under systematisk selvydmygelse ned i 
mørket for at komme op i lyset.  
 
Livslede 
Kingo er ikke en decideret livsfornægter. Han 
er en pligttro borger, som priser det praktisk 
liv i kald og stand. Også i salmerne.  Men 
livsleden er der, og ofte i voldsom grad. Og 
de selvydmygende forberedende andagters 
voldsomhed og længde er skræmmende. Og 
hele det ensidige sjælsmørke tankemønster er 
skræmmende. Det er i hvert fald ganske 
befriende, når EAN til allersidst, på fire sider, 
lader Grundtvig komme til orde og dermed 
antyder det opgør, som han, den anden salme-
gigant, foretog med Kingos lidenskabelige 
askese og præpietisme:  
 
"Tag det sorte kors fra graven/ plant en lilje 
hvor det stod…Blomster spirer ved vor 
fod…" Osv. 

36



Anmeldelser. Medlemskommunikation 2, 2011 
 
 

Grundtvig hører man gerne meget mere om i 
EAN's store værk om kristendommens retorik 
og billedsprog. Det kommer sikkert også. 
Men foreløbig venter vi nu på bind 3. Som 
handler om Brorson og pietismen 
 
Den manglende folkelighed 
 Erik A. Nielsen har igen fået en meget lærd 
og særdeles indfølende bog fra hånden. 
Desværre er den ikke tillige folkelig. 
Indforståetheden og den æstetiske 
udtryksmåde tager tit overhånd og spærrer for 
enkeltheden og den lige vej til flere læseres 
forståelse. Ærgerligt nok. Det hele havde let 
kunnet være mere "populært".  Uden at det 
var gået ud over hverken lærdom eller 
indføling. Formentlig tværtimod.   
 
8. oktober 2011 
Steffen Støvring 
www.steffenstovring.dk 
 

 
Lise Ludvigsen, Anders Nielsen og 
Sebastian Olden-Jørgensen: De store 
kristne kirkesamfund – rum og ritual. 
Systime, Aarhus 2009.143 sider. 185 kr. 
Anmeldt af Niels Willert 

 
I begyndelsen var gudstjenesten. Sådan kan 
man med rette se på kristendommens tidligste 
historie. Det begyndte med, at Kristustroende 
samledes til gudstjeneste, hvor den 
korsfæstede og opstandne Herres nærvær blev 
forkyndt, og hvor man fejrede dåb og nadver. 
Det er derfor fortjenstfuldt, at en ny bog om 
de store kristne kirkesamfund ikke som så 
ofte følger den traditionelle håndbogsgenre, 
men derimod tager sit udgangspunkt i en 
bestemt synsvinkel, i dette tilfælde det 
kultiske rum og de rituelle handlinger, der 
udspiller sig dér. Det er også godt, at de tre 

store kirke-samfund, den græsk ortodokse 
kirke, den katolske kirke og den 
protestantiske kirke, får en ligelig behandling 
og i en kronologisk orden, der svarer til det 
kirkehistoriske forløb.   
 
Bogen er først og fremmest skrevet til 
religionsundervisningen i gymnasiet og på HF 
og er som andre af Systimes udgivelser 
foruden introducerende afsnit forsynet med 
tekstudvalg i de enkelte afsnit. Men den kan 
bestemt også anvendes i læreruddannelsens 
linjefag Kristendoms-kundskab/Religion, 
hvor en ligelig behandling af de store 
kirkesamfund kan være tiltrængt.  
 
Egentlig er det den materielle og den rituelle 
dimension i Ninian Smarts religionsmodel, 
der er udgangspunktet, idet det så er 
meningen at inddrage de andre dimensioner 
undervejs. Det lykkes til en vis grad, men 
man kommer ikke udenom, at det 
arkitektoniske, æstetiske og kultiske får 
størstedelen af opmærksomheden, hvilket 
bliver på bekostning af andre dimensioner i 
Smarts model. Bogen kan med andre ord ikke 
stå alene. 
 
Bogens indledende kapitel med den ikke helt 
dækkende overskrift "Om hellige rum og 
bygninger" er teoretisk anlagt og koncentrerer 
sig om at definere, hvad henholdsvis et helligt 
rum og ritualer er. Hertil er føjet et nyttigt 
afsnit om feltarbejde, der er en hjælp til 
analyser af arkitektur, billeder, genstande og 
ritualer i de hellige rum. Kapitlets tekstudvalg 
omfatter ikke overraskende tekster af bl.a. M. 
Eliade og E. Durkheim. 
 
Kapitlet om de ortodokse kirker er, som 
overskriften lyder, opmærksom på 
mangfoldigheden af ortodokse trossamfund. 
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Det er dog ikke meget, der siges om disse 
forskellige kirker bortset fra en tekstboks side 
35. Ellers er det den fascinerende gudstjeneste 
og ikonerne, der efterlader det stærkeste 
indtryk i dette kapitel. Fint at teologien bag 
ikonerne og den ikonoklastiske strid i Byzanz 
er omtalt. Men tilbage er alligevel en 
fornemmelse af, at teologien bag den 
ortodokse praksis er underspillet. 
 
Kapitlet om den katolske kirke giver en 
glimrende gennemgang af inventaret i en 
katolsk kirke, og der er også udmærkede 
forklaringer på paveembedets betydning som 
f.eks. ufejlbarlighedsdogmets funktion. Men 
igen fortaber kapitlet sig i ritualer og liturgi, 
uden at den historiske baggrund inddrages 
tilstrækkeligt. En detalje: Side 76 står der 
ganske rigtigt, at katolsk betyder omfattende 
og universel, men at dette oprindeligt græske 
ord skulle betegne, at kirken ikke kun er for 
de særligt fromme, men for alle, er vist en 
halv sandhed. 
 
Til sidst har vi så kapitlet om den 
protestantiske kirke og den danske folkekirke, 
et kapitel der af gode grunde afviger ikke så 
lidt fra de andre kapitler, som når der f.eks. er 
et afsnit om protestantisme og sekularisering 
til at belyse en væsentlig forskel. Men 
egentlig handler afsnittet mere om 
folkekirkens bestræbelser på at tiltrække den 
unge generation. Passende havde det været, 
om man havde forsøgt at forklare, hvori der 
kan være en historisk sammenhæng mellem 
den lutherske reformation og 
sekulariseringsprocessen. At protestantismen 
forholder sig imødekommende til 
sekulariseringen, er ikke nok at skrive (side 
103), og at den er imødekommende over for 
ateisme, er nu nok noget af en generalisering. 
Et par detaljer: Når Luthers almindelige 

præstedømme omtales et par gange til at 
forklare det manglende særlige præsteskab og 
hierarki, havde det været passende, om dette 
centrale udtryk var blevet sat ind i dets rette 
sammenhæng, der er dåben. En uheldig 
formulering er på side 105, hvor der i omtalen 
af gudstjenesten står, at præsten udsiger på 
Guds vegne de mytologiske ord fra GT og 
NT. Bibelen rummer som bekendt meget 
andet end mytologi. Så går det heller ikke an 
side 110 i en tekstboks at karakterisere 
Tidehverv som en folkelig bevægelse. At 
både Zwinglis og Calvins nadveropfattelse er 
symbolsk, som der står i tekstboksen side 111, 
er problematisk for Calvins vedkommende, 
hvor åndelig havde været en bedre betegnelse. 
I den sammenhæng må det også beklages, at 
der i et kapitel om protestantiske kirker trods 
alt ikke er givet mere plads til protestantiske 
kirker, hvor calvinismen med dens særlige 
puritanske kirkerumstænkning har spillet en 
rolle. Den anglikanske kirke, hvor man 
umiddelbart får et indtryk af en blanding af 
katolicisme og protestantisme havde også 
fortjent mere plads.  
 
Verden er blevet mindre, men mere 
mangfoldig, og derfor er en bog som denne på 
sin plads. Der er gode tekster, om end jeg 
tvivler på de unges forudsætninger og 
tålmodighed, når det gælder lange eksempler 
på liturgiske tekster. Men det er en tiltrængt 
fornyelse at få det rituelle truk-ket frem i 
kristendommen, også når der skal 
sammenlignes med andre religioner. 
 
Niels Willert, lektor dr.theol., 
læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC. 
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Jens Holger Schjørring og Torkild Bak 
(red.): Fra modernitet til pluralisme. 
Nation-stat-folk-kirke i det 20. 
århundredes Europa. Anis, København 
2008. 375 sider. 289 kr. 
Anmeldt af Niels Willert 

 
Bag denne spændende bog står en tværfaglig 
arbejdsgruppe, bestående af jurister, 
økonomer, historikere, teologer, præster, 
litteraturhistorikere og andre humanister, der 
forsøger at indkredse nogle hovedtendenser i 
forholdet mellem kirke og samfund i 
Danmark og i Europa. Tidligere har man 
udgivet bøgerne "Velfærdsstat og kirke" 
(2005) og "Udfordringer til folkekirken. 
Kirken-staten-folket" (2006), og nu har man 
så ført projektet videre med denne bog, hvis 
bidragydere i store træk repræsenterer den 
faglige mangfoldighed, som arbejdsgruppen 
omfatter.  
 
Formålet med bogen er, som titlen antyder, at 
indkredse nogle udviklingslinjer og tendenser 
i forholdet mellem samfund og kirke fra det 
20. århundredes begyndelse med modernitet, 
sekularisering, religionens fjernelse fra det 
offentlige rum og afkristning, frem til det 
samme århundredes slutning med pluralisme, 
religionens genkomst i det offentlige rum, 
rekristianisering i den globale verden samt 
fremkomsten af nye religions- og kirketyper, 
som man skriver i indledningen.  En slags 
statusopgørelse, kan man kalde det, hvor man 
godt på vej ind i et nyt århundrede forsøger 
fra forskellige vinkler at indkredse nogle 
hovedtendenser i udviklingen.  
 
Bogen er opdelt i to afdelinger, den første 
med overskriften "Protestantisme og 
modernitet", den anden med overskriften 

"Pluralismen og Europas kristne arv". Men 
inden da får vi en indledende afdeling med 
overskriften "Stat-folk-kirke i et Europa i 
forandring", hvori Michael Böss slår tonen an 
med en artikel om Europas grundfortællinger. 
Det er et forsøg på med en narrativ tilgang at 
skitsere nogle bagvedliggende 
grundfortællinger i den europæiske histories 
idegrundlag og indretning af forholdet mellem 
samfundet og kirken. Böss opregner således 
fire grundfor-tællinger eller, som han 
betegner dem, "narrativer", der udspringer af 
det bibelske fortælleunivers: Elitenarrativen, 
pagtsnarrativen, den patriotiske narrativ og 
den etniske narrativ. Med det forbehold, man 
altid må tage med brugen af sådanne modeller 
lykkes det ham at påvise, hvor stor en 
betydning den kristne kulturarv har haft og 
stadigvæk har trods sekularisering og 
afkristning. Der er danske værdier, hvad en 
analyse af Grundtvigs historiesyn også viser, 
men de udspringer trods national toning af 
fælleseuropæiske værdier. Man kommer med 
andre ord ikke udenom en fælleseuropæisk 
kulturel identitet, og at "den politiske nation 
hviler på en historisk kulturarv", som Böss 
konkluderer. 
 
Bogens første afdeling indledes med en 
ligeledes flot overbliksartikel, denne gang af 
Jens Holger Schjørring om stat-nation-folk og 
kirke i det 20. århundredes begyndelse. Vi 
kommer vidt omkring med store emner som 
på den ene side Dreyfus-affæren og stat-kirke-
adskillelsen i Frankrig og dermed 
privatiseringen af religionen, der ligeledes 
slog igennem med den russiske revolution, og 
på den anden side en religiøst betonet 
nationalisme i Tyskland og reaktionerne 
derpå, endelig nogle tendenser i Norden med 
påvirkninger såvel syd- som vestfra. Til 
belysning af forholdet mellem protestantisme 
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og det moderne kapitalistiske samfund følger 
en række artikler om Max Weber, Hartmut 
Lehmann om begreberne "affortryllelse" og 
"genfortryllelse", det sidste specielt i USA, 
Niels Kærgård om forholdet mellem religion 
og økonomi i webersk optik, og endelig Hans 
Hauge, der over for Weber sætter 
økonomihistorikeren Richard Tawney, som 
med sin bog "Religion and the Rise of 
Capitalism" modererer den weberske 
opfattelse af religionens betydning for 
økonomien og vender det lidt på hovedet.   
 
I bogens mest omfattende anden afdeling får 
vi først taget den religiøse temperatur i 
henholdsvis det forholdsvis protestantiske 
tidligere DDR med afkristningstendenser i 
dag (Katharina Kunter), i det postsovjetiske 
Rusland med den modsatte udvikling i form 
af en russisk ortodoks genopblomstring, her 
med fokus på den såkaldte russiske idé 
(Christian Gottlieb) samt i Belgien som 
eksempel på et katolsk land med vigende 
tendenser, men på den anden side også 
tendenser i retning af nye religionsformer, 
måske indirekte følger af 2. Vatikankoncil 
(Bart Vanden Auweele). 
 
Nået så vidt er vi kommet til de større linjer, 
hvor Viggo Mortensen lægger for med 
overvejelser omkring religionens genkomst i 
et sekulariseret Europa, hvor desekularisering, 
medialisering, markedsgørelse, 
individualisering og privatisering er nogle af 
nøglebegreberne. Antropologen Cecilie 
Rubow demonstrerer, hvordan nu også 
kristendommen er blevet genstand for 
antropologisk forskning, hvor man før 
ubevidst kunne være tilbøjelig til at forholde 
sig til de andre kulturer med implicitte kristne 
briller på. Eberhard Harbsmeier viser i en 
artikel om folkereligion og kirke, at der 

historisk har været en spænding mellem på 
den ene side den faglige og kirkelige 
kristendom og på den anden side den 
folkelige udgave heraf. Nutidens 
spændingsforhold er således ikke nyt, heller 
ikke det forhold, at det erfaringsbårne og 
oplevelsesprægede, som påvist i 
ungdomskulturen, lever sit liv ved siden af 
den kirkelige kristendom med dens teologi og 
troslære, hvilket er en af kirkens aktuelle 
udfordringer. Mette Bock peger i en artikel 
om folk, samfund og politik på, hvordan det 
folkelige fællesskab med dets mange 
sproglige udtryk er kommet under pres i 
dagens individualiserede samfund.  Niels 
Kærgård er igen på banen, denne gang med en 
artikel om de forandringer, der er sket iblandt 
demokratiets deltagere, både hvad angår 
vælgere og valgte, der i dag i overvejende 
grad er professionelle levebrødspolitikere, der 
er mere styrede af taktik og medier, hvor de 
før var folkevalgte i ordets bedste forstand og 
repræsenterede forskellige socialt definerede 
vælgergrupper. Også det er et kendetegn ved 
dagens individualistiske kultur. Ove 
Korsgaard ser på den værdipolitiske vending 
og tager medborgerskabsundervisningen frem 
som et eksempel herpå, men går også tilbage i 
historien og viser, hvilke bestræbelser der 
siden 2. Verdens-krig herhjemme har været på 
at opdrage ungdommen til demokrati. 
Diskussionerne herom mellem bl.a. Hal Koch 
og K.E. Løgstrup refereres med fokus på 
spørgsmålet om pluralistisk eller ideologisk 
værdigrundlag i skolen. At pluralismen 
tilsyneladende er blevet afløst af 
sammenhæng med den værdipolitiske 
vending, der i 2000 kom til udtryk med 
daværende undervisningsminister Margrethe 
Vestagers oplæg "Værdier i virkeligheden", er 
et eksempel på, at en tidligere tids 
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nationalliberalisme er kommet igen i ny 
skikkelse. 
 
Bogen afsluttes med Niels Henrik Arendts 
indsigtsfulde artikel om pluralisme og 
fundamentalisme, begreber som han ser som 
indbyrdes afhængige af hinanden. At 
fundamentalisme forestået på en mere 
nuanceret måde som trang til at have et 
værdimæssigt fundament har vundet større 
udbredelse i en senmoderne pluralistisk og 
globaliseret verden, er indlysende, men så 
gælder det også om ikke at udelukke andre 
perspektiver. Hvad der umiddelbart kan 
forekomme negativt og skræmmende og også 
er det i de fleste tilfælde, kan således vendes 
til noget positivt i en pluralistisk verden med 
mange fundamenter. Fundamentalismen kan 
være farlig, men det kan pluralismen også 

være, når den bliver udtryk for ligegyldighed 
og respektløshed. Begge størrelser fordrer 
refleksion på såvel egnes som andres vegne. 

Arendts artikel er et godt eksempel på, 
hvordan denne bog tvinger os til refleksion og 
nuancering og måske også får os til at flytte 
os. Den er aktuel, men også godt forankret i 
en historisk bevidsthed. Ikke alt er lige godt 
og gennemarbejdet, ikke alt er indlysende 
relevant, men der er mest godt at sige om 
bogen, ikke mindst at den er anvendelig som 
inspiration i såvel KLM-faget som i 
linjefaget. Selvom bogen hænger sammen, så 
kan flere af artiklerne sagtens anvendes hver 
for sig. 
 
Niels Willert, lektor dr.theol., 
læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC. 
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