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REDAKTIONELT 
Af Irene Larsen, redaktør 

 
Velkommen til årets første nummer af Medlemskommunikation. 

Velkommen til foreningens nye navn: Læreruddannelsens Religionslærerforening - med tilhørende 
fine forkortelse: LURF. 

Velkommen til vores nye webadresse: www.lurf.dk  

Velkommen til vores nye logo, designet af Nina Kampmann fra Etcetera Design. Logoet vil pryde 
alle foreningssiderne på EMU og forsiden af pdf-versionen af vores tidsskrift. 

Alt dette er udtryk for vores omstillingsparathed - og en sådan skal man jo være i besiddelse af "i 
disse tider". Der eksisterer ikke længere noget, der hedder et lærerseminarium. Og nogen har den 
holdning, at der heller ikke skal være et fag, der hedder KLM. Dette sidste præger i nogen grad 
dette nummer af Medlemskommunikation. Både "Siden sidst" og referatet fra generalforsamlingen 
bærer præg af dette og artiklen af formanden Michael Riis: "Man gjorde et fag fortræd" har KLM-
fagets situation som tema. 

Og mens faget diskuteres på livet løs, udkommer snart en ny bog, ikke en almindelig bog, men en 
ibog, "KLM med interaktivitet, tyngde og skolerelevans", som kan være med til at understrege, at 
de elektroniske medier er en del af vores undervisning. Bogen er omtalt kort her i bladet, men man 
kan (endnu) selv gå på opdagelse i bogen. Det bliver spændende at høre om kollegernes erfaring 
med bogen i de følgende år. 

Et andet læringsprojekt er "Learning Museum" som nogle kolleger har givet sig i kast med. Dejligt 
med den slags input til inspiration for os alle. 

Et tredje er studietur: Anders Bæk Brønsted og Jes Heise Rasmussen har været i Jerusalem. 

Som lovet bringer vi er artikel om den ualmindeligt vellykkede studietur til Belfast i november 
2011. Lene Wagner har skrevet om turen og undertegnede har forsynet artiklen med billeder, der 
dog kun kan ses i web-udgaven. 

Redaktøren tillader sig at gentage sig selv: Vi 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 
18. april 2012 
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SIDEN SIDST 

Af Michael Riis, formand for Læreruddannelsens Religionslærerforening 
 

Læreruddannelsen og KLM 
Det blev en kort fornøjelse, min glæde over 'pusterummet' i novembers Siden sidst. Skønt der ikke 
stod noget som helst om læreruddannelsen i regeringsgrundlaget, så fik Følgegrupperapporten fra 
januar en voldsom politisk effekt – eller hvordan faktorerne nu hænger sammen. Hverken rapporten 
eller den revision af læreruddannelsen fra 2013, som regeringen nu synes at være på vej med, 
handler om KLM-faget på anden måde, end at nogle mener, at uddannelsen kan blive mere 
professionsrelevant ved at inddrage fagets plads i uddannelsen til andre formål – og det kan dårligt 
være værre! At det bygger på en misforståelse af KLM-fagets indhold og funktion, forsøger vi nu at 
få ørenlyd for – og 'vi' er her glædeligvis ikke kun LURF's bestyrelse, men også faggrupper og 
enkeltpersoner rundt omkring. Tak for det! De forskellige initiativer, henvendelser til politikere og 
andre, har man kunnet orientere sig om på den mail-liste, som er igangsat. De reaktioner, vi har 
kunnet registrere, har været præget af velvilje – men mange logikker og dagordener er i spil, der 
kan gøre velvilje til en skrøbelig ting. Den muligvis mest værdifulde støtte, vi har opnået indtil 
videre, er fra Lærerstuderendes Landskreds, som har bakket faget fornemt op.  
 
Status nu, set fra bestyrelsen: Vi må nu afvente mere end Følgegrupperapporten at reagere på, altså 
et konkret udspil fra FIVU-ministeriet, før yderligere udspil fra os kan få skarp relevans. Og netop 
nu får jeg oplyst, at et sådant udspil kommer allerede d. 20. april!  
 
Foreningsliv 
Trods de truende skyer i horisonten går livet videre på andre fronter: 

Foreningens kursus til Nordirland i november var en stor succes – på alle måder. At det langt fra er 
alle faglige foreninger, der kan 'yde' på dette niveau – en kontinuerlig og varieret kursusaktivitet – 
er for alvor gået op for mig efter februars møde i Fagligt Forum. Ikke så få LU-fag er vingeskudte, 
så der er grund til at glæde sig over vores muligheder – mens vi kan! Der var lagt op til en 
nedlæggelse af Fagligt Forum, men der viste sig alligevel et flertal for at søge at fortsætte på et 
realistisk niveau – og LURF er nu en af de fire foreninger, som udgør styregruppen for Fagligt 
Forum det næste år. 

LURF, ja – foreningen bærer nu et nyt navn (og har dertil fået nyt logo). Denne ændring af 
foreningens vedtægter blev bekræftet af generalforsamlingen i Odense i januar. Se beretning og 
referat herfra længere inde i bladet. Kurset om e-ressourcer i KLM- og religionsundervisningen i 
forbindelse med generalforsamlingen måtte desværre aflyses pga. sygdom. At der alligevel var en 
rimelig opslutning til generalforsamlingen var meget glædeligt.  
Den nye bestyrelse arbejder på at udvikle et kursus til november – "Erindring, materiel kultur og 
radikalisering" – og foreløbig med Lund som kursussted. Sæt kryds i kalenderen v/ 21.-23. 
november 2012.  
 
Michael Riis, 15. april 2012 
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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 
Referent: Jes Heise Rasmussen 

 
Seminariernes Religionslærerforening 
Referat af ordinær generalforsamling for 2011 
Fredag d. 6. januar 2012 kl. 18.00 – Asylgade 7-9, Odense. 
 

1. Valg af dirigent og referent: 
Dirigent Hans Krab Koed og referent Jes Heise Rasmussen 
 

2. Bestyrelsens beretning: fremlæggelse og drøftelse. – Herunder: udsigter for KLM-
faget? 
Formand Michael Riis berettede om bestyrelsen arbejde.  
 
Her var fremtiden for KLM i læreruddannelsen første punkt. Bestyrelsen har valgt at vente 
på følgegruppens kommende rapport (offentliggøres 18.januar), før der tages stilling til 
eventuelle tiltag fra foreningens side. 
Generalforsamlingen støttede denne tilgang.  

 
Der er optræk til et tættere samarbejde mellem skandinaviske religionsforeninger på skole-, 
gymnasium- og læreruddannelsesniveau. Deltagelse i samarbejdet har økonomiske 
konsekvenser, da der vil være rejseaktivitet forbundet med møder i eksempelvis Norge og 
Sverige.  
Generalforsamlingen besluttede, at vi som forening vil støtte samarbejdet og dække 
rejseomkostninger for bestyrelsesrepræsentanter.  
 
Fagligt Forum, paraplyorganisationen for de faglige foreninger i læreruddannelsen, er tæt på 
at lukke pga. af manglende deltagelse fra medlemmernes side. Den 28.februar 2012 afholdes 
et ekstraordinært møde i Odense hvor det besluttes om foreningen lukkes. 
Generalforsamlingen besluttede at støtte Fagligt Forum og Michael Riis vil deltage i mødet. 
 
Bestyrelsen fremhævede Irenes store engagement i Medlemskommunikation.  

 
3. Kursusaktiviteterne: evaluering af året og fremtidige aktiviteter. 

Der skal lyde en stor og dybfølt tak til Britta Kornholt og Jesper Garsdal for planlægning af 
kurset i Belfast og deres deltagelse i bestyrelsen. Der var overvældende enighed om, at turen 
var en stor succes med relevant fagligfokus. Britta og Jesper har sat en ny standard for 
kurser i foreningsregi. 
 
Ønsker til årets kursus i november blev diskuteret.  

• Kommunikation på nettet – fokus på radikalisering. 
• Religion og erindring – med kursus placeret i Lund. 

Bestyrelsen modtager gerne flere forslag! 
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4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2010 og 2011 og fastsættelse af kontingent 2012 
Kasserer Viggo Ernst Thomsen fremlagde regnskab og mente på den baggrund at 
kontingentet skulle holdes på nuværende niveau. Regnskabet blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
Viggo opfordrede bestyrelsen til at spise bedre. Det var der enighed om, hvis regnskabet 
skelner mellem rejseudgifter og fortæring.  
Det fremgik, at Irene manglede betaling for sidste nr. af Medlemskommunikation, hvilket 
betyder at der afsættes 6000,- kr. til Irene i 2012. 
Sidst men ikke mindst nævnte revisor, at honorar til kursusarrangører kan øges. Det var der 
ligeledes enighed på generalforsamlingen. 

 
5. Anden afstemningsrunde om vedtægtsændring: Navneskift fra Seminariernes 

Religionslærerforening til Læreruddannelsens Religionslærerforening (LURF) 
Ændringen af navn blev vedtaget med 11 stemmer for, og 1 blank. Ingen stemte imod 
vedtægtsændringen. 
 

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen, samt to nye suppleanter. 
Britta Kornholt og Jesper Garsdal udtræder efter et godt arbejde af bestyrelsen. Hverken 
Britta eller Jesper ønskede at genopstille. 
Dorete Kallesøe og Thomas Thomsen trådte ind i bestyrelsen, vi ønsker dem begge tillykke 
med deres nye hverv.  
Suppleanterne Bjørg Bogisch og Johan Thorendahl skulle også på valg og genopstillede ikke. 
Valget faldt på Anders Bæk Brønsted som 1.suppleant og Rose Maria Bering-Jensen som 
2.suppleant. Vi glæder os over deres lyst til at deltage i foreningsarbejdet. 
 

7. Valg af to revisorer. 
Revisorerne Gabriella Dahm og Solveig Rostbøll blev genvalgt. 
  

8. Eventuelt. 
Thomas Thomsen har overtaget EMU siden i stedet for Dorete Kallesøe. Der arbejdes videre 
med siden og Thomas modtager gerne forslag og idéer. 
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MAN GJORDE ET FAG FORTRÆD. Kritikken af KLM er urimelig 
Af Michael Riis 

 
Hvis læreruddannelsen var en bil, er den 
forældet og skrotningsmoden og kan ikke køre 
en meter længere. Det mener professor Jens 
Rasmussen ifølge et interview i Kristeligt 
Dagblad den 19. januar. Anledningen er en 
nylig rapport fra følgegruppen for 
læreruddannelsen, som Jens Rasmussen er 
medforfatter til. 
 
Men udsagnet er et forsøg på 
forsikringssvindel, for nu at blive i metaforen. 
For bilen er rent faktisk både af ny årgang og 
aldeles nysynet i flere instanser uden alvorlige 
anmærkninger. Gennemtjekket og godkendt! 
 
Når Jens Rasmussen derfor skævformidler 
både sin egen rapport og de nylige 
evalueringer og akkrediteringer, så må det vist 
mest være, fordi han så godt kunne tænke sig, 
at politikerne helt skrotter den fungerende 
model og i stedet finansierer en helt ny vogn – 
mere efter Jens Rasmussens smag. 
 
Styrkelse af lærerfagligheden er et hovedtema 
i rapporten. Rapporten definerer selv 
lærerfaglighed som viden om og refleksion 
over skolens praksis – ud over naturligvis 
kompetence og færdigheder i skolens praksis. 
Og følgegruppen peger så på – fuldstændig 
uden dokumentation eller argumentation – at 
styrkelse af lærerfagligheden må ske "på 
bekostning af" (side 64) det eksisterende 
fællesfag KLM 
(kristendomskundskab/livsoplysning/medborg
erskab): "denne opfattelse (…) er nødvendig, 
hvis læreruddannelsen skal uddanne 
kommende lærere til at opnå et højt niveau af 
lærerfaglighed" (side 10). 
 
Men denne angivelige nødvendighed af at 
ramme KLM-faget er hentet direkte ud af det 

blå. KLM er rent faktisk et fag, hvis mål 
præcis er at give de studerende kompetencer 
til at reflektere over skolens praksis, hvad 
enhver kan forvisse sig om ved at læse fagets 
officielle målformuleringer. Og der er i 
rapporten ikke peget på den mindste stump 
empiri, der giver basis for at hævde, at faget 
ikke opfylder dette mål – og den ville heller 
ikke være til at finde. 
 
Studerendes opfattelse af fagets lærerfaglige 
meningsfuldhed har man ikke undersøgt. 
Fagets lærebøgers lærerfaglighed har man 
ikke undersøgt. Censorrapporters 
dokumentation af udviklingen af faget 
henviser man ikke til. Og alt sammen 
muligvis fordi Rasmussen, når det kommer til 
stykket, mere er til snæver og teknisk "hvad 
der virker i ethvert fag"-pædagogik, end han 
er til perspektivrig dybderefleksion over 
skolens praksis. Kan det være derfor, han og 
følgegruppen ofrer KLM-faget for at forstørre 
(og forandre) pædagogikfaget? 
 
Der er intet galt med at ønske. Det er 
sammenblandingen af afrapportering af 
faktiske evalueringsfund og personlig 
uddannelsespolitisk ønsketænkning, der 
snavser bilen til. For følgegruppens rapport 
både dokumenterer grund til og rummer så 
megen ros til 2006-læreruddannelsen for at 
opfylde uddannelsens intentioner, at det ikke 
kan være rapporten, der tvinger Rasmussen til 
sin "konklusion". 
 
De justeringer, følgegruppen foreslår, er ikke i 
nærheden af den radikalt anderledes 
læreruddannelse, Rasmussen i interviewet 
mener, der er så hårdt brug for. Tværtimod er 
indtrykket, at der bestemt er masser af 
kilometer i den bil, hvis der bliver løsnet lidt 
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på nogle linjefagsbindinger og -størrelser her 
og måske strammet en anelse på nogle 
adgangskriterier der. 
 
Og det måtte da også siges at være forhastet, 
hvis følgegruppen havde dømt uddannelsen 
skrotningsmoden på et tidspunkt, hvor man 
endnu ikke har kunnet "måle" på en eneste 
færdiguddannet lærer – dertil er uddannelsen 
ganske enkelt for ny, da de første dimitterede 
fra den i 2011. 
 
Men trods denne mangel på empiri foreslås 
uddannelsen ændret i forhold til, hvad 
følgegruppemedlemmer af forskellige grunde 
synes, og uden evalueringsfund udpeges sågar 
fag, politikerne bør ramme. Og det skal så gå 
ud over KLM-faget, viser det sig. Af grunde, 
som rapportskriverne holder for sig selv. Men 
vist rummer rapporten dokumentation – bare 
af noget andet. 
 
KLM er det eneste fællesfag i 
læreruddannelsen, der arbejder alment 
lærerkvalificerende ved at anskue dannelses- 
og værdispørgsmål ud fra sammenhængen 
mellem en religionsfaglig, en idehistorisk og 
en medborgerskabsrettet synsvinkel. Det er 
fagets helt officielle identitet og ikke noget, 
jeg synes. Hvor meget mere reflekterende 
over skolens praksis kan det blive? 
 

At lærerfagligheden fremmes ved at skrotte 
sådan et fag, er svært at argumentere for. Det 
gør rapporten så heller ikke. Den foreslår det 
bare. Lad os håbe, at politikerne er 
opmærksomme på den forskel, når rapporten i 
disse dage indgår som element i 
forligskredsens drøftelse af justeringer af 
læreruddannelsesloven fra 2006. 
 
Michael Riis er formand for 
Læreruddannelsens Religionslærerforening 
 
Artiklen er tidligere bragt i Kristeligt Dagblad 
d. 8. februar 2012: 
http://www.kristeligt-
dagblad.dk/artikel/450495:Debat--Man-
gjorde-et-fag-fortraed--Kritikken-af-KLM-er-
urimelig?all=1  
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"WHAT DID YOU LEARN IN SCHOOL TODAY?"  
- En rejserapport fra Belfast 

Af Lene Wagner 
 

Rejsens og artiklens rammer 
En mørk novembermorgen lettede flyveren 
fra Kastrup med en gruppe forventningsfulde 
religionslærere. Kursen var sat mod Belfast, 
og vi så frem til et spændende afbræk på 
dagligdagen fra arbejdet på læreruddannelsen 
- og til at komme hjem med inspiration til det 
fortsatte arbejde her. Det gjorde vi, og her 
kommer en lille reportage over oplevelserne 
og deres betydning for den daglige 
undervisning for dem, der må nøjes med 
andenhåndsoplevelsen. Jeg vil fremhæve 
noget i forhold til den danske folkeskole som 
helhed, religionsundervisningen i hhv. 
læreruddannelsen og skolen i særdeleshed 
samt i relation til KLM-faget.  
 
Rejseindtryk i forhold til Folkeskolen som 
helhed 
Det, der umiddelbart er mest 
bemærkelsesværdigt, når man kommer fra 
den danske skoleverden til Nordirland, er 
religionens betydning for opbygningen af hele 
skolevæsenet. Det fremgik jo sådan set 
allerede af programmet: Besøg på "St. Marys 
University College", besøg på Stranmillis 
University College, skolebesøg på hhv. 
katolske og protestantiske skoler, men det var 
først ved professor Tony Gallaghers 
præsentation af det irske skolesystem, det 
virkelig gik op for mig, hvor stor en rolle 
religionen spiller for skolen. At grundreglen 
er, at man går opdelt efter religiøst 
tilhørsforhold i såvel grundskole som på 
college og universitetsniveau, og at det er 
undtagelsen, hvis børnene går på en såkaldt 
"integrated school" med børn fra både 
katolske og protestantiske hjem, ligesom det 
er en del af en progressiv forsøgsordning, hvis 
ens klasse deltager i 
"udvekslingsundervisning" mellem skoler af 

forskellig konfession. Set fra vores kontekst 
med en sekulær skole og et samfund, der som 
helhed ikke kærer sig meget om religion i det 
hele taget, er det som at komme til en 
fremmed verden. Når der i Irland tales om 
integration, drejer det sig ikke om at få sluset 
ghettoens 2.generationsindvandrere ind i en 
mainstream danskhed, men derimod om, at få 
to nabobørn - begge fra en kristen tradition og 
baggrund - til at kunne følges ad i skole. Det 
er unægtelig et noget andet perspektiv, og det 
gjorde et stort indtryk at besøge de respektive 
skoler og fornemme betydningen af det 
forskellige tilhørsforhold. 
 
På den katolske pigeskole St. Louise så man 
tydeligvis sig selv som det sted, hvor pigerne 
fra fattige katolske arbejderhjem skulle få 
muligheden for at foretage et socialt spring. 
Alle fagene var tilrettelagt m.h.p. 
kompetenceudvikling efter klare 
målsætninger og en stram struktur i 
læreplanerne der sammen med en fortløbende 
række af test skulle sikre progression og gode 
resultater. Disse blev i øvrigt omdelt til de 
måbende gæster, der ved selvsyn kunne 
konstatere, at religionsundervisningen i sit 
indhold var en miniudgave af teologi, og at 
der blev givet karakterer for at have de rigtige 
katolske holdninger. Der var en udbredt brug 
af konkurrencer på skolen, som skulle kåre de 
bedste indenfor forskellige discipliner og på 
den måde animere klassekammeraterne til at 
yde sit bedste. I hallen hang ikke bare 
portrætter af de agtværdige nonner, der 
gennem tiden havde været headmasters, men 
også billeder af rollemodeller - tidligere 
elever, der havde gjort det godt 
karrieremæssigt og var ærefulde 
repræsentanter for skolen.  
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Når man bevægede sig gennem 
beboelseskvartererne, hvor pigerne kom fra, 
forstår man godt skolens ambitioner på deres 
vegne: at give dem mulighed for en bedre 
fremtid. Men det særligt bemærkelsesværdige 
set med danske "folkeskoleøjne" var den rolle 
både religionsundervisningen og den religiøse 
praksis på skolen var tiltænkt i den 
sammenhæng. 
 
Religionens betydning var også til at få øje på 
ved besøget på den integrerede skole: "Lagan 
College". Skolen stod netop for at skulle 
holde sit 30 års jubilæum og var den ældste 
integrerede skole i Nordirland. Man 
fornemmede stadig pionerånden og 
engagementet i at forsøge at forene de 
stridende parter. Konkret havde man ansat en 
kateket af både protestantisk og katolsk 
observans, og de forestod temaundervisning i 
forsoning. Der blev f.eks. taget udgangspunkt 
i konflikten i Sydafrika eller Israel-Palæstina 
og herfra bevægede man sig så til mere 
hjemlige strande. Derudover varetog de to 
"religiøse ressourcepersoner" arbejdet med 
"Pastoral Care". Elever såvel som ansatte og 
familier til børnene kunne benytte muligheden 
for sjælesorg og åndelig vejledning. Gennem 
dette tilbud søgte man at understøtte børnenes 
åndelige og personlige dannelse m.h.p. at 
skabe mere afbalancerede og tolerante 
mennesker, der kunne bidrage konstruktivt til 
den videre udvikling i Nordirland.  
 
Som sagt var skolebesøgene meget 
interessante set ud fra et dansk, sekulært 
skoleperspektiv. Man kan med rette hævde at 
det opdelte skolesystem har været med til at 
cementere konflikten og grundlagt den i nye 
generationer, men man må også medgive, at 
religionens rolle i både de konfessionelle og 
de integrerede skoler er positiv og medvirker 
til såvel elevernes individuelle udvikling som 
samfundets mulighed for at "rejse sig" efter 
årtiers konflikt.   

Betydningen for undervisningen i religion 
på Læreruddannelsen og i Folkeskolen 
Det er sæson for bacheloropgaver for tiden. I 
de studerendes valg af lærerfaglige 
problemstillinger, synes jeg, der er et 
tilbagevendende tema. I forskellige 
variationer vælger de at skrive om: "Hvilke 
muligheder har faget 
kristendomskundskab/religion for at spille en 
dannelsesmæssig rolle i det senmoderne, 
multikulturelle samfund?". I forhold til 
sådanne problemfelter er rejsen til Belfast og 
indblikket i en skolestruktur og et 
religionsfagligt indhold, der er stærkt præget 
af, at man forholder sig til konflikter og 
udfordringer i forbindelse med 
religionsmødet, meget inspirerende. I en 
dansk kontekst er det selvfølgelig som oftest 
mødet mellem en dansk humanistisk kultur og 
en muslimsk præget kultur, der er tale om, 
men selve det at adressere og behandle mødet 
i undervisningen, mener jeg, vi kan lære noget 
af. Erfaringerne fra Belfast er, at det ikke 
fører til forsoning og tolerance, hvis man på 
den ene side udelukkende fordyber sig i sin 
egen tradition eller på den anden side læner 
sig distanceret tilbage og forsøger objektivt at 
sammenligne elementer fra de forskellige 
traditioner. En komparativ tilgang, som 
herhjemme synes at være den mest udbredte 
løsningsmodel, har vist sig utilstrækkelig. 
Hvad man derimod gør med held er to ting. 
Dels går man engageret med ind i hinandens 
verdener. Man forsøger ikke at være neutral 
og værdiobjektiv, for alle i Belfast ved, at det 
er man ikke - i spørgsmålet om religion er der 
tale om hjerteblod. Denne ærlighed om 
spillets regler er den første forudsætning for 
faktisk at nå til en forståelse. For det andet 
tager man i religionsundervisningen 
simpelthen konflikt og dialog op som tema. 
Lektor ved Stranmillis University College 
James Nelson inddrog os i nogle af de 
øvelser, man lavede med eleverne under 
emnet: "Face to faith". Selv om man nok 
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kunne spore nogen tøven i rejsegruppen, tror 
jeg alligevel de fleste vil medgive, at der 
faktisk var tale om egnede metoder til at 
forsøge at flytte sig og skifte eget perspektiv. 
At det bevidste arbejde med, hvordan man 
indleder sætninger åbnet hhv. lukket og 
afvisende f.eks. kan have en betydning, der 
rækker ud over almindelige 
kommunikationsøvelser til et lag, der kommer 
til at handle om vilje og evne til at forstå den 
andens synspunkter. Vi blev også præsenteret 
for øvelser med udgangspunkt i billeder. Her 
skulle vi to og to beskrive, hvad det var vi så - 
og ikke overraskende fremkaldte det selv 
samme billede ofte forskellige associationer 
hos beskueren. Igen fik vi demonstreret et 
godt redskab til at arbejde videre med, 
hvordan man når til forståelse af hinandens 
måde at være religiøs på. 
 
Det var eksempler på praktiseret 
religionsundervisning i Belfast, som kunne 
være til inspiration i den danske skole. Der 
går også en lige vej tilbage til 
bacheloropgaverne og optagetheden af 
dannelsesspørgsmålet overfor den 
multikulturelle udfordring. Hvis vi havde 
tilsvarende mod til at indimellem at forlade 
det værdineutrale ideal, kunne 
dannelsespotentialet i faget bedre udnyttes. 
Hvis det blev kombineret med et bevidst 
arbejde med kommunikation og dialog som 
en del af religionsmødet, ville muligheden for 
at danne til tolerance og forståelse samtidig 
kunne øges. 
Med stikordene tolerance og forståelse er vi 
fremme ved afkastet af turen for KLM-faget.    
 
Betydningen for undervisningen i KLM på 
Læreruddannelsen 
På "The Belfast Tour", kom vi forbi mange 
minder fra tiden med "The Troubles". 
Vægmalerierne og mindepladerne på private 
huse, hvor familiens sønner blev fremstillet 
som martyrer gjorde indtryk, ligesom den (alt 

for) store kirkegård: "Miltown Cementary" 
talte sit tydelige sprog om de mange ofre i den 
langvarige og bitre kamp mellem katolikker 
og protestanter. Det samme gjorde det lille 
museum for IRA, der var indrettet i et 
kvindefængsel. Her konkurrerede statuer af 
Jomfru Maria med portrætter af andre unge 
kvinder om at være helgen. Stærkest af alt var 
vel nok det såkaldte "Peace Fence", der som 
en overdimensioneret Berlinmur gik ned 
gennem store dele af byen. På en meget 
konkret måde vidnede den om en tid, hvor 
tolerance og forståelse havde trange kår i 
Belfast. Små påmalede sentenser som: "Make 
love not war" og "Forgive not forget" blødte i 
dag op på beton og pigtråd, men tilbage stod 
alligevel en meget håndfast påmindelse om, at 
det langt fra er en selvfølge, at borgere 
indenfor den samme nation eller by oplever 
sig som medborgere, og at såvel splittelsen 
mellem dem som genforeningen af dem ikke 
kun har med politik men også med religion at 
gøre. 
 
Her kan KLM faget komme ind i billedet, 
synes jeg. Der kan være en tendens til meget 
stærkt at betone den demokratiske og sociale 
side af medborgerskabet, men en tur til 
Belfast gør i hvert fald opmærksom på, at det 
religiøse perspektiv også er nødvendigt at 
medtænke, hvis vi med KLM faget skal 
bidrage til at styrke medborgerskabet. Set ind 
i den aktuelle debat om fagets fremtidige 
status og indhold er erfaringerne fra Belfast 
nyttige. Hvis ikke de kommende lærere har 
den fornødne viden om religion og bliver i 
stand til at sammentænke den med deres 
viden om samfundet, så har de ikke de 
nødvendige forudsætninger for den højt 
besungne demokratiske dannelse, de ifølge 
skolens formål skal sigte mod.  
 
"So what did you learn in school today?" 
Turen til Belfast var veltilrettelagt (tak til 
arrangørerne), interessant og lærerig, og jeg 
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Se artiklen med billeder på EMU: 
http://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/mk_
2012_1/belfast.html  

lærte bl.a., at religion stadig er en 
virkningsfuld og magtfuld faktor – ikke bare i 
det individuelle liv, men også i 
samfundsmæssig kontekst. Der er altså fortsat 
god brug for os faglærere i både linjefaget 
religion og fællesfaget KLM.   

 
 
 
 

  
Lene Wagner  

 Lektor i kristendomskundskab/religion og 
KLM v. Læreruddannelsen i Århus  

 
 

LEARNING MUSEUM  
– samarbejde mellem museum, læreruddannelse og skoleverden 
Af Thomas Thomsen (adjunkt på Læreruddannelsen Vordingborg), Tine Seligmann 
(Projektkoordinator) og Tine Nielsen Fabienke (Museumsinspektør Fuglsang Kunstmuseum) 

 
Learning Museums mål er at gentænke, styrke 
og udvide samarbejdet mellem 
museumsverdenen, læreruddannelser og 
skoleverdenen. Gennem eksperimenter med 
forskellige forløb er det intentionen at skabe 
en platform for styrket samarbejde, dialog og 
vidensudveksling, at være en katalysator for 
en egentlig tværfaglig udvikling i samspillet 
mellem museumsdidaktik og fagdidaktik. 
 
Vi ved allerede fra mange tidligere 
forsknings- og udviklingsprojekter noget om 
kvalitet i mødet mellem børn/ elever og 
museum. Learning Museum inddrager denne 
viden, men sætter også et nyt perspektiv på 
dagsordenen idet man her eksperimenterer 
med, udfordrer og undersøger, hvad sker der 
når flere aktører kommer på banen: 
museumsfolk, læreruddannere, 
lærerstuderende (i flere forskellige roller: 
lærerstuderende som linjefagsstuderende, 
lærerstuderende i praktik i grundskolen og 
lærerstuderende i praktik på museet), 
praktiklærere og skoleelever. 
 
Hvad er så det nye her? 
Traditionelt kan man sige, at i 
professionsdidaktikken er den didaktiske 

trekant mødet mellem fag, sag og person, 
hvor faget repræsenterer den teoretiske 
dimension, sagen den praktiske dimension (at 
virke som lærer) og personen er den 
lærerstuderende, som gennem mødet med fag 
og sag udvikler sin professionalitet. 
 
I Learning Museum er det ikke det eneste 
professionsdidaktiske forhold, der er sat på 
spil. Også læreruddanner og museumsfolk 
mødes om en sag.  Det professionsdidaktiske 
forhold er så at sige flerdoblet; det er ikke kun 
den lærerstuderende, der udfordres i mødet 
med praksis, også museumsfolk og 
læreruddannere må lade sig udfordre af at 
fagdidaktikkens hvad og hvordan når faget 
konkretiseres i nye kontekster.  
           

http://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/mk_2012_1/belfast.html
http://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/mk_2012_1/belfast.html
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Figur 1: Illustrerer at det ikke kun er den 
lærerstuderende som udfordres, men også 
undervisere og museumsfolk og herved opnås 
en gensidig gevinst ved at man er med til at 
udvikle hinanden. 
 
Som koordinator for Learning Museum på 
Læreruddannelsen Vordingborg har det haft 
høj prioritet at tænke projektet ind i forhold til 
fagene KLM og 
Kristendomskundskab/religion. 
 
Learning Museum og KLM – 
dokumentarfilmsprojekt om 
medborgerskab 
I forhold til udviklingsprojektet er et vigtigt 
spørgsmål: Hvorvidt andre fag end 
billedkunst, historie og de 
naturvidenskabelige fag kan inddrages. 
Museernes karakter af kunst-, kultur- og 
naturhistoriske museer lægger forholdsvis 
gnidningsfrit op til samarbejde med disse tre 
fag, men det må kunne lade sig gøre at 
inddrage andre fag og i vores tilfælde KLM 
og linjefaget kristendomskundskab/religion. 
Spørgsmålet er så hvordan. 
 
Et muligt bud kunne være et 
dokumentarfimsprojekt om emnet 
medborgerskab. De studerende på et af KLM 
holdene, som har et særligt mediefokus, har i 
april 2012 til opgave at producere en 
dokumentarfilm, hvor det er hensigten, at de 
skal inddrage forskellige typer praksisser og 

vinkler på, hvordan der arbejdes med 
medborgerskab og demokratisk dannelse i 
samfundets forskellige institutioner.  
 
Museerne er oplagte her. De har hele det 
visuelle som gør dem oplagte i forhold til 
filmmediet. De beskæftiger sig med 
forskellige aspekter af kultur både i et 
historisk og et nutidigt perspektiv. Museerne 
har desuden et særligt fokus på selve 
medborgerskab og der har i uge 13 2012 i 
Nyborg været afholdt et tredages seminar om 
den medborgerskabsopgave de danske museer 
har. Således er museerne vigtige 
samtalepartnere i forhold til spørgsmålet om 
medborgerskab og projektet Learning 
Museums mål om, at være katalysator for en 
egentlig tværfaglig udvikling i samspillet 
mellem museumsdidaktik og fagdidaktik må 
siges at blive opfyldt herved. 
 
Dokumentarfilmsprojektet foregår i 
samarbejde med mediekonsulent Mike Jepsen 
fra CFU Sjælland, udvalgte museer, 
folkeskoler og Læreruddannelsen 
Vordingborg. Særligt tæt er samarbejdet 
mellem Fuglsang Kunstmuseum og 
Læreruddannelsen Vordingborg 
 
Fuglsang Kunstmuseum, 
samfundsinstitution og medborgerskab 
Som statsanerkendt museum og selvejende 
institution har Fuglsang Kunstmuseum i sine 
vedtægter beskrevet sin opgave og sit 
ansvarsområde på følgende måde: 'Museet 
skal gennem indsamling, registrering, 
bevaring, forskning og formidling inden for 
sit ansvarsområde [dansk kunst, geografien i 
det tidl. Storstrøms Amt] virke for sikringen 
af Danmarks kulturarv og belyse 
billedkunstens historie og aktuelle udtryk 
samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige 
dimensioner'.  
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Relevante links Som en klassisk dannelsesinstitution med 
fokus på kulturarv, billedkunst, æstetik og 
erkendelse er det tydeligt, at 
medborgerskabsbegrebet allerede er implicit i 
museets daglige arbejde, om end det ikke 
direkte er formuleret som sådan. I disse år, 
hvor museernes samfundsmæssige funktion 
og legitimitet til stadighed drøftes, er det 
imidlertid vigtigt at få synliggjort sin rolle og 
sit potentiale som relevant og vedkommende 
institution, og Fuglsang Kunstmuseum glæder 
sig derfor til i samarbejde med Learning 
Museum, læreruddannere og studerende at 
undersøge, udvikle og italesætte 
'Medborgerskab' og brugen af det i museets 
praksisser.  

Om Learning Museum, se 
http://learningmuseum.dk/  
Om museet generelt, se 
www.fuglsangkunstmuseum.dk 

 
 

PÅ STUDIETUR TIL JERUSALEM 
Af Anders Bæk Brønsted og Jes Heise Rasmussen, adjunkter på Læreruddannelsen Zahle 

 
Hvem 
Vi tog i år på studietur til Jerusalem med 
vores 4. årgangs linjefagshold. 21 ud af 25 
tøser deltog (der var en enkelt mandlig 
studerende på holdet den første introdag i 
august, men han sprang fra – guderne må vide 
hvorfor ;-)). De sidste 4 studerende tog i 
stedet til Malmø, for noget skulle der trods alt 
ske… 
 
Hvorfor 
Hvorfor tage på studietur til Jerusalem? Der 
er mange gode grunde til at tage på studietur i 
faget i det hele taget: at de studerende oplever 
sig selv som en minoritet i verden, lærer at 
aflæse nye kulturelle koder, oplever historiens 
vingesus, får skærpet bevidstheden om, at 
religion er bundet til tid og sted, møder 
religion som levet liv, møder 
religionsundervisning uden for Danmark osv. 
Og der er oplagte grunde til at vælge lige 
præcis Jerusalem som rejsemål: historisk og 
nutidigt brændpunkt, rituelt og mytologisk 

centrum og pilgrimsmål for 3 
verdensreligioner (jødedommen, 
kristendommen og islam), hvoraf 
kristendommen (som den centrale religion i 
studieordningen) er den ene, koblingen og 
spændingen mellem religion og politik er vel 
næppe tydeligere noget andet sted på kloden, 
betydningen af at religioner og ideologier kan 
tale og være i stue sammen (også i 
klasserummet), religion i Jerusalem sætter 
religion i Danmark i perspektiv, bibelske 
fortællinger on location osv. 
 
Hvordan 
Vi valgte at bestille rejsen gennem et 
rejsebureau, som kunne levere en samlet 
pakke, i stedet for at vi skulle stykke delene 
sammen selv. Vi indhentede 4 tilbud og 
valgte Jysk rejsebureau, som bedst matchede 
vores ønsker. Først og fremmest kunne de 
holde sig inden vores budgetramme på 6000 
kr. per deltager. Det inkluderede fly, hotel 
(morgenmad og dobbeltværelser med bad og 

http://learningmuseum.dk/
http://www.fuglsangkunstmuseum.dk/
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toilet), transfer til og fra lufthavn og 
ekskursioner med bus og guide. 
Vi lod langt hen ad vejen de studerende 
målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere 
de fleste af de faglige aktiviteter. Det kommer 
de jo til som kommende skolelærere. Selv 
stod vi for de overordnede rammer (inklusive 
bookning af rejsen), feed back og indspark 
undervejs og planlægningen af den sidste dag 
i Jerusalem. Vi ønskede bl.a., at alle 3 

religioner skulle dækkes, og at de studerende 
skulle lave kvarteranalyse. 
 
Hvad 
Hvad lavede vi så på turen – hvilket indhold 
havde vi valgt? 
Vi var af sted 8 dage, hvoraf de to dage var 
rejsedage. Det gav 6 fulde dage til faglige 
aktiviteter. 
 

 
Dette blev vores program: 
 
 Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

For-
middag 

Rejse Via 
Dolorosa 
og Grav-
kirken 

Beth-
lehem, 
Qumran 
og Det 
Døde 
Hav 

Tempel-
bjerget 

Nazareth Kvarter-
analyse 

Skole-
besøg og 
møde med 
Signe fra 
Folke-
kirkens 
Nødhjælp 

Rejse 

Efter-
midag 

Rejse Græde-
muren 

Jeriko The Israel 
Museum 

Gene-
saret sø 
og 
Yardenit 

Kvarter-
analyse 

EAPPI og 
Breaking 
the Silence 

 

Aften Græde-
muren 

       

 
 

Fredag aften og lørdag: de studerende havde 
i deres studiegrupper planlagt faglige 
aktiviteter ved grædemuren (eller vestmuren, 
som jøderne kalder den, da den udgør den 
vestlige del af fundamentet til tempelbjerget, 
hvor det gamle tempel lå) og langs Via 
Dolorosa og ved Gravkirken (dødsruten, som 
de studerende kaldte den). 
 
Søndag: heldagstur syd- og østpå til 
Betlehem, hvor vi besøgte fødselskirken, 
videre til Qumran, hvor Dødehavsrullerne 
blev fundet (spændende udgravninger i 
ørkenmiljø, tæt ved det døde hav – bestemt et 

besøg værd), et smut ned til det døde hav 
(som netop er dødt, fordi det er så salt, at 
hverken planter eller fisk kan overleve der) og 
til sidst et besøg i Jeriko (regnes af nogle for 
verdens ældste by, men var ikke specielt 
spændende) og fristelsernes bjerg på vejen 
dertil. Vi havde en flink og meget vidende 
guide, som også var indstillet på at skabe 
plads til de studerendes planlagte aktiviteter 
undervejs. Besøget i Betlehem gav også et 
indblik i den politiske situation i landet, da vi 
skulle gennem checkpoint ind og ud af byen, 
som er lukket inde bag en mur. Byen er 
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overvejende palæstinensisk, og israelerne 
styrer de forskellige checkpoints. 
 
Mandag: Først en tur til tempelbjerget, hvor 
Al Aqsamoskeen, som er den helligste moské 
uden for Saudi Arabien, og Klippemoskeen 
med den flotte gyldne kuppel ligger, og 
dernæst besøg på The Israel Museum, 
Jerusalem, som bl.a. rummer en afdeling om 
Dødehavsrullerne (Shrine of the Book), hvor 
stykker af rullerne blandt meget andet kan 
ses. Museet rummer i det hele taget en flot 
samling både indenfor og udenfor i haven. 
 
Tirsdag: Heldagstur nordpå til Nazareth, hvor 
vi besøgte bebudelseskirken, dernæst videre 
til Genesaret sø, hvor vi så Peter hus (eller 
rettere resterne af huset under en moderne 
kirke – Peters hus har formentlig fungeret 
som en af de allerførste kirker), passerede 
saligprisningernes bjerg (hvor bjergprædiken 
skulle have fundet sted), fik en flot sejltur på 
søen (hvor Jesus ifølge Bibelen jo gik på 
vandet, og hvorfra man i godt vejr kan se 
Golanhøjderne i det fjerne) og til sidst ned til 
Yardenit ved Jordanfloden, hvor de kristne 
kan lade sig døbe, selv om Jesu dåb menes at 
have fundet sted længere syd på ved en del af 
floden, som i dag ligger i Jordan.   
 
Onsdag: De studerende lavede kvarteranalyse 
forskellige steder i Jerusalem, mens Jes og jeg 
tog til Tel Aviv, som ligger flot ud til 
Middelhavet, men ellers efter vores mening er 
en kedelig, moderne og ramponeret kontrast 
til Jerusalem. En enkelt studiegruppe valgte at 
tage til Ramallah, Palæstinas politiske 
centrum (Hebron eller Gaza kunne også være 
valgt, men ligger længere væk fra Jerusalem). 
De fik en spændende, men også barsk 
oplevelse – særligt da de skulle hjem og ud af 
byen igen. Ligesom Betlehem er byen spærret 
inde bag en mur, men kontrollen af folk ind 
og særligt ud af byens checkpoints er meget 
skrappere. 

 
Torsdag: Dagens program kaldte vi "Bag 
facaden". Det havde Jes og jeg planlagt i 
samarbejde med en rigtig god kontakt, vi 
havde i Jerusalem. Vi besøgte en skole på 
toppen af Olivenbjerget (Basma – the 
Jerusalem Princess Basma Center for 
Disabled Children) – en palæstinensisk 
privatskole med både handicappede og ikke-
handicappede børn i blandede klasser. De 
havde trange kår og var underlagt kontrol fra 
myndighedernes side i en anden liga, end vi er 
vant til. På vejen op ad Olivenbjerget besøgte 
vi bl.a. Getsemane Have og Alle Nationers 
Kirke, og fra toppen af bjerget kunne vi nyde 
den smukke udsigt over Jerusalem og den 
gamle bydel bag bymurene. 
Herefter mødtes vi med vores danske kontakt, 
Signe som arbejder for Folkekirkens 
Nødhjælp i Israel. Hun fortalte om udsigterne 
til en fredelig løsning mellem palæstinenserne 
og israelerne. Hendes billede var, at der i 
øjeblikket ikke er tale om en konflikt mellem 
to parter, ej heller længere tale om blot en 
israelsk besættelse, men om et apartheid-styre 
med forskelle i rettigheder pga. Israels 
dominans og massive bosættelser på 
vestbredden og andre palæstinensiske 
selvstyreområder. 
Det sidste fik vi syn for sagn for, da vi 
sammen med en fredsvagt fra organisationen 
EAPPI besøgte en palæstinensisk familie i 
Østjerusalem, der for nylig af militæret var 
smidt ud af deres hjem og trængt om i 
baghuset til deres eget hus. I forhuset boede 
nu en jødisk bosætterfamilie (med sort tøj og 
slangekrøller), som ifølge den palæstinensiske 
familie mildt sagt ikke behandlede dem pænt. 
Spændingen mellem de to parter var til at tage 
og føle på, og fredsvagternes selvbestaltede 
opgave bestod blot i at være til stede (boede i 
et telt i gårdhaven) for på den måde at 
forhindre eller mildne eventuelle overgreb. Så 
bosættelserne er altså ikke blot noget, der sker 
på vestbredden uden for og rundt om 
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Jerusalem, men også i den palæstinensiske del 
af byen. 
Dagen sluttede af med et besøg på vores hotel 
af stifteren for bevægelsen Breaking the 
Silence. Yehuda, som han hed, var en 
praktiserende jøde med amerikansk baggrund, 
som i sin tid i militæret havde oplevet og 
været med til så mange voldsomme overgreb 
på palæstinenserne, at han til sidst ikke kunne 
leve med det længere og sammen med 
ligesindede valgte at stå frem og fortælle om, 
hvad der egentlig foregår, og hvor systematisk 
det er. Breaking the Silence har bl.a. udgivet 
en hvidbog (Soldiers' Testimonies From 
Hebron 2005-2007) og arrangeret udstillinger 
rundt om i verden og har efterhånden pådraget 
sig myndighedernes opmærksomhed og 
modvilje. Yehuda kæmper for en to-
statsløsning, mens Signe mere tror det er 
realistisk at arbejde frem mod en et-
statsløsning med lige rettigheder for alle 
befolkningsgrupper. Efter sådan en dag var 
det vanskeligt ikke at blive bestyrtet over 
Israels behandling af palæstinenserne vel 
vidende, at vi kun havde hørt den ene side af 
sagen, som jo er kompleks. 
Desværre måtte vi af tidsmæssige årsager 
takke nej til at møde kristne palæstinensere i 
Betlehem og Rabbis for Human Rights, men 
vi var i efteråret heldige at få besøg på Zahle 
af Peres Center for Peace, som laver 
spændende freds- og konfliktløsningsarbejde 
med børn i Israel. 
 
Hvad nåede vi ikke 
Yad Veshem (Holocaust-museet), Mea 
Shearim (kvarteret med de ultra-ortodokse 
jøder), utallige kirker, moskeer og synagoger, 
at udforske de mange forskellige grupperinger 
(kristne palæstinensere, kristne zionister, Jews 
for Jesus, sekulære jøder osv.), Bahai Gardens 
i Haifa, den smukke bjergby Tsfat, som er et 
godt sted at komme i kontakt med arven efter 
jødisk mystik osv.  
 

Før og efter 
Som forberedelse brugte vi følgende litteratur: 

Grundbog: 
Følner, Hanne, Svend Lindhardt og Bente 
Lund: Kuplen, Muren, Graven – Jerusalem 
som helligsted for tre religioner, Gyldendal 
2010 (skrevet til gymnasiet og til dels 
læreruddannelsen). 

For de meget nysgerrige: 
Montefiore, Simon Sebag: Jerusalem – 
Biografien., Forlaget Sohn 2011 (ny, tyk og 
anmelderrost sag) 
 
Herudover har vi i undervisningen i løbet af 
året brugt bøgerne om Jødedom, Kristendom 
og Islam i Gyldendals serie, Danske 
Verdensreligioner. 
En mulighed kunne også have været at bruge 
f.eks. Strange, John: Jerusalem - jødedom, 
kristendom, islam, Forlaget Multivers 2007 
Guidebøger: Politikens Kulturguide: Det 
hellige land (en lidt ældre sag fra 2001 - 
trykkes ikke mere) og Lonely Planet: Israel & 
the Palestinian Territories. 
Efter studieturen fremlagde studiegrupperne 
resultatet af deres kvarteranalyse, og vi 
arbejdede videre med komparativ 
religionshistorie (sammenlignede bl.a. Eliades 
(kapitlet Sacred places: temple, palace, 
"centre of the world" i Patterns in 
Comparative Religion) og grundbogens 
henholdsvis typologiske og genealogiske 
tilgang til sammenligneriet). 
 
Kan det anbefales? 
Ja, bestemt. Turen var efter vores og de 
studerendes mening vellykket både fagligt og 
socialt, selv om programmet blev for presset. 
Jerusalem er ganske enkelt en fascinerende by 
med et væld af tilbud for den 
religionsinteresserede – og i øvrigt fyldt med 
gode restauranter og barer, hvis nogen skulle 
spørge. Og Israel er et flot og naturmæssigt 
meget varieret land med bjerge i nord og 
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 ørken i syd, Middelhavet mod vest og 
Jordanfloden mod øst. Irene Larsen har også været af sted med et 

hold studerende. Se program og 
kommentarer her: 
http://il.fredsnet.dk/Linje28/8_studietur.htm 

Vi boede på Capitol Hotel Jerusalem. Et 
middelklassehotel i Østjerusalem (den 
palæstinensiske del af byen). 
Vi tog af sted i uge 5 (fra fredag i uge 4 til 
fredag i uge 5). Placeringen var valgt af 
praktiske hensyn (KLM-hold i praktik, tid til 
planlægning mv.). Vi var lidt uheldige med 
vejret, men normalt en acceptabel årstid at 
rejse derned på (10-15 grader om dagen i 
Jerusalem – varmere syd for). 

 
 
 
 
 
 
 

Man skal være forberedt på en del kontrol i 
lufthavnen, og vi havde en enkelt studerende, 
som rejste alene til og fra Israel, og hun kom 
den helt store tur igennem 
sikkerhedskontrollen begge veje. Så det er en 
fordel at rejse som gruppe. 

 
 
 
 

 
 

Erindring, materiel kultur og radikalisering 
Kursus arrangeret af Læreruddannelsens Religionslærerforening 
 
Tid: 21.-23. november 2012 
Sted: Lund 
 
Utøya - Hvordan kunne det gå så galt? 
 
Udgangspunktet for kurset er begreberne erindring og materiel kultur, og hvordan disse er med til at 
forme identitet og standpunkter hos mennesker i det senmoderne globaliserede samfund. Hvad er 
det for elementer, som finder vej ind heri, og hvad er den nationale og religiøse arvs i rolle i denne 
sammenhæng? Og hvordan kan dette føre til radikalisering - både politisk og religiøst?  
 
På kurset vil ovenstående spørgsmål undersøges og drøftes gennem oplæg af forskere, der har 
særligt fokus på erindring og materiel kultur gennem diskussioner og byvandring i Lund. Vi 
forsøger yderligere at blive klogere på, hvordan internettet spiller en rolle i denne sammenhæng. 
 
Vigtigheden af et sådant emne blev understreget af Anders Behring Breivik, og KLM-faget er et 
godt forum at drøfte sådanne spørgsmål i for de studerende på læreruddannelsen. 
  

http://il.fredsnet.dk/Linje28/8_studietur.htm
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KLM med interaktivitet, tyngde og skolerelevans 
Af Henrik og Birgitte Bækgaard 

 
En nyskabelse er på vej til KLM – iBogen er på trapperne, eller rettere sagt på nettet.  

En af ledetrådene bag iBogen er: 'Use it – or lose it'. De studerende skal nemlig kunne komme så 
meget på banen som muligt i forhold til liv og skole.  De skal forhandle, debattere, diskutere, 
besinde sig, tage kritisk stilling, interagere, handle og perspektivere i forhold til skolen, dem selv og 
samfundet.  

Til at initiere disse KLM-faglige læringsprocesser indeholder iBogen faglige input i form af 23 
grundtekst-afsnit og mere end 80 kildetekster. Til alle teksterne er desuden knyttet et væld af 
spændende og varierende opgaver. 

Opgavernes variation understøttes blandt andet af inddragelse af nettets interaktive potentiale, den 
musisk-æstetiske dimension og samarbejdsøvelser 

I forhold til almindelige bøger, adskiller KLM- iBogen sig blandt andet på følgende måder: 
• Ibogen fungerer både som de studerendes tekst på computeren - OG som holdets fælles tekst 

på en interaktiv tavle (eller via projektor) i klasserummet.  
• Ved et klik kan man hente billeder, oversigter og punktopstillinger op i stort format og herpå 

strege og skrive undervejs i den fælles gennemgang – eller klikke på links i teksten til 
eksterne kilder, leksikonopslag, websites, Youtube, m.m. 

• Kilder og opgaver kan bruges af de studerende i forberedelsen og til studiegrupperarbejde 
både i og uden for undervisningen samt til fjern- eller netstudium. 

• IBogen giver mulighed for at skrive noter til teksterne i hvert afsnit,  
• Via programmet Diigo kan man overstrege/highlighte i teksten  
• IBogen indeholder ordforklaringer og relevante årstal til mere end 370 begreber/tænkere/ 

perioder. Disse har en stiplet linje, og ved at føre curseren hen over dukker forklaringen op i 
en dialogboks. 

• IBogen giver mulighed for at bevæge sig rundt i teksten ved hjælp af interne links. 
• IBogen indeholder quizzer i form af multiple choice, parring, kryds og tværs og andet. 

Forlaget mangler endnu få detaljer. Når de er klaret låses bogen og kan købes. Det sker omkring 1. 
juli 2012. Den samledes pris kommer til at ligge omkring 280 kr. For det beløb får man 3 dele: 

• iBogen (som fungerer online med interaktiviteterne, links, etc.) 
• eBogen (som fungerer og kan læses offline) 
• p(apir)Bogen (hvori alle tekster, billeder og opgaver findes) 

Indtil KLM-iBogen låses kan både lærere og studerende benytte og afprøve nogle af dens mange 
muligheder.  

Bogtitel: "Livsideer", Systime 2012 

Redaktører: Birgitte Bækgaard, Dorete Kallesøe, Henrik Bækgaard 
 
Se: http://klm.via.systime.dk/index.php?id=153 
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Prins H. Univers Vol. 3 - Liv & Sjæl 
Af Dorthe Tronier 

 
I slutningen af februar havde HamletScenen 
premiere på ungdomskonceptet Prins H. 
Univers Vol. 3 - Liv & Sjæl, som sætter fokus 
på tro og religion. Har vi brug for at tro på 
noget, som er større end én selv. Og skal det 
nødvendigvis foregå i en kirke? Kan man tro 
på skæbnen og hvad vil det egentlig sige, at 
være ateist, hindu, kristen, muslim eller jøde? 
Efter premieren turnerer Prins H. rundt til alle 
landets skoler og ungdomsuddannelser, hvor 
han går i dialog med de unge mennesker og 
tager dem alvorligt. Prins H. giver de unge et 
talerør når han byder mikrofonen rundt og 
giver dem tid til refleksion under og efter. 
 
Identitet og eksistens er omdrejningspunktet 
for alt hvad Teaterdirektør Lars Romann 
Engel foretager sig på HamletScenen. Han 
hjælper ikke kun de unge med at sætte ord på 
- Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? Med 
forestillingen Kong H., som ligeledes turnerer 
rundt i hele landet, sætter Lars Romann Engel 
også fokus på seniorers identitet og eksistens. 
Vi bevæger os alle i livet og dermed ændres 
vores identitet også hele tiden. Derfor 
kommer spørgsmålene som, hvem er jeg og 
hvor kommer jeg fra, op jævnligt i vores liv. 
Via koncepterne Prins H. og Kong H. sætter 
Lars Romann Engel en debat i gang, som 
både de unge og de ældre er en del af. 
 
"Alle mennesker har ret til at spille 
hovedrollen i sit eget liv med respekt for 
fællesskabet!" 
 

Links 
 
HamletScenen - "et nyt teaterkoncept" 
www.hamletscenen.dk  
 
Film/tv fra Prins H, hvor også de unge 
mennesker er en vigtig del af det hele 
www.hamletscenen.dk/prinstva.asp  
 
Teater råber unge op med Hamlets "at være 
eller ikke at være". Artikel i Kristeligt 
Dagblad. 
www.kristeligt-
dagblad.dk/artikel/453913:Kirke---tro--
Teater-raaber-unge-op-med-Hamlets--at-
vaere-eller-ikke-at-vaere?all=1  
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Hugh Goddard: Den sande tro  
- Kristne og muslimer mellem 
konfrontation og sameksistens. 
Oversat af Birgitte Rahbek. Forlaget 
Vandkunsten. 268 sider, ill. med kort, kr. 
250. 
Anmeldt af Ole Bjørn Petersen 

 
Hugh Goddards bog om forholdet mellem 
kristne og muslimer har været ivrigt 
diskuteret i medierne, fordi forfatteren er 
professor i kristne-muslimske relationer og 
direktør for Prins Alwaleed Bin Talal Centret 
for islamiske studier i den moderne verden i 
Edinburgh. Og kan en professor ansat på en 
institution sponsoreret af den saudi-arabiske 
prins Al Waleed bin Talal, der ifølge Forbes 
er verdens 26. rigeste mand med en formue på 
19,6 mia. dollars og formentligt den rigmand, 
som snart sætter sig til rette i verdens største 
privatfly - en Airbus A380 – være objektiv? 
Og har det fremragende forlag Vandkunsten 
trådt i nælderne ved at oversætte og udgive 
bogen? Nej. Jeg fornemmede ingen dulgte 
antydninger i teksten, der kunne bekræfte 
konspirationsteorierne, snarere en flad 
fornemmelse af, at der er et misforhold 
mellem bogens indhold og undertitlen: 
Kristne og muslimer mellem konfrontation og 
sameksistens – med mindre trykket ligger på 
"mellem" – for der er ikke meget 
"konfrontation" eller "sameksistens" – frem 
for samliv er det snarere et liv sammen hver 
for sig. Samme tenderende mangel på 
information eller misinformation er der på 
omtalen af bogen på bagflappen: bogen 
"udforsker historien om forholdet mellem de 
to trossamfund [og] ser på, hvordan kristne og 
muslimer gennem tiderne har opfattet 
hinanden". Nej, ikke kristne og muslimer i 
almindelighed, hvad der også ville have været 
noget af en mundfuld, men de intellektuelle i 

deres elfenbenstårne, på deres konferencer og 
gensidige ceremonielle nu-skal-vi-i-dialog-
møder. Og hvor meget betyder de egentlig? 
Eksempelvis behandles pavens tale i 
Regensburg under Tysklandsbesøget i 2006, 
hvor paven i sin argumentation for 
nødvendigheden af en ret balance mellem tro 
og fornuft i en sidebemærkning brugte en 
dialog fra 1391 mellem en byzantinsk kejser 
og en "dannet perser", der efter sigende skulle 
have sagt, at Muhammed kun har skabt "onde 
og umenneskelige ting". Reaktionen var 
næsten en Muhammed-krise værdig og paven 
var da også hurtigt ude med en beklagelse og 
undskyldning. Men hvad betyder pavens tale? 
Og hvad betyder det, at 38 intellektuelle 
muslimer fra hele verden skriver et brev til 
paven, hvor de gør opmærksom på faktuelle 
fejl i pavens brug af koranvers? 
Konfrontationen og sameksistensens mellem 
kristne og muslimer dikteres (desværre) ikke 
af paven eller de intellektuelle, hverken i dag, 
i går eller i morgen, men af "gadens 
parlament", af de kæmpende brigader af 
fanatikere blandt jøder, kristne og muslimer. 
Med andre ord, "mellem konfrontationen og 
sameksistensen" er (stort set) set fra 
religionsdiplomatiets gemakker, hvor 
samfundets ledere og politiske spindoktorer, 
filosoffer og historikere, retslærde og 
intellektuelle ivrigt diskuterede sandheden i 
ens egen religion og løgnen i den andens 
religion, og i dag diskuterer fællestræk og 
fælles forståelse til samliv, men gud hvor 
kulden siver ind, når stregerne begynder at 
blive trukket skarp op. I eksemplet med 
kardinal Josef Ratzinger alias pave Benedikt 
XVI går Hugh Goddard ikke skridtet videre 
fra talen til bogen "Gud og fornuften – Opråb 
til dialog mellem kulturerne", hvor talen er 
aftrykt i sin helhed: for hvad er det for en 
fornuft, der skal formidle dialogen mellem 
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kulturerne? "Det er en fornuft, der ikke er døv 
for det guddommelige, en fornuft som ikke 
skubber religion ned til subkulturernes 
område og en fornuft, der er åben for den 
guddommelige Logos og dens fuldkomne 
åbenbaring: Jesus Kristus, Guds 
menneskevordne Søn". Det er en af stregerne! 
På den led virker bogen tandløs – eller snarere 
som et skyggespil i Platons hule, hvor det 
virkelige spil i virkelighedens verden foregår 
over jorden – der hvor også 
selvmordsbomberne går omkring, der hvor 
Sayyid Qutb og Osama bin Laden sætter eller 
satte dagsordenen. Og så kan man jo lige 
overveje, hvor "konfrontationen" bliver af, 
når hverken Sayyid Qutb eller bin Laden er 
nævnt (så vidt jeg kan se)? Jeg savner 
eksempelvis bin Ladens fatwa fra 23.2.1998, 
hvor han (og fire andre yderliggående 
muslimske ledere) argumenterer for at det er 
en individuel pligt for alle muslimer at dræbe 
amerikanske soldater og civile (se Rudolph 
Peters "Jihad i klassisk og moderne islam" 
side 202). 
 
Måske skyldes den – efter min opfattelse – for 
udglattende tone, at Hugh Goddard er 
særdeles kontekst-bevidst? I en længere 
redegørelse for, hvor meget de religiøse 
aktører vidste om de andres religion, gør 
Hugh Goddard opmærksom på, at større viden 
om de andres religioner ikke nødvendigvis 
fører til større tolerance eller sympati – ofte til 
det modsatte. Og så tilføjer Goddard: "men 
igen er det vigtigt nøje at mærke sig i hvilken 
kontekst de mere polemiske holdninger 
opstår". Således er det både sympatisk og 
kontekstuelt at forklare Luthers ganske 
voldsomme udfald mod islam ud fra 
osmannernes belejring af Wien i 1529 og 
erobringen af Ungarn og dermed frygten for 
at kristendommen ville blive opslugt af islam. 

Luther adskilte sig ikke væsentlig fra såvel 
John Wycliffe og John Calvin, men kontekst 
eller ej, så er virkningshistorien af Luthers 
fordømmelse ikke til at tage fejl af (se Martin 
Schwarz Lausten "Tyrkerfrygt og tyrkerskat") 
– og det er virkningshistorien, der sætter 
dagsordenen – ikke Luthers frygt.   
 
Bogen indledes med den kristne baggrund for 
islams opkomst og den islamiske påvirkning, 
der følges op af et kapitel om den første 
periode med kristen-muslimsk samspil og 
herefter to store kapitler om konfrontation 
eller samspil i henholdsvis øst og vest i 
middelalderen, hvor islam var den udfarende 
og dominerende kultur, hvorefter 
magtbalancen i 1500-tallet forskubbes og den 
europæiske mission og imperialisme sætter 
ind. Endelig slutter bogen af med et kapitel 
om nytænkning i det 19. og 20. århundrede og 
"Dialog eller konfrontation". Da bogen er 
skrevet i år 2000 er der til den danske udgave 
føjet et efterord til om nyere tendenser i 
forholdet mellem kristne og muslimer – men 
igen for mange seminarer og konferencer og 
tandløst. Dermed ikke sagt, at det ikke 
betyder noget, med det er ikke dækkende for 
"forholdet mellem de to trossamfund". 
 
Det var kritikken – og når så bogen alligevel 
er værd at læse, er det selvfølgelig fordi Hugh 
på listefødder Goddard er en lærd mand, der 
kommer langt omkring mange andre 
spændende emner end lige netop det 
konfrontatoriske. Eksempelvis har han et godt 
blik for, hvorledes meningsudvekslingerne 
religionerne imellem og inden for den enkelte 
religion op gennem historien bølger frem og 
tilbage mellem eksklusivitet (antagonisme) og 
inklusivitet (universalisme). Således mener 
eksempelvis Tertullian (ca. 170-220 e.Kr.), at 
de kristne skal ekskludere de omgivende 
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intellektuelle påvirkninger – her den græske 
filosofi: Hvad har Athen [filosofiens 
hjemsted] med Jerusalem [åbenbaringens 
hjemsted] at gøre? skriver han, mens der i den 
østlige del af imperiet, hvor de fleste kristne 
var græsktalende, voksende en mere 
inkluderende /universalistisk tradition frem 
eksempelvis repræsenteret ved Justin Martyr 
(ca.100-165 e.Kr.), der erklærede at 
kristendommen var den sande filosofi. I 
forlængelse heraf fokuserede kirken i den 
østlige halvdel af imperiet ifølge forfatteren i 
højere grad på guddommeliggørelsen af 
mennesket og i gudsdyrkelsen på taksigelsen i 
nadveren og dermed genopstandelsen, mens 
kirken i vest lagde vægt på kirkens lov og 
tilbedelse gennem offer.  
 
Desuden er der særdeles spændende sider om 
islams mangesidige og især intellektuelle 
påvirkning af europæisk tækning, der bl.a. 
kom til udtryk i den lille renæssance i 1100-
1200-tallet. I den forbindelse er der et sjovt 
eksempel med en af de store islamiske 
tænkere, al-Ghazali (1058-1111), hvis værk 
"Filosoffernes mål" blev oversat til latin i 
løbet af 1100-tallet samme med andre store 
muslimske tænkeres værker. I bogen 
opsummerer al-Ghazali så redeligt 
filosofferne, at han i Vesteuropa opnår stor 
anseelse som filosof (samarbejde mellem 
fornuft og tro) – ganske modsat i den 
islamiske verden, hvor hans mest kendte værk 
er "Filosoffernes Mangel på Sammenhæng" 
(konflikt mellem fornuft og tro). 
 
Ud over den intellektuelle påvirkning er det 
også interessant at se, hvilken indflydelse 
islamiske institutioner har på dannelsen af 
centrale europæiske institutioner – 
eksempelvis universiteterne – og ganske 
pudsigt troubadourdigtningen. Tragedien 

ligger så i, at fra at være "låner" i 
middelalderen blev Vesten "udlåner" i nyere 
tid, ved at låne noget til islam, som islam for 
længst havde glemt, var dets eget 
hjemmeavlede produkt, nemlig universiteter – 
så bag om konflikterne – dem Hugh Goddard 
lister sig omkring – gemmer sig også en 
anden historie, nemlig at Østen og Vesten 
ikke bare har mødt hinanden hårdt og brutalt, 
men ageret, reageret og interageret i fortid 
såvel som i nutid. Og det er måske det, der er 
"mellem" konfrontation og sameksistens?  
 
Så er der ikke meget ud over sproglig 
konfrontation og snak om sameksistens, så er 
der til gengæld masser af spændende stof at 
blive klogere af "mellem" – og så kan man 
endnu engang glæde sig over forlaget 
Vandkunstens kunst at håndtere et layout. 
 

 
Laura Gilliam: De umulige børn og det 
ordentlige menneske. Identitet, ballade og 
muslimske fællesskaber blandt etniske 
minoritetsbørn. Århus Universitetsforlag 
2009. 479 sider. 
Anmeldt af Britta Kornholt 

 
Antropolog Laura Gilliams bog er baseret på 
det ph.d.-projekt hun har udarbejdet på 
Danmarks Pædagogiske Universitet. Fokus 
for arbejdet har været etniske minoritetsbørns 
identitetserfaringer og identitetsforståelser i 
folkeskolen. Det, der gør Gilliams arbejde så 
interessant for os, der arbejder med religion i 
skole og samfund, er hendes meget grundige 
feltarbejde blandt børn og lærere i en klasse 
på en folkeskole. I 7 måneder har hun fulgt og 
iagttaget livet i skolen og analyseret sig frem 
til de identitetskonstruktioner, der finder sted i 
denne kontekst. Arbejdet kan give os et 
indblik i den betydning skolen har for, 
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hvordan etniske minoritetsbørns forståelse af 
sig selv og for deres tilknytning til 
fællesskaber bliver udvikler i skoleårene. 
 
Gilliams arbejde har afstedkommet en 
voldsom diskussion i skolekredse om, 
hvorvidt lærerne i folkeskolen er skyld i, at de 
unge drenge med indvandrerbaggrund 
brænder containere og biler af. Gilliams 
observationer og analyse af disse peger på, at 
skolens institutionelle rammer gør noget ved 
interaktionen mellem lærerne og især 
drengene. På skolen oplevede hun, hvordan 
man har en elevnorm, som passer på 
middelklasseeleven, og den kan 
minoritetsdrengene ikke passe ind i. Hendes 
studier er i tråd med de studier og teorier vi 
finder hos Pierre Bourdieu. 
I en artikel i Metroexpress har Gilliam sagt 
følgende: Jeg så igen og igen, hvordan det 
var de etnisk danske børn, som blev rost og de 
etniske minoritetselever, som blev rettet, fordi 
de ikke passer ind. Det mønster ser eleverne, 
og på et eller andet tidspunkt prøver især 
drengene at finde anerkendelse i 
drengegruppen i stedet. De får anerkendelse 
ved at være mod skolen, være maskuline og 
lave ballade. Det ser lærerne, så selv om de 
gerne vil behandle eleverne som individer, så 
begynder de også at se et mønster i, hvem der 
laver ballade, som så smitter af på opfattelsen 
af de nye drenge. 
Skolens reaktion på ballademagerne er ofte at 
hæve disciplinen og lave endnu strammere 
rammer, men det mener Gilliam er den helt 
forkerte reaktion. Hun peger i stedet på, at det 
bl.a. handler at anerkende det 
minoritetsbørnene kan, og som de bringer 
med ind i skolen.  
Kritikken af Gilliam har blandt andet gået på, 
at hun peger på lærerne som det store problem 
for skolen. Men læser man hele hendes bog er 

der ingen tvivl om, at problemet ikke blot 
løses ved at pege på lærerne som 
syndebukkene, da det også handler om, at der 
har udviklet sig en kultur blandt drengene, der 
går på at man bliver mobbet i 
drengefællesskabet, hvis man er sød, ordentlig 
og pligtopfyldende i skolen.  
 
En af de problemstillinger Gilliam peger på i 
sin bog, og som jeg finder relevant ind i en 
religionslærerkontekst, er det store fokus, der 
er på danskhed i skolefagenes CKF'er. Hele 
kapitel 2, der har overskriften Skolen: 
Institutionelle logikker og identitets-
konstruktioner, er oplagt at læse med et 
KLM-hold. Her udlægger hun med afsæt i 
sociologiske optikker som Pierre Bourdieu, 
hvordan skolen er medkonstruktør af 
normalitet, national identitet og køn, m.m. 
Skulle man ikke være enig i hendes 
konklusioner, så har man i hvert fald et fint 
afsæt for samtale om skolens institutionelle 
magt i det danske samfund eller evt. mangel 
på samme.  
Gilliam når i sin afhandling frem til, at i 
bestræbelserne på at gøre eleverne så danske 
som muligt kommer skolen ubevidst til at 
gøre de etniske elevers baggrund til noget 
negativt. Eleverne med anden etnisk baggrund 
end dansk oplever, at deres anderledeshed 
bliver afvist i skolen, og en naturlig reaktion 
på dette bliver ifølge Gilliam at skabe en 
modkultur, hvor de kan opleve sig selv 
anerkendt. Mange af de drenge hun har 
interviewet oplever skolen som et sted, hvor 
de får det ene nederlag efter det andet, og 
derfor bliver skolen symbolet på den 
utilpassethed de føler i forhold til det danske 
samfund. Derfor kom det heller ikke bag på 
Gilliam, at det gik ud over skolerne i 
vinterferien 2009, hvor unge utilpassede 
drenge med indvandrerbaggrund lavede 
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optøjer og bl.a. satte ild til skoler. Skolen er 
det sted, hvor drengene har samlet 
frustrationer op over en lang årrække, og har 
oplevet at blive udråbt til "forkerte" i forhold 
til majoritetsnormaliteten i det danske 
samfund. Skolen er blevet et symbol på det 
samfund, der har forkastet dem. Nogle af 
drengene siger eksplicit: Danskerne og 
lærerne kan ikke lide os. 
Gilliams feltarbejde får indfanget, at det er 
drengene, der er utilpassede og føler sig 
forkerte i skolen, hvorimod problemerne er 
helt anderledes for piger med 
minoritetsbaggrund. Pigernormerne passer 
langt bedre med skolens elevnorm. Gilliam 
har kunnet konstatere, at mange lærere har 
ondt at minoritetspigerne og gerne vil hjælpe 
dem, og det giver dem en hel anden position i 
forhold til drengene, der udråbes til 
ballademagere. En del af minoritetspigerne 
har samme oplevelse som drengene af, at de 
er de dumme i forhold til de danske elever. 
Men de reagerer oftest ved at blive passive og 
indadvendte i stedet for aggressive og udad 
reagerende. 
 
Et andet kapitel jeg også vil fremhæve er 
kapitel 7 Den muslimske identitet: Fællesskab 
og opposition. Her har Gilliam fokus på, 
hvordan kategorien muslim indgår i 
forhandlingen mellem børnene om deres 
individuelle identitet, og hvordan skolen 
bidrager til markeringen og 
medkonstruktionen af muslimsk identitet. I de 
mange interviews fremgår det af især 
børnenes, men også lærernes udsagn, at 
kategorien dansk og muslimsk bliver set som 
uforenelige størrelser – det at være mere 
dansk gør én mindre muslimsk og omvendt.  
Ud fra interviewene kan Gilliam konstatere, at 
der bliver konstrueret et muslimsk fællesskab 
mellem drengene, som har karakter af et 

balladefællesskab. Alle børnene i klassen – 
ligegyldigt hvilken baggrund de har – har et 
generaliseret billede af, at muslimske 
indvandrerdrenge laver ballade og er 
voldelige, hvorimod danske elever er artige, 
rolige og de bedste elever i skolen. Det 
muslimske bliver sat op som modsætning til 
det danske – og dermed bliver også de 
muslimske børn (drenge), der opfører sig 
ordentligt (altså som det forventes af et hvidt 
middelklassebarn) forstået som mere dansk 
end muslimsk – og dermed marginaliseret i 
drengegruppen. Piger med 
minoritetsbaggrund, og som også har en 
muslimsk baggrund, nuancerer kategorien 
muslim en smule ved at indføre en kategori 
som god muslim. Pigerne anvender kategorien 
god muslim til at påtage sig rollen som den 
ordentlige elev, der på mange måder er en 
mere fordelagtig position i skolen end 
drengenes ballademageridentitet. Skellet 
mellem de stille og de vilde anses altså for et 
kønsskel af skolens aktører. Drengene vil ikke 
tilpasse sig elevnormen, som de anser for at 
være en piget adfærd og med det at være 
dansk, hvorimod en vild adfærd og at være en 
dårlig elev forbindes med drenget adfærd og 
med det at være med i det muslimske 
drengefællesskab.  
Alle børnene med minoritetsbaggrund 
oplever, at de ikke har adgang til at tilegne sig 
en dansk identitet, på grund af krav om 
slægtsbånd, hvide træk, etsproget dansk, m.m. 
Men de muslimske børn ønsker heller ikke at 
overtage en dansk identitet, da det er 
uforeneligt med deres muslimske identitet, 
som giver dem adgang til et fællesskab, hvor 
de anerkendes og respekteres for det de kan 
og har af erfaringer. 
 
Selvom denne bog har nogle år på bagen, så 
vil jeg anbefale den som en god 

 
23 



Anmeldelser 
 

baggrundsviden for enhver læreruddanner. 
Enkelte kapitler vil være oplagte at læse på 
både linjefagshold, men især på KLM-hold, 
hvor sammenhængen mellem skole, samfund 
og identitetsdannelse er i fokus. God læselyst! 
 
Redaktørens tilføjelse: Bogen findes også som 
e-bog, se 
http://da.unipress.dk/udgivelser/u/de-umulige-
børn-og-det-ordentlige-menneske/  
 

 
Jørgen Podemann Sørensen m.fl.: 
Gyldendals religionshistorie. 768 sider. 
549,95 kr. (vejl.) Gyldendal 2011. 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
Gyldendals religionshistorie kom første gang i 
1994 og blev genoptrykt en række gange de 
følgende år. Men foreligger nu i en 
nyrevideret udgave. Der er kommet nye 
kapitler til om keltisk religion, de esoteriske 
religioner i Vesten (såkaldte nyreligiøse 
bevægelser), New-Age-religion plus 
Mellemamerikas gamle religioner og 
religioner blandt indfødte folk i Afrika, 
Stillehavsområdet og de arktiske områder.  
Bogen omfatter så at sige alle eksisterende og 
kendte religioner, selvom alt naturligvis ikke 
kan være med, hvad redaktionen, bestående af 
Jørgen Podemann Sørensen, Mikael Rothstein 
og Tim Jensen, da også bemærker. Og så er 
det blevet en smuk bog i et solidt udstyr, der 
kan tåle dagligt slid. For det er jo meningen 
med bogen, at den netop skal fungere som 
håndbog både for læreren og den studerende 
og den interesserede læser i øvrigt. 
Lad det være sagt med det samme, at vi med 
denne religionshistorie har en klar, informativ 
og trods sidetallet overskuelig fremstilling. 
Som nævnt kan ikke alt komme med. Men lidt 
underligt er det vel, at udviklingen i de store 

religioner udenfor kristendommen er ført op 
til nu, mens det samme ikke helt gælder i 
kapitlet om kristendommen. 
 
Bogen indledes med et kapitel om "Ritualer, 
Mytologi, Ikonografi" ved Jørgen Podemann 
Sørensen, hvor mytologi sættes i forhold til 
ritualet. Med eksempler fra religionerne vises, 
hvordan myterne først og fremmest giver 
mening i ritualet. Myten fortæller det, som er 
hævet over det menneskelige. Og ritualet 
hæver sig over almindelige menneskelige 
handlings- og kommunikationsformer.  
Religiøse billeder stiller noget til rådighed, 
som mennesket ikke normalt har adgang til. 
Sådan kommer det religiøse til udtryk i myter, 
ritualer og billeder – og det er netop vejen til 
en forståelse af religionens historie og væsen.  
Det er altså hverken religionens magt over 
sindene, dens systematiske 
sammenhængskraft eller styrke, der er 
religionsvidenskabens genstand.  Det er så 
den opfattelse af videnskabsfaget, som ligger 
til grund for fremstillingen af religionerne i 
nærværende bog. 
Religionerne er grupperet i 1) oldtidens 
religioner, 2) jødedom, 3) Kristendom og den 
vestlige verdens religionshistorie, 4) islam, 5) 
Asiens religioner, 6) nye verdener og 7) 
religiøs innovation. 
 
For læreruddannelsen både førsteårs-
uddannelsens KLM-fag og linjefaget 
kristendomskundskab/religion har jødedom, 
kristendom og de store verdensreligioner især 
interesse. Afsnittet "Det gamle Israels 
religion" behandles under oldtidens religioner 
sammen med ægyptisk og iransk religion, 
mesopotamisk, græsk, romersk og hellenistisk 
religion, samt nordisk og keltisk religion.  
Christian Halvgaard, som har skrevet om det 
gamle Israels religion bygger helt og holdent 
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på "københavnerskolens" forskning, hvor den 
hebraiske bibel som kilde til det føreksilske 
Israels historie stort set afskrives med et nyt 
syn på indvandringen i Kanaan – eller mangel 
på samme. Arkæologien kan ikke bekræfte, at 
der har været tale om en samlet indvandring, 
men peger snarere på, at Israel er en etnisk 
gruppering i Palæstinaområdet, hvis religion 
har lignet den omkringboende befolknings. 
Monoteismen, som bliver afgørende i 
jødedommen er opstået i eftereksilsk tid under 
indflydelse af hellenismen og persisk religion. 
Og netop i eftereksiltiden bliver myterne og 
den dermed forbundne historieforståelse 
afgørende for folkets identitet. 
Eva-Maria Jansson har skrevet afsnittet om 
jødedommen. Vi får en klar og præcis 
fremstilling af det jødiske liv, dets ritualer og 
regler. Sluttelig får vi et kort rids af 
jødedommens historie frem til nu.  Vægten 
lægges netop på jødedommens religiøse 
identitet i form af toraen, festerne og de dertil 
knyttede ritualer og genstande, og hvordan 
forbindelsen er til den bibelske tid og til 
landet Israel. Men kan den jødiske livsform 
opretholdes i en sekulariseret tidsalder? I alt 
fald bliver de sekulariserede jøder til 
stadighed mindet om, hvad de har forladt. 
Eva-Maria Jansson peger på, hvordan den 
voksende europæiske nationalisme i 1800-
tallet også frembragte en jødisk nationalisme 
med det mål for øje at stoppe antisemitismen 
ved at jøderne selv var et selvstændigt folk 
parallel med Europas andre folkeslag.  Endnu 
havde man ikke klare forestillinger om en 
indvandring i Palæstina.  
Afsnittet om kristendommen tilblivelse og 
ældste historie er skrevet af Per Bilde, mens 
Annika Hvithamar og Britt Istoft står for 
afsnittet om Kristendommens senere 
udvikling, dvs. kristendommen fra Kejser 
Konstantin den Stores frihedsedikt i 313.  

Per Bilde giver, som han selv udtrykker det, 
et signalement af kristendommens 
forudsætninger, tilblivelse og ældste historie. 
Han konstaterer, at vi er uden materielle levn 
efter Jesus, Jesusbevægelsen og de første 
kristne. Men skriftlige kilder har vi derimod i 
rigt mål. De er for de fleste vedkommende 
indirekte - og nogle er ikke-kristne.  
Guddommeliggørelsen af Jesus forstås af 
Bilde parallelt med den romerske kejserkult. 
Kejsere guddommeliggøres efter deres død og 
bliver "udødelige". Det næste trin er så den 
kult, der dermed opstår. Kristendommen er 
altså ikke stiftet af Jesus, hvis projekt var rent 
jødisk. Men kristendommen blev til ved, at 
Jesus' projekt blev transformeret (s. 237). Per 
Bilde får dermed ikke fremstillet det 
egenartede i Jesus' forkyndelse (if. de 
kanoniske evangelier) som et opgør med 
datidens jødedom og tempelinstitutionen. 
Bilde viderefører således teorierne fra 
oplysningstidens forskere og linjen derfra.  
I afsnittet om kristendommens udvikling 
skildres kirke- og kristendomsformer op 
gennem århundrederne. Bemærkelsesværdigt 
er det, at den ortodokse tradition nu - og 
måske for første gang - får ordentligt plads. 
Til fornyelsen i denne udgave hører også et 
solidt afsnit om amerikansk kristendom. Vi 
indføres i den særlige amerikanske 
vækkelseskristendom og fundamentalisme. 
Afsnittet munder ud i en omtale af 
kristendommen som den kommer til udtryk i 
fantasy-romaner som Narnia-serien og 
Tolkiens produktion og dermed den moderne 
multireligiøse mytologi. 
Blot lidt til bogens fremstilling af hinduismen. 
Når man læser diverse fremstillinger af 
hinduismen er det altid spændende at se, 
hvordan forfatteren løser problemet om 
overgangen mellem Veda-religionen til 
hinduismen. På grundlag af Charles Eliots 
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forskning ses fremkomsten af hinduismen 
som et resultat af buddhismens fortrængning 
af veda-religionen på den indiske halvø, og 
buddhismens egen degenerering op mod år 0. 
Begge kapitler om henholdsvis hinduismen og 
buddhismen er klare og overskuelige 
fremstillinger af et stofområde, som er yderst 
komplekst. 
Gyldendals religionshistorie være hermed 
anbefalet som et rigtigt godt værktøj både for 
læreren og for den studerende. Det er flot, at 
man stadig kan udgive sådanne fagbøger i 
vort lille sprogområde. 
 

 
Morten Thomsen Højsgaard: Den tredje 
reformation - fra statskristendom til 
google-buddhisme. 184 sider, 199 kr. 
Kristeligt Dagblads Forlag 2011. 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
Den første reformation i Danmark var 
kristendommens indførelse under Harald 
Blåtand. Den anden var indførelse af den 
lutherske kristendom under Christian d. 3.. 
Fælles for disse to "reformationer" er i ifølge 
Morten Thomsen Højsgaard (HTM), at de 
kom fra oven, dvs. fra centralmagten. Den 
tredje reformation udspringer af folket, der på 
stadig mere synlig facon holder op med at 
være kristent troende i traditionel forstand. 
HTM præsenterer oplagt frontfigurerne i den 
tredje reformation. Det er "kendnisser" som 
Lisbet Dahl, Sanne Salomonsen, Master 
Fatman, Anders Matthesen, tidligere 
chefredaktør Erik Meier Carlsen, direktøren 
for Hummel, Christian Stadil. Om alle gælder 
det, at de er stærkt optaget af Østens 
religiøsitet – især buddhismen.  Jes Berthelsen 
har igennem en lang årrække på sit 
vækstcenter ved Nørre Snede vist vejen til 
harmoni og personlig vækst. Ingen religion er 

absolut sand – eller rettere de er lige sande.  
Nyreligiøsiteten står på sammen linje som den 
moderne ateisme: "Ned med folkekirken, 
troen er en privat sag". Men HTM bemærker 
sig, at det ateistiske angreb på religionen kun 
gælder folkekirken. 
Vi har en kristendom, der har tilpasset sig 
både den nyreligiøse og den ateistiske kritik. 
Den nye kristendom læser sit helligskrift, 
Bibelen, som poesi. Den ses ikke længere som 
noget, der har med virkelige hændelser at 
gøre. Darwins lære er blevet en selvfølge. På 
én gang kommer den nye kristendom såvel 
ateisterne som nybuddhismen i møde (s. 66). 
Det er i virkeligheden det konservative 
mindretal i folkekirken, som ateismen og 
nyreligiøsiteten kommer til at rette deres 
kritik imod.  
Hvad vej går så danskernes religiøsitet i dag? 
MTHs svar er, at danskerne er ved at finde 
deres egen måde at være religiøs på. Han 
kalder det "google-buddhisme". Man finder 
det på nettet, som man selv har behov for 
sådan lige her og nu. Noget nyt kan så vise 
sig. Man tror på sig selv, sine egne 
muligheder.  Ofte hjulpet lidt på vej af at 
snuse til meditationsteknikker og light-
buddhisme. 
Under overskriften "Troens vej fra monopol 
til marked" gennemgår MTH så, hvordan 
kirkens status og betydning har ændret sig 
radikalt gennem århundredren siden 
reformationen. Den moderne individualisme 
har gjort religion til en vare. Religionen er 
båret af shoppementalitet". Som 
dokumentation anvender MTH i vid 
udstrækning undersøgelser af danskernes 
religiøsitet fra de senere år. Undersøgelsernes 
resultat er overbevisende og gør det klart, at 
der siden 1960erne er sket voldsomme 
ændringer i troens og kirkens rum. 
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Århusprofessoren Johanes Aagaard var den 
første, der for alvor gjorde opmærksom på 
nyreligiøsiteten og afdækkede dens indhold. 
Med nærværende bog har Morten Thomsen 
Højsgaard påvist, at nyreligiøsiteten fra at 
være i form af strukturerede bevægelser med 
egne meditationscentre og guruer nu er sivet 
ind i den det danske samfund og har 
individualiseret danskerens trosopfattelse. 
Hvordan kunne en "modreformation" forme 
sig?  
 

 
En indføring i Bibelen, af Gertrud Yde 
Iversen og Kirsten Nielsen, Bibelselskabets 
Forlag 2010. 
Anmeldt af Anne Mette Hald  

 
Formålet med En indføring i Bibelen af 
Gertrud Yde Nielsen og Kirsten Nielsen er at 
give viden om Bibelen som en helhed, om 
dens form og dens indhold. Bogen har som 
udgangspunkt, at der er en sammenhæng 
mellem Det gamle og Det nye testamente. Det 
er således en bog om de kristnes Bibel, og Det 
gamle testamente læses ud fra et kristent 
synspunkt.  
 
Bogen fremlægger Det gamle testamente i 
form af fortælleforløb, mens teksten om Det 
nye testamente fremlægger de enkelte 
skrifters baggrund og teologi. I den sidste del 
af bogen præsenteres en tematisk læsning af 
de to testamenter ud fra to temaer: Gud og 
mennesker, og det levede liv i Det gamle og 
Det nye testamente.   
 
Der er en god og interessant gennemgang af 
tilblivelsen af de nytestamentlige tekster, og 
et grundigt og godt afsnit om gudsbilleder i 
det gamle testamente. Bogen indeholder 
spændende fortolkninger af både 

gammeltestamentlige og nytestamentlige 
tekster, som kunne inspirere linjestuderende.  
 
Forfatterne angiver, at de læser Bibelen fra to 
vinkler: En historisk-kritisk og en 
hermeneutisk. Eller som de selv benævner 
det, så læser de med hjernesprog og med 
hjertesprog. Hjernesprog bruges om det, som 
kan erkendes og vides med fornuften, mens 
hjertesprog bruges om den viden, som 
kommer af følelse, fortolkning og eksistentiel 
forholden sig (s. 62).  
 
Allerede på side 19 begynder 
sammenblandingen mellem det historisk-
kritiske blik og den eksistentielle fortolkning, 
når der skrives: "Når Esaja 52, 13-53,12 
bliver læst op ved gudstjenesterne 
Langfredag, er det netop for at fastholde, at 
Jesus døde i vores sted". Allerede her bliver 
målgruppen for bogen tydelig, nemlig kristne 
læsere. Bogen angiver dog, at den er for alle, 
der gerne vil vide mere Bibelen.  
 
De gammeltestamentlige afsnit, fastholder 
den kristne tolkning i gennemgangen af 
teksterne. De nytestamentlige afsnit derimod 
holder en distance til de forskellige tekster. 
Forskellen mellem de to tilgang til teksterne 
kommer til udtryk på henholdsvis side 177 og 
side 192. I det gammeltestamentlige afsnit om 
det retfærdige menneske står der: "Vi er vant 
til at understege, at vi er og bliver syndere for 
Gud" og "Kun for Kristus' skyld, af Guds 
nåde, kan vi blive gjort retfærdige". Herover 
for udtrykker den nytestamentlige tekst sig 
om samme emne således: "Mennesket har sat 
sig op mod Gud, og som straf for denne synd 
er det blevet dødeligt" og "Men i Det nye 
testamente har syndefaldet haft fatale 
konsekvenser i en sådan grad, at mennesket 
her først og fremmest betragtes som synder". 

 
27 



Anmeldelser 
 

 
De nytestamentlige afsnit holder hele vejen 
igennem en distance til sine tekster og taler 
om 'de kristne' frem for om 'vi', hvilket gør 
teksterne mere anvendelige i en 
undervisningssammenhæng end de 
gammeltestamentlige afsnit. 
 
De gammeltestamentlige afsnit i bogen har 
også et andet problem i forhold til brug på 
læreruddannelsen, set fra min stol.  
 
Når der drøftes hvorvidt de 
gammeltestamentlige tekster indeholder 
historiske fakta, så gøres det for overfladisk, 
og netop det historiske aspekt ved de 
gammeltestamentlige tekster, der byder på en 
udfordring i kristendomsundervisningen i 
skolen. Måske fordi under halvdelen af 
klasserne i deres timer om 
kristendomskundskab undervises af en lærer 
med linjefag i kristendomskundskab, som en 
undersøgelse fra OECD fra 2009 (Teaching 
And Learning International Survey) viser.  
 
Hvorfor tager 'En indføring i Bibelen' ikke 
denne drøftelse op, når nu den beskæftiger sig 
med den historiske baggrund bag teksterne 
flere steder i bogen, blandt andet side 35, hvor 
der står, at Esaja 40-55 skal ses i 
sammenhæng med det babylonske eksil.  
 
Hvorfor indgår Niels Peter Lemches bidrag 
fra 2009 om at de gammeltestamentlige 
tekster stort set alle stammer fra den 
hellenistiske periode ikke i drøftelsen af de 
historiske elementer i teksten af skrifterne? At 
bogen ikke tilslutter sig denne forskning er 
selvfølgeligt helt i orden, men i en drøftelse af 
gammeltestamentlige teksters historiske 
baggrund virker det underligt at undlade 
Københavnerskolens bidrag.   

 
Der er som sagt gode takter i bogens 
gammeltestamentlige og nytestamentlige 
afsnit. Der er således en del fine elementer i 
bogen, der kunne anbefales til 
linjestuderende, der interesserer sig for 
Bibeltekster. Men jeg ville ikke anbefale 
linjestuderende bogen som helhed på grund af 
de førnævnte problemer med de 
gammeltestamentlige tekster. Bogen 
henvender sig så vidt jeg kan se til 
meningsfælder.  
 

 
Lars Qvortrup: Paradokshåndtering og 
ritualproduktion. Tro som vidensform. 152 
sider – kr. 198, - (e-bog kr. 119, - ). Anis 
2011. 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
Bogens forsidebillede er renæssancemaleren 
Masaccios maleri "Treenigheden" i Sant 
Maria Novella i Firenze. Gud Fader holder 
her korset med Sønnen frem mod 
menigheden. Paradokset af det iagttagelige og 
det uiagttagelige i den synlige Jesus som den 
korsfæstede Gudssøn og frelser. 
 
I middelalderen vidste man mere om Gud, 
end vi gør i dag. Dengang kunne man 
diskutere forholdet mellem Fader, Søn og 
Helligånd i et sprog, som var analyserende og 
som gjaldt som indlæg i en 
erkendelsesteoretisk debat. Siden 
renæssancen og Pico della Mirandollas skrift 
Om menneskets værdighed er mennesket 
kommet i centrum. Verden er affortryllet, som 
Qvortrup siger det. Kirken har affortryllet 
religionen. Også om Gud vil vi kun vide det, 
man kan vide med sikkerhed, skriver 
Qvortrup. Om Jesus vil vi alene vide, at han 
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er et menneske, der blev født i Nazaret af en 
kvinde, der mentes at være jomfru.  
Men vi er nu langt mere bevidst om, at viden 
forudsætter ikke-viden. Jo mere vi ved, des 
mere ved vi, at vi ikke ved. Det er den 
erkendelsesteoretiske indsigt, der mere og 
mere baner sig vej i vores kultur. Men iflg. 
Qvortrup betyder dette også, at vi må spørge 
efter en håndtering og en refleksion over ikke-
viden.  Bliver dette behov tilfredsstillet af den 
institutionaliserede kirke, spørger Qvortrup?  
Han er mere end i tvivl og frygter at markedet 
overlades til krystalhealere og åndemanere.  
 
Lars Qvortrup vil med sin bog tale om Gud og 
religion på modernismens vikar. 
Religionskritikken løsning, at religion er en 
illusion, er ikke længere brugbar.  Qvortrup 
afviser i afsnittet om kristendommen og 
moderniteten både forsøget på at "afkorte" 
kristendommen, som han ser det med 
Grosbølls forsøg på at gøre kristendommen 
forståelig ved at opsige alle myterne – og så 
den ateistiske tilgang til religionsforskningen 
à la Rothstein og Jensen, hvor "Gud" gøres til 
et samfundsfænomen.  
 
Qvortrup omtaler den tyske filosof Sloterdijks 
religionskritiske værker om monoteismen, 
hvor Sloterdijk argumenterer for enheden af 
jødedom, kristendom og islam. Heroverfor 
fremholder Qvortrup nu kristendommens Gud 
som den treenige som den afgørende 
forståelse af Gud. Han støtter sig her til 
Niklas Luhmann. Luhmann ser religion som 
det, der gør mening iaggtagelig. Gud kommer 
til syne i Jesus, der dermed. fordobler sig som 
Jesus Kristus. Den utilgængelige Gud er til 
for os som Jesus Kristus. Gud er altså en 
paradoksets Gud, der dermed bestandig bliver 
genstand for refleksion – og ikke sikkerhed.  
Ja, det er netop Luhmanns religionsforståelse, 

at religion er det uiagttagelige iagttagelig. 
Religion gør det, der ikke kan kommunikeres, 
kommunikerbart. Religion giver sprog til det 
paradoksale og dermed mulighed for at 
håndtere det komplekse. 
 
Qvortrup giver os god besked om Luhmanns 
religionsopfattelse, sådan som den er en del af 
hans systemteori if. Die Religion der 
Gesellschaft.  Ligesom videnskab, økonomi, 
jura og politik er funktionssystemer i 
samfundet, sådan også med religionen. Dvs. 
at religionen ikke konkurrerer med de andre 
systemer. Dens funktion er ikke at producere 
ny viden, at reducere økonomisk knaphed 
eller på anden måde at få en funktion i 
videnskab og politik. 
 
På baggrund af Luhmanns religionsteori 
argumenterer Qvortrup for, at religion er en 
vidensform. Religion er nemlig den måde, 
hvorpå vi som mennesker kommunikativt kan 
overskride grænser, der ellers er 
uoverskridelige: Døden som livets grænse, 
evigheden som tidens grænse, tilgivelsen som 
grænsen for samfundets noget-for-noget.  
Som moderne mennesker kan vi i religionen 
hente det sprog, der vel at mærke ikke give os 
sikkerheden, men hjælper os til at forstå, at vi 
ikke forstår det uforståelige (s. 105) Dette 
sprog er altså troens sprog. Det er tro: troen 
på et liv efter døden, troen på evigheden, den 
ubetingede tilgivelse.  
 
Qvortrup slutter sin bog med en udfordring til 
kirken. Hvordan skabe ritualer, der gør at 
modtageren kan håndtere sin ikke-viden eller 
kvalificere sin tro? Kan kirken skabe et sprog 
til denne tro? Og hvad med en udfordring til 
skolens religionsundervisning? Det har vi vist 
til gode! 
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Lars Qvortrups bog er inspirerende læsning. 
Godt at der reflekteres over forholdet mellem 
moderniteten – eller snarere senmoderniteten 
og det religiøse. Luhmanns religionsteori er 
fascinerende – men ender den ikke i en 
isolering af den religiøse tro fra den 
samfundsmæssige virkelighed. Islam kan ikke 
forstås ud fra Luhmanns teori som et "system" 
ved siden af og parallelt med samfundets 
andre "systemer". Og ligger der ikke i 
kristendommens fordring om den 
kompromisløse kærlighed et socialt og 
politisk incitament? 
 

 
Sirat Rasul Allah. Ibn Ishaqs Muhammed-
biografi fra 700-tallet 
Uddrag ved Esben Andreasen, oversat af 
Ellen Wulff 
Serie: Religionshistoriske hovedværker. 
Systime 2010. 
114 sider. Papirbog 137,50 kr. Ebog 34,38 
kr. 
Anmeldt af Irene Larsen 

 
Når man som ikke-muslimsk dansker skal i 
gang med at studere islam, støder man på en 
række vanskeligheder. Især hvis man er 
protestantisk teolog, for så er man nemlig 
opdraget til at læse tekster. Man er vant til, at 
hvis man skal vide noget om en religion, må 
man studere den hellige tekst. Så har man jo 
lært, at katolikkerne bygger på både skrift og 
tradition, så her må man også studere 
kirkefædrene. Men kirkefædrene skrifter er 
oversat til dansk, og hvis man vil studere dem 
på originalsprog, har man jo lært latin og 
græsk på teologi-studiet.  
 
Anderledes når det handler om islam. 
Koranen er skrevet på arabisk, der ikke indgår 
i en religionslæreres uddannelse. Og tilmed 

bygger muslimer - ligesom katolikker - både 
på skrift og tradition. Det er altså et større 
arbejde, man skal i gang med. 
 
Heldigvis er der hjælp på vej. I 2006 fik vi en 
samlet oversættelse af Koranen udført af 
Ellen Wulff. Og nu kommer der efterhånden 
oversættelser af den skriftgruppe, man kunne 
kalde tradition. I 2007 kom så et hadith-
uddrag 1 . Og i 2010 udkom så nærværende 
uddrag af Ibn Ishaqs Muhammed-biografi. 
 
Ret skal være ret - teksterne har jo ikke været 
utilgængelige før. Der er kommet en række 
tekst-samlinger på dansk, fx i serien 
"Verdensreligionernes Hovedværker", og der 
er en række bøger fx til gymnasiebrug med 
både koran- og hadith-tekst. 
 
Så selvfølgelig er det ikke nyt, at hadith-
tekster og andre tekster bliver tilgængelig på 
dansk. (Og hvis man læser engelsk og tysk, er 
der store mængder tilgængelig tekst.) 
 
Og det er heller ikke helt nyt, at Ibn Ishaqs 
Muhammed-biografi gøres tilgængelig på 
dansk. Tidsligere er udkommet: Muhammad 
Ibn Ishāq: Muhammeds liv. Foreningen 
Dansk Kultur, Forskningsforlaget Rafael 
2006. På dansk ved Henrik Ræder Clausen. 
Den publikation kender jeg dog ikke. 
 
Men i Serien "Verdens religionernes 
hovedværker" har jeg ikke kunnet finde 
biografisk stof om Muhammed, hverken i den 
serie, der udkom i 1950'erne eller i 1990'erne. 
 
Ibn Ishaqs Muhammed-biografi er skrevet ca. 
120 år efter Muhammeds død. Kilderne til 

                                                 
1 Se anmeldelse i Medlemskommunikation nr. 2, 2007: 
Hhttp://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/mk_2007_2
/al-bukhari.htmlH  
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Muhammeds liv er primært Koranen og 
sunnaen, men denne biografi er "det tætteste 
vi kan komme på en sammenhængende 
fremstilling af den første muslimske 
menigheds (umma) billede af ham". (Fra 
indledningen, s.5) 
 
"Sira" er en genre i islamisk litteratur. Det 
betyder egentlig "livsvej", men ordet bruges 
særligt om en biografi om Muhammed. Der er 
skrevet en række biografier, men ibn Ishaqs 
biografi er "den ældste og den, der har haft 
størst autoritet". (s.7) "Og det er ikke forkert 
at sige, at alle senere sira'er er afhængige af 
Sirat Rasul Allah." (s.5) Ibn Ishaq levede fra 
ca.704 til 767. 
 
Teksten, der altså er uddrag af biografien, 
fylder små 100 sider og er tilrettelagt i 44 
afsnit. Bogen indeholder forord, indledning 
(om sira-litteratur og forfatteren), 
Muhammeds slægtstavle og et kort over 
Mellemøsten i 600-tallet. Som appendix 
bringes et afsnit om de sataniske vers, inkl. et 
afsnit derom fra en anden "sira" skrevet af al-
Tabari (839-923). Dette findes nemlig ikke 
omtalt hos ibn Ishaq. Men "interessen for "de 
sataniske vers" er mere et vestligt anliggende 
end et muslimsk" (s.110) Ikke mindst pga. 
Rushdies bog af samme navn. (Karen 
Armstrong omtaler fire store historikere, der 
skrev om Muhammed i "den klassiske islams 
periode".  (Armstrong, s.53) 
 
Tilbage til ibn Ishaqs biografi. Den indledes 
med en slægtstavle, hvor Muhammeds slægt 
føres via Ismael og Ibrahim tilbage til Set 
(Adam og Evas tredje søn if. GT) og Adam. 
Dernæst fortælles om Muhammeds 
undfangelse, hans mors graviditet og hans 
fødsel. Intet er tilfældigt, og man mærker, at 
Muhammeds "hellighed" (hvis man må kaldet 

det det) smitter af på beretningen om hans 
fødsel. Fx står der om hans mor: "Og mens 
hun var gravid med ham, kunne hun se et 
lysskær udgå fra sig .." (s.13) Hans barndom 
er også fyldt med underfulde hændelser som 
fx da to engle ("mænd i hvide klædninger") 
tager hans hjerte ud, fjerner en urenhed og 
vasker både hjerte og mave med sne. (s.14) 
Ved flere lejligheder berettes det, at denne 
dreng er af stor betydning, fx sætter han sig af 
sig selv på sin bedstefars plads, hvilket end 
ikke hans sønner vovede. De vil fjerne barnet, 
men bedstefaderen griber ind og siger: "Lad 
min søn være! Han er en betydningsfuld 
person". (s.16) Selv den kristne munk Bahira 
kan se det og "nogle af hans kendetegn 
svarede til dem, han havde fundet i bogen i 
sin bolig". (s.17) 
 
Også som voksen er han omgivet af tegn på, 
at han er Guds profet. Da Muhammed er 35 år 
bygges kaba'en op (i.e. renoveret, der var der 
jo i forvejen) og den sorte sten anbringes. Vi 
får også beretningen om, at Muhammeds 
komme er forudsagt i Johannes-evangeliet, og 
at han er Parakleten. I denne fortælling er 
Muhammed altså profet fra begyndelsen, 
selvom det først er på dette sted, vi får 
beretningen om hans kaldelse. Gud havde 
forud aftalt med profeterne, at du skulle vidne 
om Muhammed, og det havde de gjort. (s.22, 
jf. Koranen 3:81)  
 
I det hele taget har Muhammed en stor status - 
så stor, at det af og til kan være svært at 
huske, at han blot er et menneske. I 
fredsaftalen med jøderne står der fx: "Hvis I 
bliver uenige om noget, skal I spørge Gud og 
Muhammed". (s.56) 
 
Biografien beretter om Muhammeds og 
muslimernes liv. Vi får beretningen om 
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Muhammeds kaldelse, hvor han vægrer sig 
(sådan læser jeg det), men får befalingen 
alligevel, ganske som vi kender det fra Det 
Gamle testamente. Her er overtalelsen dog 
noget mere håndgribelig: Guds udsending 
sagde: Djibril kom til mig, mens jeg sov, med 
et tæppe af brokade, hvorpå der stod nogle 
skrifttegn. "Læs op!" sagde han, og jeg 
spurgte: "Hvad skal jeg læse op?" Så kvalte 
han mig med det, til jeg troede, at døden var 
nær. Da slap han mig og sagde: "Læs op!" og 
jeg spurgte: "Hvad skal jeg læse op?" Så 
kvalte han mig med det, til jeg troede, at 
døden var nær. Da slap han mig og sagde: 
"Læs op!" og jeg spurgte: "Hvad er det, jeg 
skal læse op?" Jeg spurgte kun for at blive fri 
for, at han endnu en gang skulle gøre det ved 
mig, som han havde gjort to gange før. Han 
sagde da:  
"Læs op i din Herres navn, Han, som skabte, 
som skabte mennesket af levret blod!  
Læs op! Din Herre, den mest gavmilde, er 
den,  
der lærte med pennen, der lærte mennesket, 
hvad det ikke vidste."  Kor. 96:1-5. (s.23) 
 
Sammenhængen med de bibelske traditioner 
er også tydelig derved, at det berettes, at Gud 
har lavet en pagt med "alle de profeter, Han 
tidligere havde udsendt, om, at de skulle tro 
på ham (i.e. Muhammed), anse ham for 
retfærdig og hjælpe ham mod enhver, som 
modsagde ham." (s.22) 
 
Det berettes hvordan Muhammed først 
fortæller om sin kaldelse til nogle få (hans 
hustru Khadidja støtter ham helt og 
ubetinget), dernæst prædiker lidt mere 
åbenlyst, og der er "flokke" (s.28), der slutter 
sig til islam. Khadidja er den første kvinde, 
der bliver muslim (s.25) og Ali (Muhammeds 
fætter) er den første mand (s.27). Men også 

her begynder fjendskabet med Quraysh-
stammen. Først tåler muslimerne 
forfølgelserne (fx Bilal (s.31-32)), men siden 
giver Gud dem tilladelse til at gå i krig (s.46). 
Og Gud befaler muslimerne at udvandre til 
Medina (s.47).  
 
Inden da har vi fået beretningen om 
"natterejsen og opstigningen til himlen" (s.34-
41). Undervejs møder Muhammed Johannes, 
Josef, Enok, Aron, Moses og Abraham og det 
er her, vi får en morsomme beretning om 
forhandlingen mellem Gud og Moses om, 
hvor mange bønner en muslim skal bede hver 
dag. Resultatet er fem bønner, men man 
belønnes for 50, hvis de er udført i tro og håb. 
(s.41) I beretningen er der et lidt uventet træk: 
Forfatteren er meget omhyggelig med at 
bringe forskellige beretninger om natterejsen 
og af og til skriver han "efter hvad jeg har 
hørt" (fx s.37) næsten som om han vil tage en 
smule forbehold over for, hvad der egentlig 
skete. 
 
Der er også beretninger om slagene ved Badr 
og Uhud. Muslimerne kæmper tappert og 
benævnes martyrer. Muhammed udtaler: "Der 
vil ikke være nogen af dem, der i dag kæmper 
mod fjenden, til han bliver slået ihjel, ikke 
nogen, der holder ud i forventning om 
belønning i det hinsides, ikke nogen, der går 
frem uden at vige tilbage, som Gud ikke vil 
lukke ind i Haven!" (s.64). 
Kvinderne er slet ikke usynlige i disse 
krigsberetninger. Fx er der en af 
modstanderne, der råber et dig fra en bjergtop 
mod muslimerne. Hun får svar på tiltale fra en 
af de muslimske kvinder. Der er også nogle 
kvinder, der skamferer liget af en af 
Muhammeds fæller. (s.72-73). 
Vi får også Aishas beretning om 
udvandringen til Medina (s.50). 

 
32 



Anmeldelser 
 

 
33 

Undervejs er der en lille strid om, hvem 
Abraham egentlig er. Muhammed slår fast, at 
han er hverken jøde eller kristen, men 
"gudssøgende" (arabisk: hanif). (s.57) Jf. også 
Koranen 3:67. 
 
Til sidst erobres Mekka i "år otte" (s.96). "År 
ni" er så "deputationernes år", der sluttes fred 
med de forskellige stammer. Og sidste kapitel 
handler om den sidste valfart, Muhammeds 
afskedstale og hans død. 
 
Undervejs i hele beretningen citeres der vers 
fra Koranen. Gud nedsender løbende ord, der 
skal støtte Muhammed i bestemte situationer 
og bekræfte ham i, at han er på rette vej. 
Ordene kommer som svar på konkrete 
problemer eller som trøst og opmuntring til 
Muhammed. Jeg synes, at der her er et 
spændingsfelt mellem Koranens evighed og 
dens kontekstualitet.  
 
Det er oplagt at arbejde med denne 
Muhammed-biografi sammen med en 
evangelieberetning. (Man kunne også 
inddrage beretninger om Jesu barndom fra 
apokryferne.) Her møder vi islam på en anden 
måde end ved "blot" at læse i Koranen. Det er 
tydeligt, at islam opfattes som den sidste, 
sande og endelige åbenbaring af Guds vilje. 
Der er mange detaljer undervejs at hæfte sig 
ved. 
 
P.S. Nutidige Muhammed-biografier på dansk 
• Frants Buhl: Muhammeds liv. 3. rev. udg. 

ved Finn O. Hvidberg-Hansen. Poul 
Kristensens Forlag 1998. Opr. fra 1903. 

• Karen Armstrong: Muhammed, en 
biografi. Rosinante 2003. Opr. eng. 1992. 
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