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REDAKTIONELT 

Af Irene Larsen, redaktør 

 
Medlemskommunikation udkommer denne gang i en turbulent tid - altså mere turbulent end tiden altid er. 

Det, der har optaget os alle siden sidst, er den nye læreruddannelse, især KLM-fagets indhold og omfang. Vi 

bringer dokumenter fra generalforsamlingen i november: beretning og referat. Men der er løbet meget 

vand i stranden siden, og beskrivelsen af vores to fag, KLM og Kirstendomskundskab/religion foreligger nu. 

Nu skal vi så i gang med modulbeskrivelserne, nationalt og lokalt. Redaktøren håber, at vi i næste nummer 

kan bringe artikler om dette samt links til moduler, så vi kan blive inspirerede af hinanden. 

Sidste år kom der en ny bog til KLM: Livsidéer. De stakkels redaktører (og os andre) nåede kun at nyde 

frugterne af dette arbejde i et år, så blev faget helt omkalfatret. Men det har ikke slået dem ud; de er i fuld 

gang med at tilrettelægge en ny ibog, hvilket man kan læse om i dette nummer.  

Vi bringer også anden del af arbejdet med Grimmits religionspædagogik: Skolefagets dannelsesmål: 

socialkonstruktivisme & transcendenserfaring? af Johan Thorendahl og Jesper Garsdal. Johan har også 

været på studietur til Israel, og det har givet anledning til overvejelser over hele situationen. 

Rose Maria og Niels har været på studietur til Berlin, den destination har jeg ikke selv haft i tankerne. Men 

der er jo masser af muligheder, læs selv Rose Marias beretning - og se billederne. 

Læserne har ikke kunnet undgå at bemærke, at bladet denne gang udkommer på en helt anden platform. 

Det skyldes, at siderne på EMU, der handler om læreruddannelsen, nedlægges. Det har betydet, at vi (altså 

LURF) har oprettet vores helt egen side, som altså indeholder mere end Medlemskommunikation.  Det har 

redaktørerne, Thomas og undertegnede, skrevet om. 

Og så en opfordring til alle: Tænk over stof til bladet. Kunne I ikke have det på som punkt på dagsordenen 

næste gang, I holder møde i faggruppen? Det kunne fx noget om et udviklingsarbejde, der er i gang eller et, 

der er afsluttet. Men mindre kan også gøre det: små undervisningsforløb, gode gruppearbejder gennemført 

med studerende, tanker om et undervisningsmateriale, refleksioner fra et praktikbesøg, stof fra 

dagspressen anvendt i undervisningen, ... tænk selv videre. 

Anmelderne har igen været flittige; vi bringer hele 13 anmeldelser. Men der er masser af bøger derude, så 

der er rigelig plads til flere anmeldere. Se listen over bøger til anmeldelse: 

http://www.lurf.dk/mk/nye_boeger.html  

God fornøjelse med læsningen! 

Irene Larsen 

 

 

 

 

  

http://www.lurf.dk/mk/nye_boeger.html
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SIDEN SIDST 

Af Michael Riis, formand for LURF 

 
Så kom den nye Læreruddannelsesbekendtgørelse – og med den slap politikerne så nærkontakten med 

dansk læreruddannelse og overgav den til det institutionelt-administrative niveau. Fra læreruddannelseslov 

til bekendtgørelse. Fra detailstyring til deregulering. En magtafgivelse er det, men en demokratisering er 

det ikke: Færre personer end hidtil vil have bestemmende magt, de vil ikke være på valg, og vilkårene for 

offentlig diskussion af deres beslutninger vil være helt anderledes. Om denne radikale kursændring så vil 

føre til noget frugtbart for læreruddannelsen kan vi nu kun afvente. 

LURFs høringssvar til bekendtgørelsen ønskede en styrkelse af uddannelsens almendannende sigte. Dels ift. 

læreruddannelsens formålsformulering og KLM-fagets kompetenceområder, dels i form af en beskyttelse 

mod betydelige reduktioner af Almen dannelse/KLM's omfang. – Det første blev imødekommet med 

justeringer i et vist omfang, det sidste kom desværre ikke til at fremgå af bekendtgørelsen.  

Der er i den periode, udkastet til bekendtgørelse var i høring, lavet et omfattende lobbyarbejde af mange af 

foreningens medlemmer med medieindlæg, politikerkontakter mv. Tak for det! Vi har som bestyrelse ikke 

spillet førsteviolin i den proces, men har haft vældig gavn af den ved at kunne lægge vores bidrag til debat 

og høring i forlængelse af den opmærksomhed, som andre skabte. Tak til alle, som bar! Trist, at 

anstrengelserne ikke kunne krones med et endnu tydeligere udbytte.  

Men altså: Vi er nu i vidt omfang på professionshøjskolernes mark. Skal KLM fremover fylde mere end det 

nationale moduls 10 ECTS, så skal faggrupperne rundt omkring gøre sig sete og hørte på institutionsniveau 

med forslag til samarbejdende tværmoduler af forskellig slags. Som det uddannelsesrelevante element 

KLM-fagligheden vitterligt er, er det sagligt set ingen sag – men derfor kan det alligevel blive sin sag rundt 

omkring. I hvilken grad bliver der mon tale om lige vilkår for de lærerstuderende hen over landet, fx ift 

KLM-fagligheden? 

Vilkårene for en landsdækkende fagpolitisk og faglig forening som LURF forandrer sig også med disse 

ændringer. Vores 'partnere' bliver i mindre grad politikere og i højere grad 'institutioner' på 

professionshøjskoleniveau, må man tænke, men hvor? Er det rektorer, LLN-niveauet eller nationale 

faggrupper, der er foreningens primære 'kontakt'? Fraværet af en velbemandet national faggruppe for KLM 

er her et problem og en mulig opgave: Med den nuværende konstruktion af faggruppen for LG er der 

hverken sikret politisk eller regional repræsentativitet bag de KLM-personer, der er udpeget til at sidde der. 

Måske LURF skulle etablere og huse en 'national skyggefaggruppe' mhp at tilbyde input af en vis 

repræsentativ bredde? 

Næste kursus i LURF-regi vil tage udgangspunkt i temaer og problemstillinger ifm. KLM i den ny 

læreruddannelse. Kursusudvalget arbejder på at få oplægsholdere og kursussted på plads – men 

tidspunktet ligger fast: Reserver derfor allerede nu d. 7. og 8. november 2013: Kursusstart 7/11 kl. 18.00, 

kursusslut 8/11 kl. 15.00. Altså én enkelt overnatning. 

Men inden da er mange nye skibe sat i søen: God vind! 

25. marts 1013 
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NU HAR VI VORES EGEN HJEMMESIDE 

Af Irene Larsen og Thomas Thomsen, redaktører 

 
Man har besluttet at nedlægge de sider på EMU, der handler om læreruddannelse. Det sker en gang inden 

sommer, hvor man lancerer et helt nyt EMU. Se Vi bygger en "Ny EMU" 

(http://www.emu.dk/generelt/omemu/index.html)  

Her har vi ellers - gratis - haft Medlemskommunikation liggende, siden det begyndte at udkomme 

elektronisk i 2006. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi laver vores egen hjemmeside, hvor vi samtidig, altså udover Medlems-

kommunikation, kan lave nogle fagsider. 

Det er følgende: 

 kristendomskundskab/religion, der redigeres af Irene. 

Siden afløser EMU-siden http://www.emu.dk/sem/fag/kre/index.html  

 KLM, der redigeres af Thomas 

Siden afløser EMU-siden http://www.emu.dk/sem/fag/klm/  

 it i fagene, der redigeres af Thomas. Siden er ny.  

Der ligger ikke så meget indhold endnu på disse sider. I må have lidt tålmodighed med os, det kommer lidt 

efter lidt. 

Medlemskommunikation 

Medlemskommunikation forelå på EMU i form af websider (en for hver artikel / anmeldelse), samt en 

samlet pdf-fil for dem, der måske ville printe ud. Det er ikke overført til den nye hjemmeside hvad angår 

ældre numre. Her vil der være en indholdsfortegnelse i form af en webside og et link til en pdf-fil. Dette 

gælder numrene for 2011 og ældre. Numrene fra 2012 foreligger, som vi er vant til.  

Hvad angår billeder, gælder det, at de ligger på websiderne, men er ikke medtaget i pdf-filen.  

Listen over bøger til anmeldelse medtages heller ikke i pdf-filen, den ligger kun som webside. 

Medlemskommunikation redigeres fortsat af Irene - og tilgås nemt direkte på adressen 

www.medlemskommunikation.dk.  

Forum 

Vi vil oprette et lukket forum for foreningens medlemmer; det vil blive redigeret af Thomas. Der har været 

rigtig meget mail-korrespondance på det seneste, og det er uhensigtsmæssigt. Der har været usikkerhed 

om, hvorvidt alle fik disse mails, og nogen er af og til røget af i svinget. Redaktøren melder alle ind, men det 

er enhvers eget ansvar, at han har ens rigtige e-mailadresse. Redaktøren vil sørge for, at indlæggene ligger 

ordnet og nemt tilgængeligt. - Og så tænker man "Åh, nej, jeg orker ikke, at der er endnu et sted, jeg skal 

tjekke". Men her kan vi berolige jer. Det bliver sådan, at man kan vælge at få besked i sin mail, når der er et 

nyt indlæg. Vi glæder os til at forsøge os med denne nye service. 

Lay-out 

Hjemmesiden er præget af vores (forholdsvis nye) logo, blot i en anden farve, end man er vant til. Denne 

farve går så igen overalt. Lay-outet er måske ikke velegnet til at sælge brugte biler eller lignende, men vi har 

vurderet, at medlemmerne er mere interesseret i seriøst indhold end "bling-bling". 

Vi er meget åbne for idéer og forslag til indhold på foreningens helt egen hjemmeside: www.lurf.dk - læg 

den under dine "favoritter". 

 

http://www.emu.dk/generelt/omemu/index.html
http://www.emu.dk/sem/fag/kre/index.html
http://www.emu.dk/sem/fag/klm/
http://www.medlemskommunikation.dk/
http://www.lurf.dk/
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SKOLEFAGETS DANNELSESMÅL:  
SOCIALKONSTRUKTIVISME & TRANSCENDENSERFARING? 

Af Johan Thorendahl og Jesper Garsdal fra læreruddannelsen i Aarhus 

 

I en kronik med titlen "Teologien og 
universitetet" har Jakob Wolf, ansat ved Teologi 
(KU), problematiseret en tendentiøs holdning i 
samtiden, at der ikke findes forudgivne og 
universelle grundvilkår for menneskelivet. At der 
KUN findes en samfundsskabt virkelighed. (KD 
1.3.2012). For at opponere mod sådan en 
"reduktionisme" betoner Wolf, at vi også er 
underlagt universelle grundvilkår, der medfører, 
at mennesket tillige må bestemmes som et 
"homo religiosus". Derved skulle studiet af 
religion ikke alene være historisk eller 
antropologisk eller psykologisk interessant, men 
teologien skulle i tillæg få sin berettigelse som en 
religionsfilosofisk tilgang med egne 
dannelsesmål. Således vil Wolf gerne give 
transcendenserfaring ontologisk status.  

Men kronikken fik kraftig modvind fra 
religionshistorikeren Mikael Rothstein (KU), der 
replicerer på universitetsavisen under 
overskriften "Spar universitetet for dine religiøse 
fantasier, Wolf" (15.03.12). Begrebet "Gud" var i 
hans optik KUN et opdigtet væsen i lighed med 
tusindvis af andre tilbedte guder, ånder, nisser og 
spøgelser. Med sit kulturrelativistiske ståsted 
måtte han distancere sig fra Wolf med en række 
ironiske angreb samlet op i formuleringen: 
"virkeligheden (som) et udtryk for Gud. Jeg er 
nød til at protestere". Svaret kom ligeså 
utvetydigt fra Wolf på universitetsavisen "Hold 
dig til din nissevidenskab, Rothstein" (15.03.12).  

Polemikken drejer sig om en århundredgammel 
fight mellem Teologi og Religionshistorie. Den 
blev også relevant under debatten, der fulgte 
sidste folkeskolereform (2006), hvor 
religionshistorikerne Tim Jensen og Mikael 
Rothstein beskyldte linjefagsundervisningen og 
skolefaget for teologisk normativitet. Skolefagets 
gamle Fælles Mål blev karakteriseret som 
'kryptokonfessionelt' med sin omtale af en almen 
menneskelig 'religiøs dimension' i fagprofilen og 
ckf-området 'Livsfilosofi og etik', der blev 
specificeret i Lærervejledningen under inspiration 
af skabelsesfilosofien hos teologen K. E. Løgstrup.  

Kritikken er senere taget til efterretning i 
grundbogen på læreruddannelserne 
"Religionsdidaktik" (Buchardt, 2006, 125ff) og i 
næste Fælles Mål (2009, 19), der ganske kort 
positionerer vores livserfaring et sted imellem 
skabelsesfilosofi (transcendenserfaring) og 
eksistensfilosofi (relativisme). Men ingen af disse 
bøger synes at få etableret en ordentlig dialog 
mellem en hhv. løgstrupsk og sociologisk 
polarisering af religionsopfattelsen. 
Perspektiverne står noget adskilte i dansk 
skolesammenhæng, ligesom de udelukker 
hinanden i Wolf og Rothsteins kappestrid på ord. 

Det er hensigten med denne artikel at 
introducere en anderledes tænkning vedr. 
eksistentialisme, sociologi og 
transcendenserfaring ifølge den britiske 
religionsdidaktiker Michael Grimmitt i 
hovedværket "Religionskundskab og menneskelig 
udvikling" (dansk 1998). I hans 
dannelsestænkning finder man en eksistentiel 
tilgang koblet med et sociologisk 
dobbeltperspektiv, overtaget fra sociologen Peter 
Berger bestående af både klassisk sociologi 
(relativisme) og "transcendenssignaler" 
(transcendenserfaring). Måske kan hans tilgang 
inspirere debatten i DK og opbløde polariseringen 
mellem eksistentialisme, livsfilosofi og 
religionssociologi. 

1. Den britiske religionsdidaktiker Michael 
Grimmitt 

Det er kendetegnende for den hjemlige reception 
af Michael Grimmitts bog (Grimmitt 1998), at der 
ikke kom en ordentlig formidling af hans genbrug 
af Peter Bergers sociologiske 
'transcendenssignaler'.  Det skyldtes vel, at der 
allerede forelå en dansk pendant med en 
dannelsestænkning om humanerfaring, der 
kunne 'ligge en religiøs tydning nær'. Således 
havde teologen K. E. Løgstrup sat sit 
fænomenologiske fingeraftryk på skolefaget med 
en skabelsesteologisk grundtanke om 
'førkulturelle' erfaringer som forståelseshorisont 
for det specifikt kristne budskab. Mest udfoldet 
er hans kristendomsfilosofi i teorien om De 
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Suveræne Livsytringer. Men kontroversen 
mellem Rothstein og Wolf viser, at 
skabelsesfilosofien om, at 'livet er større end 
mennesket' ikke fik nogen konstruktiv dialog med 
sociologien. 

Et springende punkt adskiller sig fra Grimmitts 
videretænkning af Bergers sociologi. Mens Berger 
nemlig postulerer eksistensen af 
transcendenssignaler (der 'stikker af' fra en ren 
sociologisk præmis) i en inkluderende 
tværreligiøs diskurs, har Løgstrup et langt mere 
normativt anliggende med sine såkaldte 
'førkulturelle' livsytringer, der appliceres på en 
specifik kristen tydningskontekst. Der sker altså 
en dannelsesmæssig glidning fra det 
almenhumane til det konfessionelle hos Løgstrup. 
Kontrasten bliver tydelig, når Michael Grimmitt 
videreudvikler Bergers teori til en bilateral 
eksistens-sociologisk tilgang 
(relativisme/transcendenssignaler), der afviger 
markant fra postulatet i Løgstrups fænomenologi 
(det universelle/transcendenserfaring), der må 
siges at være defineret mere normativt. 

Sammenfattende kan man sige, at diskursen i 
skolefaget mht. grundspørgsmålet 'Hvad vil det 
sige at være menneske?" i dag er delvis inspireret 
af Grimmitt med læseplanens allusioner til en 
holdningsposition mellem eksistentielle og 
livsfilosofisk erfaringer (FM,2009,19). Men en reel 
dialog mellem disse og disciplinen 
religionssociologi er fraværende. Således kan 
man sige retrospektivt, at populariteten af 
Løgstrups livsfilosofi i 1990'erne måske blev en 
hæmsko for en ordentlig dansk reception af 
Grimmitts eksistentielle tilgang med en 
transcendenserfaring tænkt på sociologiens 
præmisser.  

2. Bergers sociologiske transcendenssignaler  

Peter Berger fik international status sidst i 
1960'erne blandt de vigtigste forgangsmænd bag 
teorien om den samfundsskabte virkelighed. Det 
skete navnlig med hovedværket "The Sacred 
Canopy. Elements of a Sociological Theory of 
Religion" (1967). Men i forlængelse af sit centrale 
forfatterskab anlagde Berger også et 
overraskende kritisk blik på normativiteten i 
sociologiens altgennemtrængende relativisme, 
der KUN accepterer socialkonstruktivismen. Han 
afbalancerede denne tendens med bogen "A 
Rumor of Angels. Modern Society and the 
Rediscovery of the Supernatural" (RA, 1969). 

Bogen repræsenterede Bergers eget forsøg på at 
indkredse nogle universelle humanerfaringer, han 
ikke mente lod sig forklare udtømmende alene på 
sociologiens præmisser. Ikke at de skulle stamme 
fra noget guddommeligt, men at man ikke kunne 
begribe dem alene ud fra en immanent 
forståelse. Disse tanker udfoldes i kapitlet 
"Theological Possibilities: Starting with Man"(61-
94).  

Det er væsentligt for Bergers behandling af 
emnet, at han var velinformeret om teologiens 
moderne udvikling i 1900-tallets Europa og antog, 
at studieområdet religion repræsenterede et 
'almenteologisk' dannelsespotentiale også i et 
sekulariseret samfund. Dermed bliver hans 
sociologiske dannelsestænkning en dialogisk 
åbning modsat Mikael Rothsteins markante 
afvisning af Wolfs kronik. Således ville sociologen 
Berger nok ikke støtte Rothstein, når han går så 
vidt som at ville reducerer skolefagets ydelse og 
virkefelt til ren faglig 'kundskabsformidling' 
(Berger 1967: 141-46, 220).  

I første halvdel af bogen A Rumor of Angels 
indleder Berger problemfeltet 'religion i 
moderniteten' med en gennemgang af 
sekulariseringens idehistorie i Europa, med 
skiftende teologiske modtræk, alt imens 
kulturfænomener langsomt blev absorberet af en 
voksende kulturrelativisme. Han indleder kapitlet 
"The alleged Demise of the Supernatural" med et 
citat af den radikale teolog Thomas Altizer: "we 
must realize that the death of God is an historical 
event, that God has died in our cosmos, in our 
history, in our existenz" (Berger 1969:1). Derefter 
gennemgår han reaktionerne på 
sekulariseringsbølgen indenfor forskellige 
verdensreligioner og mere detaljeret reaktioner 
fra liberalteologien, neoortodoksien (Barth) og 
eksistensteologien (Tillich og Bultmann). Så 
fremhæver han to finale pointer (a) at teologiens 
funktionsområde først blev antastet af 
naturvidenskabens 'rationalisme', men at det 
blev sociologiens 'relativisme', der blev en langt 
mere definitiv trussel, som greb ned om 
teologiens rod (Berger 1969:37f), og (b) at 
eksistensteologernes forsøg på at modernisere 
sig ved at adoptere antagonisternes subjektive 
relativisme (socialkonstruktivisme) på sigt måtte 
blive kontraproduktiv for teologien og selv pege 
fremad mod ophævelsen af teologiens eget 
raison d'etre. Altså en rutsjetur ned i Altizers 
radikale proklamation (Berger 1969:27). 
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Dermed kunne Berger egentlig afslutte 
undersøgelsen, men qua sin egen personlige 
erfaring med en ikke konfessionsbundet 
religiøsitet, rejser han spørgsmålet, om det er 
videnskabeligt legitimt, at sociologien vil beskrive 
teologien udtømmende som en virkelighedsfjern 
fantasi. Han forfølger nu to mål, dels at komme 
bagom eksistensteologiens markante 
selvrelativering dels at anføre en ny tidssvarende 
antropologisk begrundelse for teologien med 
afsæt i livet selv. I sit arbejde når han frem til en 
ny erkendelse, der anfægter sociologiens 
normative alt-reducerende relativisme. Han 
forsøger at gribe bag om kritikkens egen 
kulturhistoriske relativitet, og viser, hvordan man 
kan starte med at problematisere 
religionskritikken hos filosoffen Ludwig 
Feuerbach (1804-72), der beskrev teologi som 
unyttige religiøse fantasier. 

Feuerbach fremførte i 1800-tallet, at man måtte 
skelne normativt mellem (1) menneskets legitime 
verdenserfaring og (2) menneskets religiøse 
ideer: dets afsporede 'projektion' af illusioner 
tillagt en magtfuld ontologisk instans. - Berger 
forholder sig nu lidt drillende til Feuerbachs 
snusfornuftige skelnen mellem det faktuelle og 
fiktive i menneskets tankeunivers. Det foreslås, at 
vi kunne lave en 'gigantisk spøg' med ham ved at 
sætte hans teori på hovedet. Sæt nu mennesket 
(i.e. projektoren) bærer nogle iboende 
antropologiske grundvilkår med sig som en årsag 
til projektionen? I så fald kan religionsfilosofien 
skabe antropologisk indsigt og vice versa. Det er 
hermed Bergers ærinde at udpege en 
kontraproduktiv polarisering i Feuerbachs 
relativisme. Berger opfatter det som et 
dannelsesmæssigt problem, at Feuerbach kun 
formår at italesætte relativismens 'monolog' med 
sig selv (faktuelt-faktuelt). Det var mere 
autentisk, hvis man kunne genintroducere en 
mere nuanceret 'dialog' mellem menneskets 
eksistens og transcendenserfaring.  

Bergers næste antropologiske projekt bliver nu at 
indkredse sådanne universelle erfaringer både 
inde i projektoren (mennesket) og projektionen 
(religiøse ideer), som han ikke mener lader sig 
forklare udtømmende under et sociologisk 
perspektiv, fordi deres referencepunkt så at sige 
'stikker af fra' en klassisk sociologisk 
operationalisering jf. tanken om ren 
socialkonstruktivisme.  

Tager man Bergers ekspertise inden for 
socialkonstruktivismen in mente, får han 
indkredset fem interessante 
transcendenssignaler. De fungerer som hans 
eksempelmateriale med dobbeltreferencer til et 
antropologisk/transcendent perspektiv og siges 
at 'stikke af' fra sociologiens 
operationaliseringsstrategier. Han kategoriserer 
dem som en 'prototypisk gestus' i menneskets 
livsverden og analyserer følgende fem eksempler: 
Orden, Håb, Fordømmelse, Leg og Humor. 

"I would suggest that theological thought seek 
out what might be called signals of transcendence 
within the empirically given human situation. And 
I would further suggest that there are 
prototypical human gestures that may constitute 
such signals…By signals of transcendence I mean 
phenomena that are to be found within the 
domain of our "natural" reality but that appear to 
point beyond that reality. In other words, I am 
not using transcendence here in a technical 
philosophical sense but literally, as the 
transcending of the normal, everyday world that I 
earlier identified with the notion of the 
"supernatural". By prototypical human gestures I 
mean certain reiterated acts and experiences that 
appear to express essential aspects of man's 
being, of the human animal as such" (Berger 
1969: 65-66) 

Målet med nærværende opsummering af Bergers 
refleksioner er selvsagt ikke at konsolidere dem 
som en sande. Derimod tilskrives de betydning af 
fire grunde. (1) Allerførst er det 
religionspædagogisk interessant, at sociologien 
har påvist analogier mellem antropologi-religion, 
der kan minde om Løgstrups teologiske filosofi 
om humanerfaring-kristendom. (2) Dernæst kan 
de medierende teorier i Bergers analyser fungere 
som en konstruktiv dialogpartner ind i en dansk 
fastlåst frontstilling mellem fx Wolf og Rothstein. 
(3) Samtidig er det væsentligt, at Berger opstiller 
det som en dyd for religionssociologien at udvise 
en vis grad af selvkritik, så den 'relativerer sin 
egen relativisme' ved at erkende sin egen 
historicitet, for at undgå normativitet! (4) I 
forlængelse af Bergers sociologiske 
dobbeltperspektiv skriver Michael Grimmitt 
senere bogen Religionskundskab og menneskelig 
udvikling og skaber dermed et frugtbart dialogisk 
dobbeltperspektiv (eksistentielt-sociologisk), der 
ikke synes at være formidlet ordentligt ind i en 
dansk religionspædagogisk sammenhæng. 
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3. Grimmitts videretænkning på Bergers teorier 

I sin dannelsestænkning opfatter Grimmitt 
mennesket i en sociohistorisk og eksistentiel 
kontekst - dog med åbninger til 
fællesmenneskelig transcendenserfaring. Således 
opererer han med en inkluderende og rummelig 
forståelse af almendannelse som en 
'humaniseringsproces', der både skal give elever 
mulighed for at tilegne sig kundskaber 'om 
religioner' men også nogle antropologiske og 
eksistensfilosofiske indsigter ved at lære 'af 
religioner' (Grimmitt 1998:220-35). Grimmitt 
opererer med et sociologisk dobbeltperspektiv, 
når han opfatter trossystemer som kulturskabte i 
en dialektisk proces mellem (a) 'eksternalisering' 
af et trossystem (b) systemets 'objektivering' og 
(c) systemets 'internalisering' i 
socialiseringsprocessen - og samtidig - supplerer 
pkt. a-c med teorien om grundvilkår og 
transcendenssignaler. Det er således hans 
intention at sammenføre en eksistentiel-
sociologisk dannelsestænkning, der kobler 
sociologiens tale om et givent samfunds 
'grundfortælling' med eksistentialismens tale om 
den enkeltes 'selvbiografi' jævnfør fx hans citat af 
Berger: "Enhver individuel biografi er en episode i 
samfundets historie, der både går forud for og 
overlever den" (Grimmitt 1998:78-9). 

Det sociologiske dobbeltperspektiv 
(relativitet/transcendenserfaring) bringes nu i 
samspil med et andet eksistentielt 
dobbeltperspektiv 
(humanerfaring/religiøserfaring) i Grimmitts 
arbejde med sin eksistentielle religionsdidaktik. 
Dens omdrejningspunkt er en fælles platform 
med nogle oplistede universelle menneskelige 
grundvilkår, der aktiverer nogle 
fællesmenneskelige spørgehorisonter, der 
aktiverer universelle eksistentielle kerneværdier i 
menneskelivet, der både kan lede frem til 
humanistiske eller religiøse svarmodeller. Således 
kan antropologien og teologien berige hinanden. 

Denne karakteristiske 'dobbeltperspektivering' 
mellem forskellige aspekter af hhv. 
kontingenserfaring og transcendenserfaring 
bliver også tydelig i hans religionspædagogiske 
terminologi. Eksempelvis fremfører han, at 
tilværelsen giver os en oplevelse af, at det 
subjektive 'jeg' er mere end summen af dets 
enkelte dele (erfaringshorisonter), og kalder det 
en erfaring af subjektets eksistentielle "værens 

mysterium" (72). Samtidig leder tanken om livets 
uvished og lykkens subjektivitet ham frem til det 
interessante postulat, at alle valg såvel humane 
som religiøse altid må siges at være en trossag. 
Derfor må vi alle i en pluralistisk og multikulturel 
verden træde ind på "trosvalgenes kampplads" 
(89-93). Og videre kan man genfinde 
dobbeltperspektivet i hans terminologi, når han 
omtaler individet midt i humaniseringsprocessens 
vekselvirkning mellem samfundets 
kulturfortælling og egne selvbiografier. Her 
formuleres det, at den enkeltes selektive 
udvælgelse af egne trosvalg får en eksistentiel 
"selvåbenbarende" funktion (89). Således 
opererer hans dannelsestænkning både 
terminologisk og kognitivt med en åbning mellem 
eksistentiel-sociologi og transcendenserfaring og 
religiøst symbolsprog. 

Bergers teori om transcendenssignaler bliver 
omtalt eksplicit i kapitlet: "Er der plads til held og 
transcendens i udviklingen til menneske?" (100-
109). Senere føres tænkningen videre fx med 
Grimmitts egne forslag til flere 
transcendenssignaler sammen med en 
præsentation af Bergers metodik til opdagelse af 
nye transcendenssignaler i hans elevcentrerede 
såkaldte 'induktive metode' med følgende 
spørgsmål til analyser af humanistisk/religiøs 
litteratur: "1) Hvad er det, der siges her? 2) Hvad 
er det for en menneskelig erfaring, som har givet 
anledning til disse udsagn? 3) Hvorvidt og på 
hvilken måde kan vi her se virkelige opdagelser af 
transcendent sandhed?" (221). 

Beskrivelsen viser på den ene side, at den 
fastlåste debat mellem teologi og 
religionshistorie i Danmark sikkert kunne blive 
mere åben med lidt britisk inspiration. På den 
anden side kan man foreslå ud fra en 
religionsdidaktisk betragtning, at Fælles Mål 
(2009) vel også kunne trænge til et lignende 
indspark for at mediere kløften mellem de 
adskilte perspektiver: eksistentialisme/livsfilosofi 
og religionssociologi.    

4. Bergers 'transcendenssignaler'  
& Løgstrups 'humanerfaringer' 

På baggrund af de ovenstående tanker kan vi 
konkludere, at Berger og Grimmitt når frem til at 
tale om transcendenserfaring uden at knytte an 
til en specifik religion. Således kan man overveje, 
om Løgstrups teori om det førkulturelle også 
kunne løsrives fra den teologisk-lutherske 
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omklamring, fordi det basale i Løgstrups 
fænomenologiske metode - med dens afsæt i 
elementær humanerfaring - måske ikke er så 
forskellig endda fra Bergers grundtænkning.  

Som en konstruktiv fremadrettet opgave kunne 
man for at gavne den religionsdidaktiske 
saglighed og imødekomme kritiske røster i 
forsøget på at frigøre Løgstrups analyser om 
human transcendenserfaring fra en normativ 
luthersk-evangelisk tolkningshorisont. I modsat 
fald vil hans livsfilosofi fortsat blive kategoriseret 
som kryptokonfessionel hos religionshistorikere. 
Man kunne igangsætte en fornyet diskurs, der 
gentænkte hans begreber og fik dem 
genformuleret under en relevant 
religionsfilosofisk komparation med Bergers 
transcendenssignaler.  Her tænkes på Løgstrups 
tale om førkulturelle livsytringer. Lidt frit 
formuleret: fx Tillid, Oprigtighed, Talens åbenhed, 
Selvforglemmende empati, Indignation, 
Beskyttelse af barnets livsmod, Legemlighedens 
velsignelse, Udødelighedsønsket, Sansningens 
allestedsnærværelse osv.  

5. Luhmann - religiøst dannelsespotentiale som 
'meningsform' 

Vi har set, at en sociologisk grundopfattelse af 
religiøse ideer som socialkonstruktivistiske 
illusioner kan føres tilbage til bl.a. 
religionskritikken i 1800-tallet. I den 
sammenhæng fik Berger kategoriseret 
Feuerbachs kritik som en ganske ensidig 
tankeform, hvor relativismen går i selvsving, når 
den fører en monolog med sig selv, mens den 
konstruerer sin normative alt-relativerende 
reduktionisme. Men sociologien glemmer ifølge 
Berger at relativere sig selv som et kulturprodukt. 
Således påpeger Berger muligheden for at skabe 
ny dialog mellem menneskelivets mere faktuelle 
erfaring og religiøse ideer. Han foreslår at lave en 
'gigantisk spøg', der sætter Feuerbachs 
projektionsteori på hovedet, så relativismens 
'monolog' rekonstrueres som en konstruktiv 
'dialog' mellem religionsfilosofi og antropologi.  

Man kan tænke også videre på tanken om 'den 
gigantiske spøg' ved at invitere Mikael Rothstein 
til at deltage i dialogen, når den internationalt 
berømmede sociolog Peter Berger har 
blåstemplet teorien om transcendenserfaring. 
Berger repræsenterer nemlig dermed en slags 
'trojansk hest', der argumenterer inde fra 
Rothsteins eget religionssociologiske domæne. I 

og med at talen om transcendenssignaler således 
ikke længere stammer fra den 
kryptokonfessionelle K. E. Løgstrup, er sagen jo 
en anden. Vi vil derfor føre sagen lidt videre og 
sammenligne Bergers tænkning med en anden 
toneangivende sociolog. 

Hos den tyske sociolog Niklas Luhmann (1927-98) 
finder man en række systemteoretiske 
samfundsanalyser, der udfoldes under et religiøst 
perspektiv i bogen "Die Religion der Gesellschaft" 
(2000). Heraf fremgår det, ligesom i Bergers 
tænkning, at den klassiske sekulariseringsteori 
opfattes som utilstrækkelig, fordi fornuft og tro 
ikke længere kan beskrives som to diskurser i 
skarp konkurrence, hvor den ene nødvendigvis 
må vige for den anden. Det forholder derimod 
anderledes på den måde, at samfundet består af 
mange nødvendige funktionssystemer hver med 
deres, kode, funktion og diskurs.  I vores korte 
præsentation følger vi den danske Luhmann-
specialist Lars Qvortrup ved Aalborg Universitet, 
der har skrevet en interessant introduktion til den 
sociologiske systemteori i artiklen "Religionens 
genkomst. Niklas Luhmanns religionsteori" 
(Qvortrup 2007).  

Det har vist sig i et dannelsesmæssigt og 
samfundsteoretisk perspektiv, at det gamle 
kontradiktoriske skema (tro/fornuft) med tesen 
om, at den ene pol nødvendigvis på sigt ville 
udrydde den anden, ikke er holdbar. I den 
sammenhæng får Luhmann tilmed opbakning fra 
den tyske sociolog Jürgen Habermas (1929-): 
"Den eftermetafysiske tænkning kan ikke forstå 
sig selv, hvis ikke den side om side med 
metafysikken indregner de religiøse traditioner i 
sin egen genealogi" (Qvortrup 2007:4).  

Kort fortalt kan man sige, at Luhmanns teori 
beskriver samfundets varierende 
funktionssystemer som forskellige 
reflektionsprogrammer i forhold til virkeligheden 
fx det økonomiske, det politiske, det 
videnskabelige og religiøse. I den forbindelse er 
det interessant, at Qvotrup sammenfatter 
Luhmans teori om religionens funktionsområde 
sådan: "Dets symbolsk generaliserende medie er 
mening; koden er immanens/transcendens; dets 
funktion er kontingenshåndtering, dvs. at gøre 
mening mulig: dets ydelse kan variere og rummer 
antagelig flere aspekter, men det kan for 
eksempel være livsfortolkning, sjælesorg og 
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diakoni. Det reflekterer over sig selv ved hjælp af 
teologien" (Qvortrup 2007:6) 

Det er således en grundtanke hos Luhmann, at 
meningssystemerne i et hyperkomplekst samfund 
altid vil forsøge at dominere over hinanden, men 
gensidigt forudsætter hinanden og tilsammen 
udgør en berigende helhed og skaber en 
"meningshorisont", som repræsenterer grænsen 
for det vi forstår og det, der er tilgængelig for os.  
Her bliver dannelsespotentialet for de religiøse 
ideer at hjælpe mennesket til at håndtere 
usikkerhed: "at forstå, at man ikke forstår, hvad 
man ikke forstår, og at afprøve semantikker, der 
kommer til rette med dette vilkår" (Qvortrup 
2007:9) og gennem religionens symbolsprog og 
metafysiske totalanskuelser får mennesket 
mulighed for at tænke og italesætte dette 
ukendte og vedkommende, det ikke forstår.  
"Herved frigør Luhmann sig fra en 
subjektfilosofisk eller antropocentrisk tilgang til 
iagttagelse som formdannelse. Og herved 
genåbner han forbindelsen til en teologisk 
forståelse af mening…" (Qvortrup 2007:13) 

Dermed anerkender Luhmann også 
dannelsespotentialet gennem en dialog i 
differencen mellem aktualitet og mulighed, 
hvilket svarer til Bergers ønske om en fornyet 
dialog mellem religionsfilosofi og antropologi. Det 
vil sige, at religionens særlige 
kommunikationsteknik er at overskride grænsen 
mellem immanens og transcendens og at 
"effekten af at foretage denne fordobling, dvs. 
denne re-entry af distinktionen 
immanens/transcendens i sig selv på 
immanensens side, er, at man håndterer 
paradokser. Fx Jesus Kristus (menneske/Gud)" 
(Qvortrup 2007:14). Ifølge Luhmans analyser kan 
man fx henvise til Jesus (avlet ved Helligånden og 
født af jomfru Maria) som "… et 
mønstereksempel på religionens 
paradokshåndtering og … som en re-entry figur" 
(Qvortrup 2007:15). Således kan vi afslutte denne 
korte præsentation med Luhmans egen korte 
definition: "Meningsformer opleves som 
religiøse, når deres mening viser tilbage på 
enheden af forskellen mellem iagttagelig og 
uiagttagelig og finder en form for dette". Således 
kan religionens paradokshåndtering fx give døden 
mening, som vi intet ved om, ikke fordi den gøres 
'meningsfuld' men fordi den overhovedet gøres 
begribelig (ibid).  

På sin vis må man anerkende Peter Berger for, at 
han både har udtænkt en almenreligiøs pendant 
til Løgstrups skabelsesfilosofi og vel egentlig også 
er kommet sociologen Niklas Luhmann lidt i 
forkøbet med sit originale ønske om at udskifte 
Ludwig Feuerbachs gamle relativisme-monolog 
med en fornyet dialog mellem teologi-
antropologi.  

6. Feuerbachs 'projektor'  
& Luhmanns 'paradokshåndtering' 

På baggrund af skoledebatten i de foregående år 
fremgår det, at danske religionsforskere som Tim 
Jensen og Mikael Rothstein gerne vil fastholde i 
det kontradiktoriske skema fra Feuerbachs tid, 
der anskuede mennesket som en projektor med 
kulturskabte fantasier om religion. Det er vel 
derfor Rothstein ikke ser noget andet 
dannelsespotentiale i religionsundervisning end 
kundskabsformidling. Men denne tendens til 
reduktionisme imødegås af internationalt 
anerkendt sociologer Berger, Habermas og 
Luhmann. Sidstnævnte sociolog opfatter 
kulturfænomenet religion som en særlig 
kommunikationsteknik, der forsøger at forstå 
menneskets livserfaring i dens totalitet ved at 
mediere mellem den begribelige realitet og det 
vedkommende 'ubegribelige', som fx døden, og 
give den hændelse symboliseringer og sprog. 

Således kan man opstille en dannelsesopgave for 
skolefaget. Opgaven må være at etablere en 
fornyet dialog mellem antropologi og metafysik, 
der giver børn særlige handlemuligheder, så der i 
tråd med Niklas Luhmanns perspektiv på religion 
kan opstå en mulighed for at 'paradokshåndtere' 
mellem immanens og transcendens. Med andre 
ord er det ikke befordrende for børns livskvalitet 
og livsfilosofi, hvis skolen kun anerkender børns 
mere faktuelle erfaring om tid, endelighed, 
tilfældighed og subjektivitet, mens religiøse 
forestillinger om evighed, uendelighed, skæbne 
og totalanskuelse gøres til et tabu i 
sekulariseringens navn. Altså kan bør man 
tilstræbe et dannelsespotentiale i skolefaget, der 
både forholder sig til teorier om 
socialkonstruktivisme og transcendenserfaring - 
og etablerer en dialog mellem dem. 
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STUDIETUR TIL BERLIN 
Studietur d. 11.-15. november, 2012, med et religionshold og et billedkunsthold 
Indtryk og oplevelser fra en tværfaglig linjefagstur. Idé til kommende modulsamarbejde i den ny 

læreruddannelse?  

Af Lektor Rose Maria Bering-Jensen, Professionshøjskolen UCC 

 

En råkold søndag morgen i november mødte 35 

forventningsfulde studerende og tre lærere op på 

Sjælør Station kl. 6. 15. Vi skulle til Berlin i 5 dage 

og til en pris af 1198. kr. pr. næse for både bus, 

hotelophold inkl. morgenmad hos Skan rejser. Vi 

tre lærere på Blågaard/Kdas havde længe talt om 

at tage af sted sammen til denne storby, som har 

så meget at byde og hvor hvert fag kunne lægge 

et fagligt snit, der tilgodeså deres særlige faglige 

kontekst. Niels Bundgaard og jeg havde med 

linjeholdet arbejdet med det onde som tema 

både eksistentielt, religiøst, filosofisk og historisk 

med et udblik til jødedommen, så vores faglige 

snit var - Holocaust og dens konsekvenser. 

Vi ankom om eftermiddagen og vandrede straks 

til Rigsdagsbygningen efter indkvarteringen. Det 

var lykkedes at få gratis entre til at komme ind og 

se Norman Fosters flotte kuppel over 

Rigsdagsbygningen. De fleste tyske museer er 

meget gavmilde og giver gratis entre, hvis man 

mailer til dem og fortæller om sit ærinde. 

Vi var heldige at komme ind ret hurtigt, idet der 

ikke var lange køer som der plejede at være. 

Søndag eftermiddag i november tiltrækker ikke 

voldsomt med turister. Fosters kuppel er 

imponerende med spejlcylinderen, der 

reflekterer lyset ned i det tyske demokratis 

hjertekammer.  

Derefter vandrede vi videre ned mod Holocaust 

Denkmal - Mahnmal, som er mindesmærket for 

de jøder som nazisterne dræbte i årene 1933-

1945. Mindesmærket er tegnet af den 

amerikanske arkitekt Peter Eisenmann og dækker 

et areal på 19.000 m2 med en labyrintagtig 

opstilling af betonklodser i forskellige højder. Vi 

opfordrede de studerende til at gå ind alene i 

labyrinten og mærke, hvordan kunstværket kan 

påvirke sanserne.  

Det er en gigantisk walk-in skulptur, der er ingen 

tydelig begyndelse eller vej ud igen. Skulpturen 

lægger op til individuel refleksion og tilegnelse, 

hvor den enkelte må finde sin egen vej i forhold 

til erindringen. Mindesmærket bidrager til fortsat 

at stille spørgsmål end det giver klare svar og 

løsninger.  

Alle var enige om efterfølgende, at det gav en 

stemning af noget skræmmende, uhyggeligt og 

ensomt. Mindesmærket har sandsynligvis en 

forskelligartet effekt afhængig af, hvornår på 

dagen man går rundt i det. Vi var der hen under 

skumringstid, hvor ingen børn sprang rundt på 

klodserne. En adfærd, som byens borgere 

diskuterer og er uenige om, hvor vidt er tilladelig 

eller upassende overfor erindringen af ofrene. 

Der findes et informationscenter under jorden se 

for nærmere oplysninger www.holocaust-

denkmal-berlin.de  

Desværre var dette informationscenter lukket da 

vi ankom sent på eftermiddagen.  

I bogen "Medborgerskab- et nyt dannelsesideal" I 

kapitlet om Medborgerskab i skolens fag 

(Korsgaard, Sigurdsson, Skovmand, 2007) kan 

man læse mere om mindesmærker og 

erindringspolitik vedr. studiebesøg hvor fokus er 

erindringspolitik, symboliseringsprocesser og 

medborgerskab. 

Næste morgen drog vi mod nord til det gamle 

Østberlin for at se Gedenkstätte Berliner Mauer 

som er mindesmærket for østtyskernes opførsel 

af Berlinmuren, som påbegyndtes i 1961. I dag er 

alle spor af muren omhyggeligt fjernet og kun 

små rester af muren er bevaret. En af disse er 

langs Bernauer Strasse, hvor man kan se den fire 

meter høje mur og "dødszonen" hvor vagter 

patruljerede med hunde. Et vagttårn ud af de i alt 

293 vagttårne er bevaret her. Muren stod i 28 år 

http://www.holocaust-denkmal-berlin.de/
http://www.holocaust-denkmal-berlin.de/
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og 5000 mennesker flygtede, men 192 

mennesker blev dræbt under flugtforsøget, hver 

enkelt af dem er portrætteret med et billede på 

en jernmur.  

Det var bevægende at gå rundt og se, hvordan 

der lå friske roser ved billederne og muren. 

Murens historie er også en del af vores 

samtidshistorie og ikke så fjern! 

Eftermiddagen skulle vi tilbringe på det store 

jødiske museum tegnet af Daniel Libeskind, som 

også har tegnet vores eget jødiske museum, der 

ligger på Slotsholmen i København se 

www.jewmus.dk.  

Jüdisches Museum Berlin ligger i Kreuzberg og er 

enormt og med mange interaktive aktiviteter så 

der skal afsættes rigtig god tid til besøg mindst 3-

4 timer. Se http://www.jmberlin.de/index.php.  

På museet bliver hele den jødiske kultur og 

religion præsenteret i et europæisk perspektiv. 

Der lå i middelalderen tre jødiske centre i Speyer, 

Mainz og i Worms. Martin Luther skulle have 

været blevet inspireret til sin reformering af skole 

og pædagogik af datidens jødiske 

undervisningspraksis hvor både drenge og piger, 

rig eller fattig modtog undervisning og var derfor 

i stand til selv at læse i den hellige skrift. 

Museet er så rigt på både information og på 

oplevelsesstemninger at det kræver nærmest en 

særlig museumsdidaktik at overveje inden 

besøget. Særlig den israelske kunstner Menashe 

Kadishmans installation Shalektet (faldne blade) 

af de 10.000 ansigter, som er skåret i stål maner 

til eftertanke. Gulvet runger og lyden er 

skærende når man træder på de klirrende skiver i 

bogstaveligste forstand føles det som at træde på 

de ofrenes liv. Nogle tog mod til at gå på det og 

andre afstod. 

Vi diskuterede på holdet efter besøget hvad det 

fordrede af overvejelser i forhold til en studietur. 

Hvad vil man, at de studerende eller eleverne skal 

have ud af besøget? Skal der være nogen 

pejlemærker eller skal det være en individuel 

stemningsoplevelse uden forhåndsviden? Se 

vores ideer som er udarbejdet sammen med de 

studerende og som de studerende har arbejdet 

videre med på en net portal.  Se 

www.studieturen.dk. Her ligger også en del 

billeder fra turen taget af de studerende. 

Efter det jødiske museum var der efterfølgende 

nogle studerende som drog af sted for at se Neue 

Synagoge i Oranienburger Strasse. Efter datidens 

bygningskonstruktion en milepæl i 1800 tallet. 

Denne smukke og spændende bygning var Berlins 

største synagoge indtil Krystalnatten natten 

mellem d. 9. og d. 10. november 1938 hvor 

tusindvis af synagoger, kirkegårde samt jødiske 

hjem og butikker blev plyndret og brændt ned. 

Synagogen blev fuldstændig genopført i 1988 og 

står i dag i gaden og skinner med sin smukke 

guldkuppel og to tårnes mindre guldkupler. 

Synagogen fungerer ikke som synagoge men som 

museum og er et besøg værd. 

Næste dag var afsat til introduktion til Humboldt 

brødrenes dannelsestænkning med 

udgangspunkt i Altes Museum på Museumsøen. 

Altes Museum er tegnet af arkitekten Karl 

Friedrich Schinkel og regnes for en af verdens 

smukkeste nyklassicistiske bygningsværker. Her 

var billedkunst på banen og dannede en 

sammenhæng med udtrykket fra bygningerne og 

den nye opfattelse af mennesket og verden.  

På vejen til Altes Museum gjorde vi stop ved 

kunstneren Käthe Kollwitz' skultptur i 

monumentet Neue Wache. En skulptur som er en 

moderne pieta, som kansler Helmut Kohl i 1989 

valgte en kopi af til at symbolisere fællesskab og 

forsoning mellem ofre og gerningsmænd, øst og 

vest.  En skulptur som i Kohls optik skulle 

symbolisere et universelt billede på tab og sorg, 

men skulpturens kristne konnotationer gav 

startskuddet til at diskutere, hvordan og i hvilken 

form man skulle erindre ofrene fra de nazistiske 

forbrydelser. Den offentlige debat om dette 

resulterede i mindesmærket Holocaust Denkmal-

Mahnmal som blev indviet i 2005 og som holdene 

startede ud med at se den første dag. 

http://www.jewmus.dk/
http://www.jmberlin.de/index.php
http://www.studieturen.dk/
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Altes Museum rummer en fantastisk samling af 

både græsk, romersk og etruskisk antik kunst. Et 

af højdepunkterne for de studerende var rummet 

med de religiøse votivgaver udformet som både 

mandlige og kvindelige genitalier. Desuden var 

der motiver på små olielamper der virkede 

temmelig provokerende på de studerende med 

baggrund i debatten om pædofili. Historikeren og 

filologen Allan Lund giver i sin bog "I seng med 

romerne" (2005) et nøgternt overblik over de 

mange særheder og uhyrligheder, der forekom 

naturligt før den kristne seksualmoral. Et 

perspektiv som sætter Paulus og hans 

lastekataloger i relief. Desværre måtte vi træffe 

det valg at droppe at se den prægtige 

Ishartarport og processionsvejen, som fører op til 

den. Porten som sandsynligvis blev bygget i 

Nebukadnezars 2's regeringstid (604-562 f. Kr.). 

Samlingen som befinder sig på Pergamonmuseet 

rummer verdens rigeste samling af bygningsdele, 

skulpturer og smykker fra Babylon, Iran og 

Assyrien. Her befinder hele det gammel 

Testamentes referencehistorie.  

Om eftermiddagen blev de to hold opsplittet idet 

billedkunst fortsatte på galleriudstillinger og 

religionsholdet tog til Gendarmermarkt. En af 

Berlins smukkeste pladser anlagt i slutningen af 

1600 tallet og med de to kirker den franske og 

den tyske domkirke. Den franske er bygget af 

huguenotterne som havde søgt tilflugt i det 

protestantiske Berlin efter udvisningen af 

Frankrig efter Nantes ediktet (1598) som havde 

givet dem trosfrihed. Ediktet blev ophævet af den 

stærkt katolske Ludwig d. 14. ende i 1685.  

Den calvinistiske strenge byggestil og interiør som 

prægede kirken gav anledning til at diskutere og 

overveje med de studerende den efterfølgende 

tidsepokes opfattelse af renlighed og 

minimalisme som bl.a. var nazisternes 

udgangspunkt for deres opfattelse af det sunde 

menneske.  

I den franske domkirkes tårn findes et 

huguenotmuseum, der fortæller historien om 

huguenotternes skæbne i Frankrig. Der er i kirken 

hver dag en 20 minutters andagt omkring 

middagstid, som vi blev bekendt med af 

organisten og som tilføjede; vi var meget 

velkomne til at deltage i denne.  

De studerende var sultne og utålmodige idet 

resten af eftermiddagen var afsat til fri 

eftermiddag. Så det endte med at vi to lærere 

Niels Bundgaard og jeg sad på kirkebænken og fik 

for fuld udblæsning hele Apokalypsen fra 

Johannesevangeliet kapitel 20 på tysk. Meget 

apropos i forhold til undervisningens fokus for 

holdet med det onde, men uden én eneste 

studerende. Det var en smuk og enkel andagt og 

en interessant detalje oplevede vi, at vi 

reagerede på næsten per automatik. Vi ville rejse 

os under velsignelsen og læsningen af evangeliet, 

men det gjorde man sandelig ikke hér! 

Resten af eftermiddagen var som sagt afsat til fri 

disposition, men om aftenen var der bestilt bord 

til begge hold på Clärchens Ballhaus. Et meget 

folkeligt dansested, hvor der er spisning og 

danseundervisning, hvorefter der er fri dans for 

alle senere på aftenen. Stedet ser næsten ud som 

da det åbnede i 1913. Det er et herligt sted der 

emmer af verden af i går og som absolut er et 

besøg værd. Se for nærmere information på 

http://www.ballhaus.de/ 

Den næstsidste dag skulle begge hold arbejde 

tværfagligt med hinanden på museet Hamburger 

Bahnhof. Dette museum som oprindelig blev 

opført som en jernbanestation i 1847 anses i dag 

for at være et af Europas bedste museer for 

moderne kunst, hvor film, video, musik og design 

er udstillet side om side med malerier og 

skulpturer. De studerende fik som opgave at 

blande sig med hinanden og fik en enkel opgave 

med ud. På baggrund af et særligt udarbejdet 

museumsdidaktisk materiale skulle de forsøge at 

kommunikere med hinanden i forhold til 

kunstværket. Materialet var "Nøddeknækkeren" 

10 metoder til arbejde med samtidskunst i 

folkeskolen for 4.-10. klasse. Materialet kan 

hentes på www.mfsk.dk under undervisning og 

igen under 'undervisningsmaterialer'. 

http://www.ballhaus.de/
http://www.mfsk.dk/
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Det blev meget vellykket og især fordi 

udstillingerne ramte mange eksistentielt. Der var 

bl.a. en udstilling af Martin Honert som hed 

"Kinderkreuzzug". Udstillingen bestod af 

forskellige opstillinger af bl.a. figurer i polyester, 

der illustrerede tankeforestillinger, oplevelser og 

erindringer fra barndommen.  

Der var også en ualmindelig stærk videoafspilning 

af forskellige ansigter, som alle havde oplevet 

dødstab i forbindelse med Israel-Palæstina 

konflikten på begge sider. Videoinstallationen 

hed "The Other Side" af Ingeborg Lüscher. 

Videoen vekslede mellem tre afsnit, hvor ansigtet 

afspejlede følelserne i forbindelse med tre 

spørgsmål som var blevet stillet og som 

deltagerne skulle tage stilling til og tænke på. De 

tre spørgsmål var: 1. Think who are you, your 

name, your origin. 2. Think what has the other 

side done to you. 3. Think can you forgive it.  

Ansigterne i videoinstallationen afspejlede på 

mange måder den appel, der udgår fra den 

Andens ansigt som den franske filosofs Lévinas 

har bidraget med til etikken i det 20. århundrede. 

Hans etiske tænkning som bygger på hans egne 

Holocaust erfaringer. 

Det var det spor som vi fulgte om eftermiddagen 

hvor de holds veje skiltes igen. Vores studerende 

ville gerne se en kz- lejr og den eneste mulighed 

inden for rimelig afstand fra Berlin, er 

Sachsenhausen som ligger ca. 40 km nord uden 

for Berlin. Massedeportationerne af jøderne fra 

Berlin foregik i fuld offentlighed og må have 

konfronteret berlinerne med spørgsmål, der ikke 

var til at undvige; hvorfor skulle jøderne 

deporteres, hvor skulle de hen, og hvad skulle der 

ske med dem? Eftertiden har afdækket at mange 

forsøgte at fortie og fortrænge hvad der skete 

med deres tyske medborgere af jødisk baggrund. 

Det er ikke vanskeligt at komme til Sachenhausen 

med S-tog og dernæst med bus eller taxi det 

sidste stykke i byen Oranienburg hvor lejren 

ligger. Lejren blev bygget af nazisterne i 1936 og 

blev befriet af russerne i 1945. Op imod 200.000 

mennesker har været indespærret i lejren og det 

skønnes at ca. 30.000 mennesker er omkommet i 

lejren enten ved sygdom, sult eller 

masseudryddelse. Vi læste på informationen at 

de dødes aske blev solgt som gødning til de 

omkringboende! 

Det er overvældende så megen dokumentation 

der er i form af gamle dokumenter, genstande, 

billeder som lejren opviser, desuden er flere af 

bygningerne blevet restaureret. En likviderings 

afdeling med henrettelsespelotoner og ovne står 

som tavse vidnesbyrd om historiens gru.  Lejren 

giver et dystert og skræmmende billede af 

politikken og menneskesynet som prægede det 

nazistiske regime. Man får også en fornemmelse 

af, at den megen dokumentation også er et 

modsvar til den Holocaustfornægtelse som trives 

alt for godt. Dødmarchen fra Sachenhausen i 

krigens sidste måneder er en af de mest 

veldokumenterede marcher, hvor SS- 

mandskabet drev fangerne ud fra lejre der måtte 

opgives og rømmes. Fangerne fra Sachenhausen 

måtte gå 130 km til Raben Steinfeld ved 

Schwerin, hvor fangerne senere blev befriet af 

den Røde Hær. Over en tredje del af de 18.000 

fanger der blev beordret af sted, døde eller blev 

dræbt undervejs. I lejren i dag kan man se langs 

en slags allé der fører op til hovedindgangen 

store fotoopsatser, der viser billeder fra 

dødsmarchen.  

Der er to bøger som kan anbefales at læse i 

forbindelse med besøget i Berlin og i 

Sachsenhausen.  Først og fremmest selvfølgelig 

Primo Levi's "Vidnesbyrd" (2012) Denne udgave 

samler Levis tre bøger om Auschwitz, hvor særlig 

"Hvis dette er et menneske" skal fremhæves. Men 

også i De druknede og de frelste skriver Levi om 

sin korrespondance med tyske læsere efter 

bogens udgivelse i Vesttyskland i 1959. I kapitlet 

Breve fra tyskere gives et sjældent indblik i en 

samtale, hvor forsøget er at forklare og forstå, 

men konklusionen er Forsøg ikke at forstå - som 

der stod på bunden af en madskål som en 

medfange havde ridset i sin skål, hvor de andre 

havde ridset deres navn eller fangenummer. Når 

man læser Levis bog er der ingen tvivl om, at han 
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sandsynligvis begik selvmord i 1987. Han skriver 

"…vi , de  overlevende er ikke de sande vidner. 

Denne ubehagelige tanke er kommet til mig lidt 

efter lidt (…) Vi overlevende er ikke alene få, men 

tilhører også en anormal minoritet. Vi er dem der 

på grund af udnyttelse eller snedighed eller held 

ikke nåede bunden" (s. 425) De mange millioner 

nåede bunden. 

Skammen over at ophæve alle moralske 

målestokke og blive fornedret til et "dyrisk stade" 

og vælge egoismen, der bevirker overlevelsen 

sidder i kødet og sjælen på Levi. Bogen er et 

stærkt vidnesbyrd om den menneskelige 

eksistens. Køb den og læs den! Den kan tåle at 

blive læst igen og igen! Særlig afsnittet Skammen 

er velegnet at læse med de studerende. 

Dernæst Karl Christian Lammers "Vejen til 

Auschwitz" (1999) der bekriver den udvikling og 

den politik, der resulterede i det brutale og 

usammenlignelige folkedrab. Bogen giver en 

overskuelig, kort og klar skildring af faserne i den 

politik, der blev indledt i 1933 med 

Fuldmagtsloven, der gav regeringen 

bemyndigelse til at definere, hvad der var legalt 

og ikke-legalt. Fuldmagtsloven gjorde det muligt 

for regeringen at indlede en jødepolitik, der 

diskriminerede borgerne. Lammers skriver sin 

bog: "Hvis vi skal fæste lid til de mange 

indberetninger om stemningen og holdninger i 

den tyske befolkning, ser det ud til at have været 

acceptabelt for store dele af den, at de tyske 

jøder blev diskrimineret og dermed henvist til en 

status som andenrangs borgere, hvis det bare 

foregik "legalt" og "ordentligt". Samme indstilling 

findes hos kirkerne og andre organisationer og 

institutioner som f.eks. hæren". (s.28) 

Det er rystende læsning at følge den lovgivning, 

der resulterede i det systematiske industrielle 

massemord som bliver indledt i 1941 på jøderne i 

de besatte områder i Østeuropa.  

De studerende udtrykte efter besøget på den lille 

trøsteløse café, der ligger ved siden af lejren: 

"Hvordan kan man bo hér?" Ja, vi stillede os selv 

det spørgsmål, hvordan kan man gå på arbejdet 

hér vidende om den afstumpethed og 

menneskeforagt som har foregået på stedet. 

Hertil skal siges at kz-lejren ligger i et bebygget 

område med store villaer lige op til indgangen.  

Vi blev enige om, at de var pisket til at bo dér idet 

de sandsynligvis ikke kunne sælge deres boliger. 

Spørgsmålene afspejler den frustration over de 

oplevelser som lejren giver én. Sproget slår ikke 

til at beskrive dette som er ubeskriveligt. Det 

overskrider enhver forestillingsverden at 

forestille sig dette barbari.   

Turen var tilrettelagt som en tur for linjeholdet i 

kristendomskundskab/religion et turbo hold, som 

Niels og jeg kalder dem, idet deres forløb jo kun 

er på ét år og de består af merit studerende, 

enkeltfagsstuderende, 3. årgang og 4. 

årgangsstuderende. En udfordring at få de 

studerende til at fungere sammen og da er en 

kort studietur til Berlin en oplagt mulighed. 

Vores studietur gav inspiration til at tilrettelægge 

en anden studietur men nu i stedet for KLM hold 

og efter påske tager jeg af sted med studerende 

fra to KLM hold, et daghold og et aftenhold. 

Berlin er så oplagt en by at besøge idet der er så 

mange perspektiver at inddrage vedr. 

medborgerskab, religion og kultur. I forbindelse 

med vores tur skal de studerende læse et uddrag 

af den genudgivne reportagebog af den unge 

journalist Stig Dagermann, som i 1946 blev 

udsendt af avisen Expressen for at skrive om 

sammenbruddets Tyskland. Bogen Efterår i 

Tyskland (1947-2013) giver 12 øjenåbnende 

reportager fra ruinerne af de allieredes sejr over 

Det Tredje Rige. Gennem Dagermanns øjne bliver 

det til en universel skildring af et samfunds og 

menneskers overlevelsesevne på trods af alt.  

Forhåbentlig vil vi opleve foråret i Berlin selv om 

rejsens start vil være grå og kold i litterær 

forstand idet fundamentet vil være den "afgrund 

under den vestlige kultur" som Safranski (2000) 

skriver i sin bog: Det Onde eller Frihedens drama. 

God tur til Berlin – måske i en KLM modulisering 

med andre faglærere? 
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Israel-Palæstina: Tro, håb og glemte ansigter 
Af Johan Thorendahl fra læreruddannelsen i Aarhus 

 

Den franske filosof Emmanuel Levinas har 

analyseret, hvordan menneskelige 'ansigt-til-

ansigt-relationer' udvikler empati og 

barmhjertighed. Hvad sker der så, hvis et 

apartheidstyre adskiller folk? Dette essay er 

skrevet ud fra samtaler med folk i Jerusalem og 

på Vestbredden 

Den israelske regerings apartheidpolitik er for 

nylig blevet konfronteret med hård kritik og 

kildemæssig dokumentation i historikeren Joseph 

DeVoirs bog "Palestine Monitor. Factbook 2012". 

I den følgende tekst følges et parallelt spor ved at 

genfortælle nogle erfaringer fra en studietur til 

Jerusalem i marts 2013 med ekskursioner til de 

palæstinensiske områder Ramallah, Betlehem og 

Østjerusalem. Der er således tale om personlige 

øjebliksbilleder og nedskrevne udsagn navnlig fra 

palæstinensere om livet i et apartheidstyre. 

Derfor har beretningen en formidlende stil, der 

spænder fra en essay-lignende genre over 

dokumentation til de mange udsagn fra 

palæstinensere.   

I Jerusalem og omegn er der mange smukke 

kulturminder og en rig og mangfoldig religiøs 

praksis. Byen som gammelt helligsted for 

religionerne islam, jødedom og kristendom er 

beskrevet af Hanne Følner, m.fl. i "Kuplen, 

Muren, Graven (2006). - Således var det centrale 

fokus for studieturen studiet af religion og 

religiøs dialog mellem religioner. Men gang på 

gang syntes den israelske regerings politik bevidst 

at stille sig i vejen for en peace-dialogue med 

palæstinensere. Derfor begyndte jeg som 

privatperson at føre en særlig dagbog med 

optegnelser af hændelser og udsagn om 

politikken i et apartheidstyre, der synes at 

fastholde et fravær af empati og barmhjertighed. 

Beretningen skal alene opfattes som et personligt 

efterspil af tanker. 

Apartheid på Vestbredden 

Vi var indkvarteret i et dejligt herberg Abrahams 

Hostel i Jerusalem; nogle hyggelige omgivelser for 

vores daglige udflugter. En dag drog vi af sted 

mod ruinerne af Qumran-sekten og Massada-

borgen for at ende ved Det døde Hav. Det blev en 

overraskelse, at den palæstinensiske 

taxabuschauffør pludselig begyndte at tale 

undervejs, hvilket ikke var aftalt. Han fortalte, 

den israelske regering nu har frataget 'unge' 

palæstinensere under 30 år deres 

bevægelsesfrihed. De må kun være i de israelske 

områder, hvis de har et certifikat eller en 

arbejdstilladelse fra det israelske ministerium, 

der skal forevises på anmodning ved kontrol og 

checkpoints; de må heller ikke køre på de gode 

hovedveje, israelerne har anlagt på den besatte 

Vestbred, ellers gives bøde- og fængselsstraf. En 

hård politik, tænkte jeg. Så bliver unge 

palæstinensere jo delvis ekskluderet fra 

storbylivet i Jerusalem og andre faciliteter, ja 

afskåret fra de bedste trafiklinjer i deres eget 

selvstyreområde! Nogle dage forinden læste jeg 

nyheden i Al Jazeeras netavis, om at det israelske 

trafikministerium p.t. prøvekører to busser under 

kategorien "Palestinians only" på den besatte 

Vestbred.  

Over højtaleren kom buschaufføren med flere 

informationer. I Israel er det sådan, sagde han, at 

israelske bilister har ens nummerplader. Men 

palæstinenserne skal køre med to andre 

nummerplader, så farvetypen angiver, om 

transporten er offentlig eller privat. Nu fik jeg 

associationen, at palæstinensere stadig undgår 

den israelske kontrol, når de stiger ud af bilerne 

og blander sig i folkemængden; med mindre 

lovgivningen en dag skulle vedtage, at de også 

skal bære genkendelige mærker på tøjet. En 

strøtanke, der straks blev overdøvet af 

højtalerens nye skratten: hvis en palæstinenser 

skal opereres på et israelsk hospital, lød det, skal 
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han først overføres af en palæstinensisk 

ambulance til checkpointet. Så må man anmode 

israelske myndigheder om, at patienten kan 

komme videre. Godkendes det, bliver en israelsk 

ambulance sendt til checkpointet; den syge 

patient flyttes så ind i den ambulance, før 

transporten kan fortsætte. Nogle patienter må 

være døde i ventetiden, tænkte jeg. 

På vej til Ramallah 

Næste dag tog vi med den almindelige bustrafik 

til palæstinenserne hovedstad Ramallah, der 

ligger på Vestbredden. Da bussen nærmede sig 

checkpointet gled den landskabelige idyl om 

bagved en langstrakt grå apartheidmur, der 

bugtede sig over bakke og dal. Ved checkpointet 

var det iøjnefaldende, at den israelske regering 

anlægger pæne omgivelser på den israelske side 

af muren. På den palæstinensiske side kun 1,5 m 

længere fremme er alt i uorden. Det flyder med 

affald mellem de israelske soldater, og man får en 

ubehagelig fornemmelse af at begive sig ind i et 

uciviliseret ingenmandsland. Der var dynger af 

dæk og plastikaffald overalt. På tilbageturen faldt 

vi senere i snak med to palæstinensiske mænd på 

omkring 60 år, der begge havde boet i USA i flere 

år. Lige før vores ankomst til gitre, 

rækværkstunneler og stålkarruseller sammen 

med overvågningstårne; israelske soldater med 

maskingeværer - sagde den ene "This wall is 

killing us!". Bussen standsede under tårne med 

overvågningskameraer. To unge soldater steg ind, 

han havde lige fortalt hende en vits, så hun lo 

højt, mens geværløbet blev bakset nedad på 

kontrolruten ned gennem midtergangen. Hvad 

gør det egentlig ved et samfund, tænkte jeg, at 

israelske mænd har 3 års værnepligt og kvinder 

to år; at de skal kontrollere ca. 600 checkpoints 

på den besatte Vestbred? 

Ved alle checkpoints er der mange 

sværtbevæbnede israelske soldater. Samtidig har 

regeringen opstillet advarselssignaler i form af 

store skilte på 2 x 1,5 m. med hvid skrift på en rød 

baggrund. De fortæller, at man begiver sig ind i et 

palæstinensisk område fx 'Area A'. Der står, at 

det kan medføre livsfare og specifikt henvendt til 

israelere indskærpes et adgangsforbud: at det er 

kriminelt for dem at fortsætte ifølge israelsk 

lovgivning, hvis man ikke har et særligt 

ministerielt certifikat.  

Disse advarselsskilte skræmmer turister, så de 

afstår fra at bevæge sig egenhændigt ind i 

territorierne, hvilket skaber store finansielle tab 

for den palæstinensiske turisme. Advarslen om 

livsfare betones kraftigt i de israelske 

turistbureauer, der til gengæld tilbyder en sikker 

transport til arkæologiske sites på Vestbredden. 

Da jeg fx besluttede at køre fra Jerusalem til 

Hebron, fik jeg kun lov at stå ved busstationens 

stoppested hos nogle unge palæstinensiske piger 

i et minut. Straks ankom en israelsk taxachauffør 

talte om, hvor farligt det var, med alvorstunge 

øjne. I taxaen kunne han bringe mig sikkert til de 

arkæologiske lokaliteter og tilbage igen. Israelske 

turistbusser kan også spille på frygten, når 

passagerer får instruktion i at undgå kontakt med 

palæstinensere; at man skal gå lige ind i 

fødselskirken i Betlehem og direkte tilbage til 

bussen. Sådan kan de overtage turismen fra 

palæstinenserne. 

Da vi slap ud af checkpointet, gennem det 

lodsepladsagtige sceneri, følte man en vis lettelse 

ved at blive sluset ind i et idyllisk palæstinensisk 

byliv med flere smukke arkitektoniske 

prestigeprojekter, der rejste sig mod himlen. Af 

en eller anden grund stod flere af bygningerne i 

forstaden til Ramallah uden monterede vinduer. 

Vi oplevede en befolkning, der gav os stor 

opmærksomhed som turistgruppe. Måske 

længtes de efter kontakt med mere almindelige 

folk udefra, der travede nysgerrigt gennem byens 

gader. En gruppe af murere standsede byggeriet, 

murermesteren kravlede ned af stilladset, begav 

sig hen for at hilse pænt på os. Inde fra butikker 

lød råbet flere gange "Hello, how are you" ikke 

for at sælge noget, måske bare for at hilse på 

andre end israelske soldater. Da vi ankom til det 

store torvemarked, bragte flere grønthandlere 

gratis frugt og lod sig smilende fotografere; ikke 

for at sælge noget, de bød os velkommen! Måske 
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forsøgte de at udviske checkpointets 

fjendebillede af de farlige palæstinensere?   

Selvstyret på Vestbredden 

Vi ankom til Det danske hus i Ramallah. I 

konferencelokalet på 2. sal måtte vi ud at nyde 

panoramaudsigten med en bjergrig horisontlinje. 

Jeg bemærkede nogle mondæne 

boligkomplekser, der stod på en bjergskråning, og 

spurgte lederen af kulturhuset Christian Balslev-

Olesen om deres funktion. Fik så at vide, at 

regeringen i Ramallah også havde estimeret 

byggeriet højt, fordi det skulle huse udenlandske 

diplomater i samarbejdet med Ramallah. Men så 

fik den israelske regering lavet en lovgivning, der 

tvang alle diplomater til at bo i Jerusalem. Derfor 

vanskeliggøres kontakten mellem Ramallah og 

diplomater, fordi de må igennem daglige 

opslidende køreture frem og tilbage mellem 

checkpointene. De fine residenser står derfor 

tomme.  

Selvstyret amputeres, så længe magten er 

lokaliseret i Jerusalem. Men får de så indflydelse 

der? Igennem den skrattende højtaler havde 

vores buschauffør nogle dage forinden fortalt, at 

han var født på den jordanske Vestbred før år 

1967, hvor israelsk militær besatte området. Af 

den grund var han stadig efter 46 år nægtet 

israelsk statsborgerskab, israelsk pas og 

stemmeret. Så han måtte hvert fjerde år forny sit 

gamle jordanske pas hos myndigheder på 

østsiden af Det døde Hav. Således får 

palæstinenserne hverken et egentligt selvstyre 

eller nogen reel medbestemmelse. Den israelske 

regering har i øvrigt fuld kontrol over alle 

skatteindbetalinger samt import & eksport, told 

og security hos Vestbreddens palæstinensere, der 

stort set har været statsløse siden 1948. 

Fra folk tilknyttet Det danske Hus, i byen og på 

skolerne - hørte jeg, hvordan iværksættere af 

fabrikker og industri på Vestbredden var 

chikaneret af snubletråde fra den israelske 

regering. Man måtte ansøge om retten til import, 

og ofte kom varerne ikke frem i tide. Det 

medførte tab. Havde en fabrikant tjent gode 

penge på en international handel, skete det, at 

profitten blev indefrosset af israelske 

myndigheder. Skulle en fabrikant omvendt ønske 

at importere fx 500 liter blegemiddel, kunne 

myndighederne dele ordren op i flere 

forsendelser. Første levering i hundrede små 

flasker, mens resten lod vente på sig. Derfor er 

det svært at administrere og planlægge en 

fremadrettet industri. 

Jødiske bosættere 

Som den danske mellemøstekspert Jørgen Bæk 

Simonsen meget rammende har sagt, så er Israel 

det eneste sted i verden, hvor en besættelse af 

andres lovmæssige ejendom betegnes som 'en 

bosættelse'. På vores rejse i taxabussen hen til 

Det døde Hav omtalte chaufføren den mest 

udsatte befolkningsgruppe. Han pegede på de 

små beduinbyer, vi passerede forbi i den 

judæiske ørken. Langs motorvejens vejsider så vi 

deres grupperinger af små tarvelige hytter, hvor 

de lever uden strøm og vandforsyning. Han 

fortalte, israelske soldater havde drevet dem 

længere mod vest efter opførelsen af den store 

Apartheidmur. Jeg fik øje på en vel 14-årig 

hyrdedreng, der vogtede et dusin geder og et par 

køer på græsarealet inde i en 

motorvejsforgrening. Dem er der ingen, der 

beskytter! lød det fra højtaleren. Jeg kom til at 

tænke på en artikel fra Al Jazeeras netavis. Den 

beskrev, hvordan israelske soldater nogle gange 

sprænger beduinernes store plastikbeholdere til 

at opsamle regnvand i luften.  

Vi kørte også forbi frugtbare israelske 

daddelplantager, restauranter og cafeer. 

Stemmen i højtaleren fortalte, at det egentlig var 

ulovligt for palæstinenserne at arbejde her, men 

at staten nu gav dispensation med særlige 

arbejdscertifikater, fordi en palæstinensers 

arbejdskraft var billigere end en israelers.  

Men hvordan begrunder israelske tilhængere af 

bosætterpolitikken egentlig besættelsen af 

palæstinensernes jord? Et af svarene trækker på 

en gammel zionistisk anekdote om den spæde 

statsdannelse i 1948. Dengang var staten ligeså 
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ung som David med sin stenslynge, der måtte 

satse livet i tvekamp med den grumme 

filisterkæmpe Goliath. Den ulige kamp skete i 

selvforsvar og David vandt - en analogi til Israels 

krige efter 1948. Men den nyere historieforskning 

abonnerer ikke længere på anekdoten, og 

kalkulerer med en langt mere udspekuleret 

israelsk erobringspolitik. Hver eneste krig gav 

palæstinenserne nederlag, så frontlinjen altid 

rykkede fremad som en 'provisorisk grænse', og 

bosætterne udvider den stadig i dag - 66 år efter 

statens oprettelse. 

I Ramallah, hørte vi eksempler på, hvordan en 

typisk jødisk bosættelse kan foregå. Det sker fx 

om natten, at en konvoj af lastbiler pludselig 

drøner støjende op på et bakkedrag lastet med 

bygningselementer til en ny bosætterby. De 

læsser så af på bjergtoppen, mens 

palæstinensiske bønder bor længere nede ad 

skråningerne. I løbet af natten samles de første 

huse. Så ankommer (ofte ultraortodokse) 

bosættere i busser. Senere opstilles en bom, der 

afspærrer adgangen op ad bjergsiden. Ofte sker 

der så en mekanisk omfordeling af vandresurser 

fra palæstinensiske bønder til de nye bosættere. 

Herefter skal bønderne forevise legitimation til 

militærets israelske vagter ved spærrebommens 

checkpoint, og tit må de omlægge deres ældre 

vandkrævende frugt- og grøntplantager til mere 

tørkeresistente beplantninger af olivenlunde. 

Da vi var på vandring igennem hovedstaden hørte 

vi, at indbyggerne for kort tid siden havde fået et 

tip om en ny planlagt bosættelse nærved. Den 

pågældende bjergrige bakketop var jo 

palæstinensisk ejendom, så nogle unge 

palæstinensere fik ideen at begive sig derop for 

at "besætte" deres egen ejendom i en fredelig 

aktion. Men så blev sagen ført helt op til 

højesteret i Jerusalem. Ifølge en officiel kendelse 

afsattes en frist på en uges tid til at finde et 

kompromis. Men fordi valget var nært 

forestående så premiereminister Netanyahu stort 

på retsafgørelsen dvs. den lovgivende og 

dømmende myndighed. I modstrid med 

retsafgørelsen lod han soldater fjerne 

aktivisterne for at vinde vælgertilslutning fra 

ultraortodokse jøder. 

The Arab Evangelical Episcopal School 

I Ramallah besøgte vi to kristne skoler med 

blandede elever fra palæstinensiske kristne og 

muslimske hjem. På den arabisk evangeliske skole 

fortalte skolelederen, de holdt en fælles 

muslimsk-kristen bøn ved morgensamlingen, for 

at støtte fællesskabet mellem børnene. Han 

fortalte, at både skolelærere og andre offentligt 

ansatte havde store vanskeligheder med at leve 

tåleligt for lønnen. Derfor er der flest kvindelige 

skolelærere. Mændene må søge større 

ekstraindtjening andetsteds. En væsentlig grund 

er, at den israelske regering bestyrer finanserne 

fra skatteindkrævningen blandt palæstinensiske 

borgere. Derfor kan den israelske regering nogle 

gange genere folk i selvstyreområder, fortalte 

skolelederne. For tiden tilbageholdt regeringen 

skatteindtægter, så skolelærere ikke havde fået 

ordentlig løn i fire måneder. Situationen var 

vanskelig. 

Skolen var vist heldig med sin skoleleder, der 

havde god kontakt til ansatte og elever. Da vi 

spurgte til hans bestræbelser for at lære børnene 

om en 'peace-dialogue' med israelerne, blev han 

underlig fjern i blikket. "Hvordan skulle vi", 

spurgte han, "kunne lære børnene noget, der 

modsiges af alle deres erfaringer uden for 

skolen?". Ordene minded mig om en graffiti på 

Apartheidmuren: "Who invented the idea, that an 

occupied people should be peacemaker?" Så 

spurgte en studerende om hans fremtidsvisioner 

for situationen på Vestbredden. Skolelederen 

måtte give to svar. Alt pegede på, at israelerne fik 

succes med at opløse selvstyret, men lærerne 

støttede børnenes håb og fremtidsvisioner. 

Ramallah Friends School 

Skolen i Ramallah var internationalt forgrenet, 

ledet af amerikanske kvækere. Ved ankomsten 

mødte vi en amerikansk historiker Joseph DeVoir, 

som skolelederen betroede os; en vellidt 

underviser i religion. Som det er nævnt i 

indledningen har Joseph forfattet en meget 
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kritisk bog om den israelske regerings politik 

overfor palæstinenserne. Vi modtog alle et 

eksemplar. Selvom den israelske 

efterretningstjeneste utvivlsomt havde givet 

Joseph fængselsstraf for forfatterskabet, hvis han 

havde været palæstinenser, gjorde det 

amerikanske statsborgerskab ham urørlig. Men 

myndighederne chikanerer ham, hver gang han 

ankommer fra USA til lufthavnen i Tel Aviv for at 

samarbejde med skolen. En enkelt gang afvistes 

han med et fly retur til Michigan, andre gange får 

han visum til en dag eller få dage, og må søge om 

forlængelser.   

Det er et israelsk anslag mod retten til at skrive 

bøger; alligevel skrev han "Factbook 2012". 

Senere hjemme på Abraham Hostel sad jeg med 

en tyrkisk kaffe, kiggede og bladrede i den 

massive dokumentation. Ligesom den 

palæstinensiske lutherske teolog Mitri Raheb i 

Betlehem, beskriver Joseph også, hvordan 

palæstinenserne betegner landkortet med 

Vestbredden som en 'sweitzerost'. Det ligner 

faktisk! På et kort i hans bog kan man se, at 

israelerne nu har 'stjålet hele den gode ost' ifølge 

palæstinensisk ironi, mens de selv må klumpe sig 

sammen i ghettoer eller 'ostehuller'. På et andet 

kort i bogen ser man, hvordan den israelske 

regering får placeret bosætterkolonier omkring 

palæstinensiske områder med såkaldte 

'knibtangsoperationer', der senere kan lukkes i 

enden med et tjekpoint. Disse erobringsstrategier 

ligner ostehuller på geografiske kort. 

Jeg studsede nu over en anden side med et 

billede af Gaza-striben. Historikeren Joseph 

beskrev landstriben som verdens største 

(israelske) fængsel. Det israelske militær har 

indespærret palæstinenserne på det mest 

tætbefolkede sted i verden og militæret 

kontrollerer alle grænselinjer, al import/eksport 

og al grænse-security. Militæret har tilmed anlagt 

en sikkerhedszone i nord og øst, der beslaglægger 

35 % af den frugtbare palæstinensiske jord. Hvis 

palæstinensiske børn kommer ind i zonen på 1,5 

km bredde, skydes de. Det er dokumenteret, at 

soldater i 2011 mellem januar og marts skød syv 

børn og sårede 73 børn, der kom ind i zonen. På 

andre sider af historikerens "Factbook" 

dokumenteres det, at israelske fly på 22 dage i 

2009 bombede Gaza-stribens infrastruktur med 

broer, veje, politistationer plus 3.354 civile hjem, 

der blev bombet helt i ruiner; flere end 400 børn 

og 114 kvinder døde. Samtidig affyrede den 

militante afdeling af Hamas utallige jord-til-luft 

raketter tilbage mod Israel, dog slet ikke med 

samme træfsikkerhed, så kun få procent ramte 

noget. – Jeg drak den tyrkiske kop kaffe ned til 

mudderet. Satte den fra mig...  

Skal man ikke skelne mellem civile overgreb - og 

omfanget af en militær voldsudøvelse? Jeg nåede 

frem til denne konklusion: begge parter krænker 

menneskerettighederne ved at dræbe civile - 

men voldsudøvelsen i den israelske hærs 

gengældelse er ekstrem. Mod vest har den 

israelske regering også afspærret 'Gaza-fængslet' 

på ubestemt tid med en bred maritim bufferzone. 

Lagde bogen fra mig… 

Palæstinensere i Betlehem 

Da vi kørte med almindelige taxabusser ind i 

Betlehem var muren gigantisk med et stort knæk 

foroven langs hele sin længde, der slog en bugtet 

sort skygge. Vi måtte gå gennem ca. 300 m. med 

gitre, stålkarruseller, tunnelsluser og 

røntgenfotografering af tasker. Atter så vi de 

røde skilte med advarsler om livsfare. I stedet for 

at gå direkte ind i fødselskirken, drev vi omkring, 

talte med lokale palæstinenser bl.a. i en lille slags 

cafe. Mange hilste på os, men der var næsten 

ikke andre turister i den antikke hovedgade. En 

mand kom gående med en kaffebakke: "Coffee?" 

Fem shekel eller 7 kr. pr. kop. Han behøvede 

ekstra indtægt, gik op i sin lejlighed i det gamle 

orientalske kvarter for at lave kaffen. Ingen snød 

os. Folk var venlige. Da jeg vandrede op forbi det 

gamle gadenet i den øverste bydel, kom to søde 

palæstinensiske drenge på 6-7 år hen til mig. De 

var brødre og ville lave lidt sjov med mig. Jeg gik 

med på cowboy-spøgen og trykkede dem på 

brystet, sagde bum-bum; men tænkte, at 

ordvalget ikke var velvalgt og hilste med et 

"salam aleikum". Børnene smilede og gav begge 
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hånd, mens de grinede. Da jeg gjorde tegn til, at 

jeg gerne ville fotografere dem, var de med på 

ideen, men slog genert øjnene ned, da jeg 

trykkede.  

Omkring kirken vrimlede det med mange 

amerikanske turister fra forskellige trosretninger. 

Spontane gudstjenester indtraf, hvor de lovpriste 

Herren. I USA er der næsten ligeså mange jøder 

som i Israel, og indtil videre har de støttet 

israelske jøder med ca. 150 milliarder. 

Evangelical Lutheran Christmas Church  

I Betlehem skulle vi møde den palæstinensiske 

kristne teolog Mitri Raheb, der har viet sit liv til at 

indgive palæstinenserne fornyet livsmod og 

fremtidshåb under besættelsen og den fortsatte 

annektering af deres jord. Han taler om syv 

nøgler til at forstå og løse konflikten mellem 

jøder og palæstinensere. Han ønsker dialog. En 

nøgle pointerer, at der førhen har været al for 

megen snak om fred, men for få konkrete 

fredsinitiativer med resultater "on ground". Fx 

besøgte den amerikanske udenrigsminister 

Condaleeza Rice Israel 28 gange uden at få fjernet 

et eneste af de ca. 600 checkpoints. Han siger 

også, der har været alt for meget religion, men 

for lidt imødekommende spiritualitet. De 

ultraortodokse jøder og konservative 

amerikanske kristne har bestemt alt for meget! 

Han siger, at palæstinenseres humørsvingninger 

mellem pessimisme og optimisme truer deres 

livsglæde og livsmod. At der har været alt for 

meget af denne 'pess-optimisme', men for lidt 

egentlig håb. Han siger, at der har været for stor 

fokus på historiske tragedier, men en alt for lille 

tro på fremtiden. At der har været alt stor 

international fokus på nødhjælp, men en for lille 

vilje til at styrke palæstinensernes autonomi 

("empowerment"). - Mitri Raheb ønsker dialog 

med israelere og jøder med udgangspunkt i de 

fælles begreber: tro, håb og kærlighed. Men 

avisen Jerusalem Post har afvist dialogen ved at 

påstå, han er antisemit og vil udslette Israel. 

The international center of Bethlehem 

Tilbage i 2002 havde Mitri brugt 5 år på at 

opbygge et socialt netværk omkring sit nye 

kulturhus for kreativitet og dialog i Betlehem. Det 

var bygget sammen med kirken, og ved hjælp af 

en pengedonation fra Finland lykkedes det at få 

bygget en teaterscenesal til hans tværreligiøse 

fredsprojekter. - Før vi når frem til sagen, må vi 

have lidt information fra "Factbook (2012)"… 

Da Israel blev kunstigt oprettet i 1948, erobrede 

Jordan Vestbredden frem til Jerusalem. 1988 

afstod Jordan fra kravet om, at Østjerusalem og 

Vestbredden var jordansk område på betingelse 

af, at disse områder blev kernen i en kommende 

palæstinensisk stat. Ved Oslo-aftalen i 1993 

mødtes de stridende parter i det berømte 

håndtryk mellem Israels premierminister Yitzhak 

Rabin og den palæstinensiske leder Yasser Arafat. 

Man indgik en forpligtende aftale om oprettelsen 

af en palæstinensisk stat i løbet af fire år. Men 

den israelske regering havde ikke reelle 

hensigter. Premierminister Ariel Sharon skabte 

senere en stor provokation i 2002, da han ville 

besøge helligstedet ved Klippemoskeen sammen 

med tusind israelske soldater, og så udbrød den 

anden intifada (palæstinensiske opstand)… 

En sympatisk palæstinensisk kvinde viste os rundt 

i Mitri Rahebs kulturhus og lutherskevangeliske 

kirke. Hun fortalte, at Betlehem i 2002 var fuld af 

israelske kampvogne; at militærets tanks 

vanskeligt kunne køre i de smalle gyder, men 

forcerede sig frem gennem den gamle by. De 

israelske soldater skød så en granat mod trappen 

op til palæstinensernes kulturhus, så den styrtede 

i grus. Derpå stormede soldater på 16-17 år 

kulturhuset med maskingeværer, smed alle 

palæstinensere ud og anlagde en militærbase der 

i nogle uger. De unge israelere ødelagde værdier 

for en halv million, smadrede alle kulturhusets 

computere. Og den israelske stat betaler ikke 

nogen krigsskadeserstatning. 

Da bygningen senere var forladt, havde 

soldaterne malet trusler med rød maling på de 

gamle stenvægge indendørs. Dem så vi under 
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besøget, selv om det var forsøgt at vaske dem 

bort. Flere steder citerede soldaternes blodrøde 

graffiti en af Sylvester Stallones berømte 

replikker i rollen som Rambo: "We'll be back!". 

Glasskår overalt. Af de mange knuste ruder 

fremstiller de nu utallige små blyindfattede 

glasengle. De sælger dem til besøgende som 

fredssymboler. 

I kulturhuset viste den sympatiske kvinde os den 

store teaterscene. Hun fortalte om alle deres 

initiativer for at støtte glæden og håbet hos 

palæstinensiske kristne og muslimer. Hun talte 

bevidst apolitisk og fokuseret på ny dialog og 

kreativitet. Desværre var det ikke muligt at få en 

dialog med jødiske sympatisører, fordi de er 

nægtet adgang til palæstinensiske territorier 

ifølge israelsk lovgivning.   

Kvinden fortalte lidt forlegen, hun var blevet 

'blacklistet' vilkårligt, altså "by random", fordi 

israelske myndigheder opfattede hende som en 

potentiel trussel og derfor havde forbudt hende 

igennem de sidste 8 år at besøge Jerusalem. De 

unge palæstinensere under 30 år var ligeledes 

nægtet adgang til Jerusalem og andre israelske 

områder uden særlige adgangsgivende 

certifikater eller arbejdstilladelser. Det er svært 

at blive ekskluderet fra storbylivet. 

Universitetet Bierzeit  

På Vestbredden gik turen videre til et af 7 

palæstinensiske universiteter, "Bierzeit", hvor en 

underviser og fire studerende modtog os i en stor 

auditoriesal. Universitetet var underlagt israelsk 

security, fortalte de. En israelsk lovgivning betød, 

at palæstinensere fra Gaza-striben ikke længere 

kunne optages på universitetet. Derved havde 

universitetet mistet 40 % af sit studenteroptag. 

Samtidig tillod den israelske regering ikke 

forskere fra udenlandske universiteter visum til at 

besøge Bierzeit i længere tid end højst 3 

måneder; så universitetet var isoleret 

internationalt, men også fattigt. Underviserne 

beklagede igen, at den israelske regering havde 

tilbageholdt lønninger i fire måneder.  

Mange studerende var med i bevægelsen PLM 

(Palestinian Liberation Movement). Men det 

betød også, at de israelske soldater rykkede ind i 

kollegier og privathjem midt om natten for at 

bortføre studerende. For øjeblikket savnedes de 

67 studerende. En af de fire mænd ved panelet i 

auditoriet studerede sociologi. Hans studium var 

blevet forlænget pga. en række vilkårlige 

fængslinger; alle på 6 måneder. Han nævnte det 

kort, men bagefter da vi spadserede hen til en 

anden afdeling i det store universitetscampus, 

viste han mig et skudhul i sit mellemgulv. Det 

stammede fra en israelsk-produceret 

gummikugle, der har et lille projektil af stål.   

Han fik det, da han deltog i en demonstration for 

løsladelsen af nogle sultestrejkende fanger, der 

også blev omtalt i danske medier. Dengang 

anvendte israelske soldater geværskud, 

stungranater og tåregas mod demonstranterne. 

Stungranater eller blitzgranater giver et kraftigt 

lysglimt, der gør en blind i nogle sekunder og et 

brag, der trykker blodårerne hårdt ind på 

balancenerven, så man falder i et kort øjeblik. De 

sultestrejkende fanger var blevet sat fængsel i 

seks måneder uden begrundelse eller retssag. 

Proceduren, fortalte han, stammer fra en britisk 

lovgivning fra 1920 tilbage i mandattiden. Disse 

fængslingsperioder på 6 måneder var blevet 

gentaget og forlænget mange gange, så fangerne 

havde været indespærret i 10 år. Som 

mellemøstekspert Jørgen Bæk Simonsen har 

udtalt, så er det kendetegnende for Israel, at der 

er et markant fravær af international ret og 

konventioner. 

Den israelske regering havde også chikaneret 

universitetet ved at dumpe massive sten og 

betonblokke på en tilkørselsvej til Bierzeit, og 

bygget et israelsk checkpoint på en anden. Denne 

sociologistuderende og de andre ledte os nu hen 

til et kreativt værksted, hvor en kvindelig 

studerende præsenterede en række kunstværker. 

De omhandlede alle vanskeligheden i at fastholde 

en palæstinensisk identitet. En kunstnerisk 

studerende havde monteret gamle sort-hvide 

etnografica-fotos af palæstinensisk kultur inde i 
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nogle kikkerter, der stod på et lysbord. Hvor langt 

kan man kigge tilbage i historien - og ind i 

fremtiden? 

 Jerusalem 

Når man spadserer ned ad den fortravlede 

hovedgade Jaffa Street i Jerusalem passerer man 

forbi alle slags israelere og jøder. Mange ligner 

europæere. De fleste er ankommet til Palæstina, 

efter at staten 'Israel' blev kunstigt gendannet i 

1948. Dengang havde den ikke eksisteret i 1813 

år. Der går sefardiske jøder, der præger 

gadebilledet med særlige påklædninger medbragt 

fra deres herkomst i Spanien og Nordafrika. 

Askenaziske jøder har medbragt andre særlige 

skikke fra Tyskland, og nogle har jiddishe 

traditioner med fra Polen. De ultraortodokse går 

stadig klædt som i 1700-tallet, mens enkelte 

kvinder i kvarteret Mea Shearim følger andre 

gamle skikke; de er kronragede med parykker. 

Mest almindeligt er synsindtrykket af mændenes 

lange slangekrøller foran ørerne, og nu og da ser 

man fromme jøder, der bærer hjulformede 

pelshuer lavet af rævehaler som et jødisk 

statussymbol. Alle disse jødiske slægter er 

ankommet fra hele jordkloden nogle med arabisk 

udseende, andre er blege rødhårede, andre igen 

har indiske ansigtstræk eller negroide. - Underligt 

hvis de alle sammen var Abrahams efterkommere 

med arvelodder i Det hellige Land. 

The Great Synagogue 

I kulturmødet mellem de mange jødiske 

populationer synes der at være fremvokset en 

særlig jødisk tolerance med en tilhørende 

konversationsform - anekdotefortællingen, der 

inviterer til tolerance mellem russiske, polske, 

arabiske, amerikanske og alle andre jøder. Der er 

en stor fortælleglæde. Det fik vi en prøve på i The 

Great Synagogue, da en højtagtet rabbiner 

anvendte konversationsformen igen og igen, når 

han skulle beskrive det jødiske trosliv i 

kulturmødet. Han var en sand mester i at trække 

pointen, så man ventede spændt. Hvad sagde 

den hassidiske oldemor engang? hvordan løstes 

alvorlige og morsomme optrin mellem hende og 

en jiddish onkel med anden jødisk trospraksis? og 

hvad blev der snakket om, da et familiemedlem 

giftede sig med en utraortodoks? Rabbineren var 

en dannet mand, der forstod at trække 

væsentlige religiøse og filosofiske guldkorn ud af 

nutidige og gamle anekdoter. Alt blev formidlet 

med stor passion for anekdotens fortælleform til 

at belyse jødedommens fantasifulde væsen.  

Adspurgt om palæstinensere, ville han helst ikke 

tale politik, men valgte så alligevel 

begrænsningens kunst ved at fortælle om to ting 

fra den virkelige verden: Jeg kender til en 

palæstinensisk skole på Vestbredden, fortalte 

han, hvor skolebørnene så en Walt Disney film, 

og efter filmen spurgte skolelærerinden: "Hvem 

vil I være, når I bliver store?". En af drengene 

svarede Mikey Mouse, en anden Joakim von And, 

mens den tredje udbrød "selvmordsbomber", 

hvorefter lærerinden roste denne dreng med 

klapsalver. Det var en kortfattet beskrivelse, 

tænkte jeg. Ville rabbineren legitimere den 

militære kontrol af palæstinensere? Det næste 

eksempel handlede om en palæstinensisk 

hjemmeside, hvor der var tegnet et billede af en 

jøde med djævlehorn under sin kippa. Da det var 

fortalt, holdt rabbineren en retorisk pause, hvor 

han kiggede rundt med en lidt forstemt grimasse. 

Var det mon et argument for apartheid?  

Jeg blev siddende lidt. Mon ikke problemet med 

de mange anekdoter er, at de faktisk bliver 

kontraproduktive, hvis man vil have gang i en 

fredsdialog med palæstinenserne. Anekdoter 

appellerer temmelig ensidigt til ens følelser. 

Rabbineren burde da snakke med præsten i 

Betlehem, der har pointeret faren ved 

følelsesargumenter i en af sine 'nøgler' til at løse 

konflikten. Med sit slogan om "Too much passion, 

too little compassion" har han forsøgt at få folk til 

at skifte perspektiv.  

Holocaustmuseet  

Selve ideen med hovedgaden Jaffa Street hvor 

byens effektive sporvogn kører på skinner 

mellem den gamle by med tempelbjergets 

Grædemur i den ene ende og holocaustmuseet 
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Yad Vashem i den anden, er meget symbolladet. 

Alle turister har let adgang til dette eneste 

museum uden entre, en gratis invitation til alle! 

Museet er et gravmæle eller mindesmærke for de 

døde jøder, og det har nogle tydelige 

arkitektoniske 'citater' fra kongegravenes 

pyramider i Egypten. Gennem en lang og 

klaustrofobisk trekantformet tunnelbygning 

bevæger de besøgende sig i en urolig 

zigzagbevægelse frem igennem mange 

udstillinger af jødernes lidelser. Til sidst hæver 

gulvet sig op i en højtidelig elevation i den anden 

ende af tunnelen til lysindfaldet fra et gigantisk 

panoramavindue med udsigt mod nutidens 

Jerusalem. Symbolikken skal uden tvivl også 

retfærdiggøre nulevende jøders ret til byen og 

Det hellige Land. Denne pointe kan man også 

udlede af nationens nye navn "The jewish and 

democratic state Israel".   

De enkelte sale anskueliggør, hvordan 

naziregimet fik knækket den jødiske befolkning 

igennem et jernhårdt angreb på deres etnicitet. 

Lidelserne i de enkelte sale omhandlede 

nazisternes bevægelsesforbud for jøder, livet i 

fattige ghettoer, ødelæggelsen af jødiske 

butikker, fratagelsen af stemmeretten, 

afbrænding af deres litteratur, dæmonisering af 

jøder som et uciviliseret folk, fjernelse af 

frihedsrettigheder jf. "nur für Juden", apartheid, 

indespærring bag pigtråd og vagttårne, 

kulturdrab, racedrab. Til sidst stiger man så op til 

tunnelgangens elevation med et prospekt ud over 

det moderne lukrative Jerusalem og navnlig den 

gamle by med tempelbjergets Vestmur.   

Jeg forlod museet for at se nærmere på 

udsigtspunktet, vandrede hen ad Jaffa Street med 

de rige og mondæne prestige byggerier, forbi 

Vestmuren og hen til sultan Suleimans gamle 

bymur, gik så ud af byporten Dung Gate. Her stod 

jeg pludselig med udsigt til Oliebjerget, hvor 

messias en dag skulle åbenbare sig; og nede i 

bunden lå Kedrondalen, der ifølge mytologien 

skulle åbne sig ved dommedag. Jeg gik nu uden 

for den gamle bymur for at lede efter det 

israelske checkpoint ind til ghettoen med den 

palæstinensiske befolkning i Østjerusalem, der 

boede i dalen og på bjergskråningen overfor.  

Før nedgangen til dalen bemærkede jeg, at den 

israelske regering havde sikret sig det 

arkæologiske site med Siloadammen og 

Davidsbyen som israelsk ejendom; et 

turistområde der fremstod i rige byggematerialer. 

Med flotte moderne stisystemer og trappeanlæg 

et stykke ned af skråningen. Men så kom gitrene 

sammen med metalrækværk, pigtråd og utallige 

overvågningskameraer. Da jeg var kommet 

gennem lågen ved checkpointet og gik lidt 

længere, lå et hus med de kønneste 

blomsterbede i skøn farvepragt. Jeg forevigede 

dem med et par fotos. Glædede mig over 

livsmodet inde i ghettoen, men blev brat vækket 

af drømmen, da en soldat ovenpå hustaget råbte 

mig an fra sit vagttårn "Stop, you can't walk down 

there!". Da jeg kom tilbage til gitterlågen og fandt 

den tilladte nedgang, slettede jeg fotoerne. Disse 

iscenesatte blomsterkummer markerede en 

tydelig æstetisk kontrast til det mere uciviliserede 

palæstinensiske kvarter neden for på den anden 

side af hegnet. Dernede flød det med 

ildelugtende skraldeposer, lodsepladsagtige 

gadehjørner og udsultede vildkatte med mider i 

pjuskede pelse. Her var de stuvet sammen! Den 

voldsomme kontrast var virkningsfuld.  

Jeg forlod tøvende det kønne israelske vagthus, 

steg ned af skråningen på en gruset gadesti, der 

svingede ind mellem de første huse i 

boligkvarteret. 2-3 etagers huse, folketomme 

gader og ukrudt hist og her. Solen stod højt på 

himlen. Det var som om, ingen ville forvente, at 

nogen deroppefra kom helt herned.  

Der mødte mig en larmende tavshed. Jeg fandt et 

lille skyggefuldt kiosklokale på højre hånd, to 

gader inde i byen, drejede ind og spurgte efter en 

dåsecola. Tre mænd betragtede mig og forstod 

ikke andet engelsk end "cola". De grinte forlegent 

til hinanden med flakkende blikke, mens jeg ledte 

efter en cola i køleskabet, valgte en ferskensaft i 

stedet. En læspede noget sjovt på arabisk om 

"visa" til butiksejeren. Måske en vits om den rige 
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kundes visakort, og at ejeren ikke kunne 

ekspedere visabetalinger.  

Vi kunne ikke kommunikere. Jeg forlod 

forretningen og drejede ned af den øde gade 

med juicedåsen, og valgte at sætte mig på en 

betonkant klemt inde bag en parkeret bil. En 

arabisk udseende skikkelse, der lignede et 

gammeldags fattiglem, satte sig lidt forlegent på 

kanten 2 meter fra mig og sagde nogle ord på 

arabisk. "I can only speak English", svarede jeg. 

Han fortsatte med at mumle arabiske ord ud i 

luften og gentog så ordet "English" flere gange 

for at komme til rette med ordet. Omkring et 

hushjørne kom en, der lignede en tolvårig 

gadedreng. Han gik hen mod mig med noget 

skrammel fra gademøget hængende ned fra 

hænderne. Flere stykker rustne jernstumper, 

nogle stænger og en halv metalrist. Han stoppede 

alvorligt op foran mig og hævede tingene foran 

sig, svingede lidt med dem, tiltalte mig på arabisk 

med hårde øjne. Så sad jeg der bagved bilen 

mellem en ekstremt fattig mand og sur 

gadedreng, og kom til at tænke på mine 

bugnende bukselommer, der var formet i relieffer 

omkring pungen, kameraet og mobilen.  

"I can only speak English!". Jeg rejste mig 

instinktivt for at komme ud af byen igen. Drengen 

gik skråt bagom mig hen til en ramponeret 

gadedør. Jeg smilte til ham og pegede på en 

pakke spearmint fra lommen, trak en stang ud. 

Han betragtede mig med faste hårde øjne og 

afviste slikket med flere arabiske sætninger.  

På min målrettede vej ud af ghettoen, kom jeg 

lidt op ad bakken igen. Hundrede meter før 

checkpointet opdagede jeg en sparsommeligt 

indrettet lille cafe bestående af et par plastikstole 

under et halvtag. Der sad et enkelt par. Jeg 

bestilte en kop kaffe og måtte senere rykke for 

bestillingen i et lille rum ved siden af, der var 

indrettet spartansk af forhåndenværende 

møbler, som man ser det i fattige afrikanske 

lande. Ingen talte engelsk og da køkkenkaffen 

først var færdig, blev den solgt til spottende 

overpris. Jeg sagde alligevel "salam aleikum" og 

ekkoet lød fra fire arabiske palæstinensere, der 

sad nede omkring et bord.  

Da jeg svingede ind på grusstien opad mod 

checkpointet, traf jeg på endnu en 

palæstinenserdreng, smilte og gav den arabiske 

hilsen, og tilbød nok engang en stang spearmint, 

men afvistes så af noget, der lød som en slags 

ond besværgelse. Jeg fortsatte uforstående, 

smilende lidt skælmsk tilbage over skulderen og 

bøjede mig for at lægge stangen på et lavt 

stendige - ville han så ikke tage den? - 

ombestemte mig, fordi jeg lige pludselig indså, 

det er sådan man lokker et dyr.  

Fattigdommen i ghettoen og disse barneansigter 

med harmfulde gammelmandsøjne og frygten for 

at blive udplyndret ved et korporligt overfald, 

drev mig tilbage gennem gitterlågen, forbi den 

sure soldat med maskingeværet og hans vagttårn 

med kulørte velplejede blomsterkummer.  

Den israelske regering fik sin vilje! Selvom disse 

palæstinensere har tilladelse til at bevæge sig op i 

byen, havde det effektive apartheidsystem nu 

fået internaliseret et selvforstærkende 

fjendebillede i mellem ghettoens ansigter og mig, 

turisten. Sådan afføder apartheidsystemet sin 

egen selvlegitimering! Ud fra filosofien hos 

Emmanuel Levinas kan man tale om 'tillukkede 

ansigter' uden empati og barmhjertighed. 

Systemet får således indpodet en 'bad feeling' i 

alle, hvilket senere kan legitimere situationen, 

den dag de israelske bulldozere måske kommer; 

for at lægge ghettoen ned. Kom i tanke om nogle 

gamle krigsfotos af andre børneansigter uden 

fremtidshåb. Steg så op langs de flotte israelske 

trappeanlæg med elegante stensætninger, forbi 

det arkæologiske site, op til den knejsende 

bymur, lod blikket glide tilbage mod museets 

trekantede panoramavindue; vendte det ikke sit 

udsigtspunkt herhen imod skråningen og dalen? 

Luften blæste varmt herop; mon ikke de mange 

ofre for Holocaust ville have fældet en tåre over 

palæstinenserne nede i indhegningen.  

- - - - - - 
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I konflikter siger man ofte, der findes skyld på 

begge sider. Inden for etikken findes der også en 

definition af ansvar beregnet ud fra graden af fri 

vilje og en handlings konsekvenser. Laves sådan 

en beregning på de to parter i konflikten i Israel 

jf. graden af magtbeføjelse (fri vilje) og omfanget 

af voldsudøvelse (handling), så kunne man ønske, 

at en hovedansvarlig erkendte sit ansvar…og 

påbegyndte en reel fredsproces! 

Kildeværdien bag iagttagelser, øjebliksbilleder og 

udsagn i denne beretning bygger dels på egne 

oplevelser dels på informationer fra 

palæstinensere og "Palestinian Monitor. 

Factbook 2012". Desværre levner det ikke 

ordentlig plads til de utallige mange positive 

indtryk fra Jerusalem, som alt i alt 

repræsenterede en fantastisk by. Til sidst en ros 

til Danmarks regering, der medfinansierer driften 

af kulturhuset Det danske Hus i Ramallah. Under 

Christian Balslev-Olesens ledelse arrangeres 

mange vigtige aktiviteter og kreative happenings i 

samarbejde med indbyggere i byen. 

 

Se også 

Johan Thorendahl: Statsmyten og statsmagten 

Israel" og "Analyse af Israel-Palæstina diskursen i 

DF". Begge artikler blev bragt i 

Medlemskommunikation nr. 2, 2011. 

http://www.lurf.dk/mk/2006-11/mk_2011_2.html 

 

Denne artikel med billeder:   

http://www.lurf.dk/mk/2013_1/thorendahl.html  
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LIVSIDÉER - NY UDGAVE 

Af Birgitte Holck Bækgaard, Henrik Bækgaard og Dorete Kallesøe 

 
Livsideer - revideret 
Bækgaard, Bækgaard og Kallesøe (red.). Systime 2013. 

Næppe havde vi redigeret vores bog til klm-faget 
færdig, før den nye læreruddannelse blev en 
realitet! Heldigvis kan forlaget oplyse, at mange 
har købt bogen i dens første udgave, og det er vi 
glade for. Vi håber, I har haft glæde af den! 

Det nye "Almen dannelse (KLM)"-fag er som 
bekendt meget nøjagtigt beskrevet i otte videns- 
og færdighedsmål under et overordnet 
kompetencemål. Derfor har vi valgt at trække i 
arbejdstøjet igen og skrive og redigere Livsideer 
om til en ny udgave, der kan imødekomme det 
nye fags krav. Blandt andet har vi fået Heidi Laura 
til at skrive et afsnit om jødedom. 

Livsideer (2. udgave) lægger sig meget tæt op ad 
fagbeskrivelsen og skulle være lige at gå til, når 
det nu desværre viser sig, at KLM de allerfleste 
uddannelsessteder er væsentligt beskåret! Vi har 
inddelt bogen i 9 kapitler, hvor det første stiller 
spørgsmålet "Hvorfor holder vi skole?". De 
resterende otte er bygget op omkring de nye 
videns- og færdighedsmål. 

Ligesom den første udgave har Livsideer (2. udg.) 
omfattende afsnit med kilder og opgaver, som 
lægger op til de studerendes selvstændig arbejde, 

hvilket om noget bliver endnu mere nødvendigt i 
den nye læreruddannelse. I det nationale modul 
er indskrevet den såkaldte studieaktivitetsmodel, 
som skal "effektivisere" undervisningen, således 
at de studerende får så stort udbytte som muligt 
af deres studietid – osse uden lærer. 

Ifølge modellen skal især den tid, hvor de 
studerende arbejder uden lærer – dvs. den højre 
del af figuren – planlægges nøjere og med større 
mulighed for variation. Livsideer kan – ikke 
mindst ved hjælp af de mange kilder og opgaver – 
forhåbentlig hjælpe med hertil!  

Vi har revideret kilde- og opgaveafsnittene, 
således at de otte færdighedsmål kommer til at 
stå tydeligere, og at der er i opgaverne er en 
progression – eller taxonomi – så der skelnes 
mellem redegørende, analyserende og 
diskuterende opgaver. På den måde skulle de 
være lettere at gå til for de studerende. 

Den foreløbige udgave af bogen kan ses på 
følgende link, men vær opmærksom på, at kilder 
og opgaver langt fra er færdige: http://temp-
livsideer-via.systime.dk. Papir-udgaven af 
Livsideer er klar til salg omkring 1. juni.  
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TO BØGER AF BO RASMUSSEN 

Bogomtale 

 
Hjemstavn og verdensborgerskab - tanker om at være i verden med både rødder og vinger.  
Forlaget Ådalen 2012. 
 
...Jeg er sikker på, at Heidegger i tysk oversættelse ville have nydt denne strofe af Jeppe Aakjær: 
 
"Hvad var vel i verden det fattige liv, 
med alt dets fortærende tant, 
om ikke en plet med en dal og lidt siv 
vort hjerte i skælvinger bandt! 
Om ikke vi drog fra det yderste hav 
for bøjet og rynket at stå 
og høre de kluk, 
de mindernes suk 
fra bækken, vi kyssed' som små".... 
 
Der er langt fra Schwartzwald til Karup Å, men hjemstavnssindet er det samme, og både Aakjær og 
Heidegger sang på deres "knold" om henholdsvis Schwartzwald og Karup Å som en kosmisk hjemstavn, der 
gav dem verdensborgersskab både i naturen og verdenssamfundet. 
(Fra forlagets presseomtale.) 
 
Læs mere: http://forlagetaadalen.dk/book.php?id=140  

 
Længe leve folkekirken.  
Forlaget Ådalen 2013 
 
Bo Rasmussens lille stridsskrift er en hyldest til en 
folkekirke, der både er rummelig og mangfoldig, 
fordi den som folkets kirke er et lokalt og 
demokratisk værested omkring statens og Guds 
kirke. 
 
Bogen er en advarsel imod både kristelig og 
politisk managementstyring, der vil gøre 
folkekirken til et mere kontrolleret og trist sted at 
være for både biskopper, præster, lokale 
menighedsråd og alle de almindelige sognebørn, 
der er en del af det almindelige præstedømme i 
en kristendom, der er evangelisk-luthersk. 
Det lille skrift har desuden fokus på et ægte møde 
mellem den kristne forkyndelse i kirkens ritualer 
og det levede menneskeliv til hverdag og fest. 
 

Bo Rasmussen har i mange år undervist i religion 
og filosofi på læreruddannelsen i Århus og har 
tidligere udgivet bl.a. Kolonihavefilosofi – jordiske 
og kosmiske banaliteter i hverdagslivet 
(JCVU/Klim 2007). 
(Fra forlagets presseomtale.) 

 
Læs mere: http://forlagetaadalen.dk/book.php?id=150  
 
Vil du anmelde en af disse bøger? Skriv til Irene Larsen, krla@phmetropol.dk  

 
 

http://forlagetaadalen.dk/book.php?id=140
http://forlagetaadalen.dk/book.php?id=150
mailto:krla@phmetropol.dk
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FILOSOFI MED BØRN 
Bogomtale 

 
 
FILOSOFI i PRAKSIS 
4 filosofimetoder 
- med Platon som inspiration 
Af Henrik Krog Nielsen 
Forlaget X, 2013 
Elevbog 106 sider + lærermateriale på PDF 
108 kr. eks. moms 
 
FILOSOFI i PRAKSIS er en arbejdsbog/elevbog især 
til folkeskolens ældste klasser, efter-, ungdoms- 
og friskoler. Den kan bruges i 
kristendomskundskab og i tværfaglige opgaver i 
dansk, historie, samfundsfag og musik. 
 
FILOSOFI i PRAKSIS består af en grundig 
introduktion til filosofi samt fire metoder til at 
filosofere over mangfoldige emner. Hver 
filosofimetode består af oplæg, metode og 

opgaver. Der lægges op til systematisk analyse 
og en kreativ og innovativ samarbejdsform. 
Materialet kan anvendes differentieret. 
 
Materialet er udformet således, at eleven kan 
finde vejledning og inspiration i bogen i takt med 
at opgaverne løses. 
 

Læreren behøver ikke at have forkundskaber i 
filosofi for at kunne anvende FILOSOFI i PRAKSIS.  
 
Den store græske filosof Platon (427-347 f.Kr.) 
danner grundlag for filosofimetoderne og 
udgangspunkt for mange af problemstillingerne 
undervejs.  
 
På bogens hjemmeside (på www.forlagetx.dk) 
findes bl.a. informationer om FILOSOFI i PRAKSIS i 
forhold til de ovennævnte fag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.forlagetx.dk/
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LURF: FORMANDSBERETNING FOR ÅRET 2012 

Af Michael Riis 

 

Bestyrelsesarbejdet: 

a) Generalforsamling 2011 blev flyttet til januar 

2012 pga. LURF-kursus i november -11. Referat 

foreligger i Medlemskommunikation 2012/1. 

b) Bestyrelsesmøder: Bestyrelsens arbejde er 

foregået mindre i møder end via mails og 

indsatsgrupper i dette KLM-turbulente år. Af 

regulære bestyrelsesmøder er kun holdt et.  

Desuden: fællesbestyrelsesmødet med 

Gymnasierne og Folkeskolen i januar, i år med 

vores kollega Henrik Jørgensen som 

oplægsholder: At filosofere med børn og unge i 

undervisningen. Derudover gensidige 

orienteringer mellem foreningerne. 

c) Internationalt/nordisk arbejde: Det endnu 

spæde skandinaviske samarbejde mellem 

undervisere i læreruddannelserne i Norge, 

Sverige, Danmark holdt møde i Danmark i foråret, 

med fokus primært på EFTRE-konferencen i 

Malmö til august. 

d) Fællesudvalget for kristendomsundervisning: 

Årets november-møde i Løgumkloster gav vor 

udsendte Dorete mulighed for at orientere de 

øvrige deltagere om KLM-fagets situation.  

e) Fagligt Forum: En ekstraordinær 

plenarforsamling 28/2 2012 var indkaldt med FF's 

nedlæggelse på dagsordenen. Resultatet af 

mødet blev dog en ny 'sidste chance'-styregruppe 

bestående af formændene for fire, senere tre 

foreninger: Pædfag-foreningen (Karen Marie 

Hedegaard), Naturfag (Michael…),  og så os selv 

(LURF). Gruppen konstituerede sig med mig som 

formand. Vi har planer om en FF-arrangeret 

opfølgningskonference for de faglige foreningers 

bestyrelser samme dag som (og altså i direkte 

forlængelse af) den store officielle NY LU-

konference i Odense, der ligger torsdag d. 24. 

januar. Der skal vi drøfte, om der i 

bekendtgørelsesudkastet ligger ting, der giver 

anledning til, at vi i fællesskab må reagere. 

f) Medlemskommunikation: Kører fortsat fint 

med to numre pr. år, der samler relevante 

artikler, omtaler og anmeldelser. – I dette 

ekstreme år er den helt aktuelle gensidige 

medlemskommunikation om initiativer ift. 

redningen af KLM-faget foregået via foreningens 

mailingliste.  

g) DPU-kontakt: Denne er ikke blevet 

formaliseret, men der har været et udmærket 

samarbejde, kulminerende med KLM-

konferencen i Emdrup 1. juni – samme dag som 

forliget om læreruddannelsen blev offentliggjort.  

Ikke desto mindre bidrog konferencen til, at det 

blev meget tydeligt, at der i det pædagogiske 

miljø er mere end en opfattelse af, hvad 

pædagogik er og hvad almen dannelse i den 

sammenhæng er! 

h) Kursusaktiviteter: I 2012 indstillede 

bestyrelsen arbejdet med et KLM-rettet 

novemberkursus i lyset af de truende udsigter for 

faget. - Et IKT-orienteret kursus ifm. LURFs 

generalforsamling i januar 2012 måtte aflyses 

pga. sygdom. Til gengæld blev det muligt at holde 

et nogenlunde tilsvarende i forbindelse med 

denne 2012-generalforsamling. Det kom i stand 

pga. et tilbud om samarbejde fra Aalborg 

Universitets Forskningslab: It og LæringsDesign v/ 

Anne-Mette Nortvig.  

Et passende ambitionsniveau for LURFs 

kursusvirksomhed i 2013 beder jeg 

generalforsamlingen drøfte – ikke mindst i lyset 

af de store 2013-konferencer (NCRE i Island, juni, 

EFTRE i Malmö, august, CICE i Lissabon, juni). 

i) Politik-arbejde ift. ny LU: Dette år har ikke 

været en almindelig dag på kontoret. På 

generalforsamlingen for et lille år siden hed et 

punkt: KLM-fagets status i LU fremover – er 

ændringer på vej? – og JA, det var der! Jeg skal 

ikke genfortælle forløbet, men hovedstationerne 

var jo: Januar: Følgegruppen for LU foreslår KLM 
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ud af en kommende LU. – April: 

Regeringsudspillet følger Følgegruppens 

anbefaling.  – Juni: Forlig om LU indgås, hvor KLM 

fortsat er en del af LU – som del af området 

Lærerens Grundfaglighed, men med eget 

kompetenceområde og selvstændig eksamen. I 

perioden januar til juni kæmpede vi alle – 

bestyrelse og faggrupper og enkeltmedlemmer – 

med næb og klør, og det foregik vitterligt på 

randen af udslettelse. Der er mange at takke for 

indsatsen og det positive slutresultat – jeg 

henviser til mit Siden Sidst i 

Medlemskommunikation 2012/2.  

 

Siden juni har bestyrelsen arbejde at for at 

fastholde politikernes opmærksomhed for, at 

sektoren nu ikke giver KLM en mindre plads end 

forliget lægger op til. Det har der desværre været 

brug for, men de seneste udmeldinger fra 

formanden for Rektorforsamlingen til 

folkeskolen.dk er muligvis et udtryk for, at 

budskabet er trængt igennem. KLM's stilling i den 

nationale LG-faggruppe, der nu er under 

etablering, er et andet problemfelt, som muligvis 

ikke er landet endnu. Spørgsmålet om, hvornår i 

LU eksamen i KLM kan finde sted, er et andet 

åbent spørgsmål. Bestyrelsen fortsætter 

selvfølgelig arbejdet frem til bekendtgørelsen 

ligger fast.  

 

Kompetencemål for KLM og Krist/Rel: Der 

foreligger d.d. ikke-endelige udspil fra 

skrivegrupperne, som vi kan drøfte her. 

Foreningen får mulighed for at kommentere den 

endelige udgave af udspillene, som vil foreligge 

meget snart. 

Michael Riis, 13. november 2012. 
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LURF, GENERALFORSAMLING D. 13. NOVEMBER 2012 

(afholdt Peter Holms Vej 27, København SV) 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Hans Krab Koed; Referent: Thomas Thomsen 

2. Bestyrelsens beretning 

(Se skriftlig beretning fra formanden) 

Fra drøftelsen af beretningen: 

Medlemskommunikation 
Irene opfordrer til også små artikler om fx undervisningsaktiviteter 
Tværmoduler 

 Internt i LG eller eksternt? 

 Samarbejde med "to sprog" 

 KLM og pæd 

 KLM i samarbejde med undervisningsfag 

 UCSJ opfordres til at sende ideer til modulopbygning.  

 Nedenstående er forsøg på at vise hvordan UCSJ tænker… 

 Prezi der (forhåbentlig) giver overblik: http://prezi.com/km3xzggdwcac/grundmodul-og-tvrfaglige-

moduler/?auth_key=06cdc119e64c48c870e129868e7a369f8ce76cff  

 Eksempel på modul (udarbejdet af Simon R. og Thomas. Det er meget ufærdigt!): 

https://docs.google.com/document/d/1-jNPqcqP3kgar0C2Chl8icRFpkQBjnZ7yeYVzeMQOCg/edit   

 Globalisering og etik modulerne vil blive eftersendt af Annette Haaber og Mona Høgh (til mailing-

listen). 

 Forklaring på ideen i UCSJ. Et grundmodul i KLM hvor de basale problemstillinger bringes frem og 

de forskellige perspektiver som KLM fagligheden byder ind med. Efterfølgende en toning i forskellig 

retning (etiske lærer, globaliseret lærer, den medborgerskabsbevidste lærer eller den 

interkulturelle lærer). Obligatorisk tages om efteråret og de valgfrie toninger tages om foråret. 

 Hvem skal være censor i de tværfaglige moduler? 

 
National faggruppe for LG 
Ide: at få relevante censornæstformand med som høringspart i forhold til, hvem der indstilles 
(LUPF og DSA med i denne henvendelse). 
 
Udspillene til kompetencemål 
KLM:  

 Lakshmi: Søgt at bevare fagligheden, men omformulere den i kompetence logikken. Det har været 

påtvunget at skulle skære ned.  Tabt  fx medborgerskab som del af undervisningsfag 

 Bemærkninger, relevante for foreningens høringssvar? – Fra debatten: 

 Jess: forestillinger og myter i stedet for fortællinger i første vidensmål (en mere religionsfaglig 

terminologi i første vidensmål) 

 Lakshmi: Institut for Menneskerettigheder er med i høringen; kan styrke menneskerettigheders stilling i 

KLM. 

 Annette: for slapt med "forholde sig til" i forhold kompetence. Rettere "at kunne sikre" . "Mere action i 

kompetencemålet". 

 

http://prezi.com/km3xzggdwcac/grundmodul-og-tvrfaglige-moduler/?auth_key=06cdc119e64c48c870e129868e7a369f8ce76cff
http://prezi.com/km3xzggdwcac/grundmodul-og-tvrfaglige-moduler/?auth_key=06cdc119e64c48c870e129868e7a369f8ce76cff
https://docs.google.com/document/d/1-jNPqcqP3kgar0C2Chl8icRFpkQBjnZ7yeYVzeMQOCg/edit
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Kristendomskundskab/religion: 

 "Begrundet gennemføre" trækkes frem som formulering 

 Sikre inklusion 

 Sikre det to-sprogede aspekt 

 Islam er gjort obligatorisk 

 Oparbejde evne til at kunne filosofere med børn. 

 Hvad med jødedom? (spørger Lakshmi) 

 Er det så sikkert at det er selvindlysende at jødedom er baggrund for kristendom og islam. 

 Kulturhistorisk har det også en pointe i faget stadigvæk. 

 Annika Hvithamar har været god at samarbejde med, idet hun har bidraget med gode faglige begreber 

 
3. Kurser 

 Ambitionsniveauet? Måske satse på større kursus hvert andet år (lige år). Så et 

"generalforsamlingskursus" de andre år. - Knud anbefaler, at der drøftes et større kursus arrangeret i af 

bestyrelsen i 2014.  

 Et udspil vedr. stor-kursus året før i maj kunne være hensigtsmæssig, så man kan prioritere sin tid og 

kursusmidler efter det: altså udmelding i maj 2013 om kursus i efterår 2014. 

 
4. Budget for 2013 
Vi har fået ekstern kasserer: Erik Vangsted, Teglvej 2 B, 9800 Hjørring. 
Michael fremlægger budget for 2013. 
Indtægter: Kontingent fastholdes på 300,-. Udgifter: OK.  
Budgettet vedtages i den form, der blev præsenteret 
 
5. Indkomne forslag 
Ingen. 
 
6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen 
Jes er alligevel ikke parat til genvalg, modsat udmeldingen i indkaldelsen.  Det påtales overfor 
formanden, at der ikke ved generalforsamlingens begyndelse og dermed før en stor del af deltagere 
forlod mødet (for at rejse), blev informeret om dette. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 Simon Renault stiller op og bliver valgt ind. 

 Lakshmi Sigurdsson genopstiller og bliver valgt ind. 

 
Valg af suppleanter: 

 1.suppleant: Pia Rose Böwadt 

 2. suppleant: Britta Kornholt 

 
7. Valg af to revisorer 
 
Gabriella Dahm og Solveig Rostbøll bliver genvalgt (in absentia). 
 
8. Eventuelt 
 
EMU siden vedr. KLM  Irene, Dorete og Thomas tager kontakt i forhold til at få genoplivet siden. 
 
Referent: Thomas Thomsen.  
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NYT FRA CENSORFORMANDEN, d. 24. marts, 2013 

Af Hans Krab Koed, censorformand og censornæstformand for kristendomskundskab/religion 

 
Censorformandskabet har siden sidste nyhedsbrev holdt møder 14. nov. 2012;17. jan. og 18. marts 2013 og 
bl.a. drøftet følgende: 

Plan for censormøder 2014: Næste års censormøde i Odense er d. 29. april 2014 kl. 14.00 – 16.30 

Censormøder 2013 
Der er blevet holdt to censormøde i jan., ét i Århus og ét i Kbh. 
Der kom sammenlagt ca. 340 censorer til møderne i 2013. Det vurderes at være alt for få ud af ca. 1200 
mulige. Der vil snart være referater på hjemmesiden 

Website 

Både ministeriet og censorformandskabet har fået nye websites 
- http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-
uddannelse/professionshojskoler/professionsbacheloruddannelser/laereruddannelsen 
- https://www.censor-it.dk/ 

Se ny mulighed for at vælge at stå som passiv censor i en periode. 

Det er gavnligt for systemet, at man kontrollerer data og fx vælger at stå som passiv, hvis man i en længere 
periode ikke klan påtage sig censur 

Ny læreruddannelse 

BEK nr. 231 af 08/03/2013 Gældende 

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013 og har virkning for studerende, der efter denne dato 
begynder på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen eller meritlæreruddannelsen. § 
25, stk. 2, har dog først virkning fra 1. august 2014. 

Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145748 

Kompetencemålsgrupperne til den nye læreruddannelse for længst færdige med deres arbejde, de 
nationale faggruppe ligeså; men til gengæld er det meningen, at de nationale faggrupper skal fortsætte 
deres arbejde de næste to år.Hvordan vides endnu ikke 

For kristendomskundskab / religion ser gruppen således ud 
Lektor, cand.pæd. Peter Green Sørensen (Faggruppeleder) 
Lektor, mag.art. Bjørg Bogisch  
Lektor, cand.mag., master i medborgerskab Gabriella Dahm  
Cand.mag., ph.d. Bo Digernes Stokholm  
Lektor, cand.theol. Mona Høgh 
Lektor, cand.mag., cand. theol. Hans Krab Koed 
Lektor, ph.d. Johannes Adamsen 

For almen dannelse/KLM ser det sådan ud: 
Lektor, cand. mag. Per Holst-Hansen 
Lektor, ph.d. Keld Skovmand  

Grunden til, at der kun er to deltager her, er, at de indgår i en større gruppe omkring Lærerens 
grundfaglighed. 

Hvor det har været ret uproblematisk for undervisningsfaget Kristendomskundskab / religion, har arbejdet 
været anderledes kompliceret for KLM 

 

 

http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/professionsbacheloruddannelser/laereruddannelsen
http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/professionsbacheloruddannelser/laereruddannelsen
https://www.censor-it.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145748
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Bachelorwebsite 

Bachelorwebsite samt præsentation af de bedste bachelorprojekter i 2012 
http://www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/laererprofessiondk/ 

Nyt censorkorps og møde i ministeriet, d. 25. april, 2013 

Skærpelse af krav til kommende censorer 

Der arbejdes på kriterier for beskikkelser 

De kommende censorkorps – herunder specielt censorer til praktik og LG-området. 

Generelt skal der peges på, hvilke kompetencer, der skal til for at være censorer i de forskellige fag. Der skal 
også ses på, om censorerne skal have censorkompetencer, inden de tiltræder, eller om det skal styrkes via 
censorkurser 

Der skal også tilstræbes, at underviserne i læreruddannelserne sikres censur. Både at de beskikkes, og at de 
allokeres, når tid er. 

Censorformandskabet anbefaler et antal censornæstformænd til LG begrundet i fagets størrelse og to 
eksaminer. 

Spørgsmålet og problematikken om censordækning tages op med ministeriet ved næste møde  

Årets tema 

Ministeriet har ønsket, at man i censorberetningen arbejder med tværfaglighed og internationalisering 

Der udarbejdes et forslag til hvad og hvordan, vi kan evaluere internationalisering og den internationale 

dimension i den nuværende læreruddannelse. Det tværprofessionelle i denne omgang droppes.   

Vejledninger 

Der vil blive lavet vejledninger til KLM og LG meget snart, så de er klar til eksamenstermin måske allerede i 
januar 2014. 

Kontaktudvalget har holdt møder d. 9. januar og d. 20. marts 2013 

Kontaktudvalget har især drøftet censorsituationens fremtid 

Censorformandskabet skal lave udkast til kriterier, definition og plan for beskikkelse af censorer, dels for 
praktik (behov straks) og dels for den nye periode fra 2014 – 18. 

Kommende praktikcensorer kan rekrutteres fra: Skoleledere, skoledirektører er, praktiklærere etc. 

Den nye bachelorprojektdefinition fordrer nye kategorier af bachelorcensorer med særlige profiler: 
1. Almen pædagogisk 
2. Profil tema 
3. Undervisningsfag -faglig 

Endvidere arbejdes der på at skaffe internationale censorer efter behov og i konkrete sammenhænge. 
Gerne i praksissamarbejde med udlandet, jf. Eksamensbekendtgørelsen 

Kontaktudvalget 

Udvalget består af repræsentanter fra LLN (ledernetværket) og censorformandskabet: 

Thorkild Rams, Elsebeth Jensen, Louise Thiim, samt Ove Outzen er lederrepræsentanter (LLN) og Maja 
Brandt Damkier, Hans Krab Koed, Helge Kastrup og Henrik Marxen er repræsentanter for 
censorformandskabet. 

Survey 

Den længe bebudede survey om tilfredshed med censurskema, sekretariat etc. kommer lige efter 

sommereksamen. 

http://www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/laererprofessiondk/
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ANMELDELSER 
 

Rune Lykkeberg: Alle har ret. Demokrati som 
princip og problem. Gyldendal 2012 

Anmeldt af Johannes Adamsen, lektor, ph.d., 
Læreruddannelsen i Aarhus 

 
At demokrati er andet og mere end en styreform 
er faktisk, sådan kan man af og til tænke, en 
offentlig hemmelighed. På den ene side har 
mange en noget forkortet forestilling om at bare 
man indfører afstemning rundt i verden, så har 
man indført demokrati, på den anden side er det 
et genkommende råb at noget er udemokratisk, 
især i demokratiske samfund, ikke fordi 
samfundets styreform og politik ikke er 
demokratisk, men fordi – oftest – at der gøres 
forskel, der mangler indflydelse eller lignende. 

På den måde kan man sige at Rune Lykkeberg, 
kommentator og redaktionschef på Dagbladet 
Information, rammer hovedet på sømmet med 
sin nye bog, Alle har ret. Demokrati som princip 
og problem. Bogen er da også blevet udførligt og 
omfattende anmeldt i dagspressen og andre 
steder og vist nok overalt meget rosende. 

Det er der sådan set også grund til. Lykkeberg er 
vidende, velskrivende, original, har noget på 
hjerte og kan formulere det ind i nye og 
overraskende sammenhænge, især med brug af 
skønlitteratur og større forfatterskaber. 

Fra begyndelsen forskubber Lykkeberg 
interessen, og for så vidt demokratidefinitionen, 
fra stats- og styreform til princip; ikke forholdet 
mellem stat og borger står i fokus, men forholdet 
mellem mennesker. Derfor er Lykkeberg alt 
overvejende interesseret i disse relationer: 
"Demokratiet opleves til daglig som en præmis og 
et problem, ikke som et facit og en løsning." Og 
Lykkeberg fortsætter: "Demokrati er en fordring, 
som siger, at de såkaldt kloge, dannede, 
ansvarlige og pæne aldrig har monopol indsigt, 
dannelse, ansvarlighed og anstændighed. (…) 
Demokrati er og bliver en revolutionær fordring, 
fordi den tilsiger, at ingen principielt skal 
underkaste sig autoriteter, som de ikke 
anerkender." Lykkeberg bemærker korrekt at det 
har konsekvenser for statsformen og siger at den 
politiske kamp handler om "hvorvidt man har 
institutioner og borgere, som kan realisere det 
demokratiske princip." (s. 11) Derfor er store dele 

af bogen viet analyser af forholdet mellem 
mennesker, og da disse forhold ofte træder frem i 
kunstnerisk formidlet form, æstetisk, så er bogen 
formelig spækket med analyser af skønlitteratur 
(Ibsen, Holberg, Hammann, Pontoppidan, 
Knausgård, Blixen), film (Klovn) og før- og anti-
demokratiske forfattere som Holberg, 
Kierkegaard og Brandes. Det betyder ikke at vi 
ikke får kloge kommentarer og analyser fra 
demokratiteoretikere og politiske filosoffer, for 
folk som Robert A. Dahl, Tocqueville, Honneth, 
Løgstrup og Pierre Rosanvallon inddrages. 

Alle har ret er en på mange måder god bog. 
Lykkeberg har fat i afgørende problemstillinger, 
og det er overvejende træffende fremstillinger og 
analyser af store dele af den inddragne 
litteratur.1 Brugen af skønlitteratur er 
eksemplarisk, især når nu udgangspunktet 
handler om det mellemmenneskelige. At spørge 
kunstnere og forfattere her hører til en af 
Lykkebergs allerstærkeste indsatser.  

Men der kan også anføres mere problematiske 
sider ved den valgte fokus. Lykkebergs begynder 
som sagt med at forskubbe interessen fra 
demokrati som statsform til demokrati som 
princip. Hans interesse heri er indlysende, nemlig 
at den begrebslige rigiditet og medfølgende 
kritikimmune indstilling hos mange demokrater 
undermineres. Men der er også en pris at betale.  

For selv om Lykkeberg mener at demokrati som 
princip får følger for statsformen, så synes jeg at 
underbetoningen heraf, forkærligheden for noget 
man vel må kalde et populistisk standpunkt, og en 
vaklende begrebsafklaring2 slører den samlede 
analyse. 

Kritikken kan formuleres på mange måder. 
Lykkebergs grundpointe, som er forudgrebet 
allerede af Montesquieu, der skelnede mellem en 
regeringsforms natur og dens princip, er altså at 

                                                 
1
 Der er dog også direkte fejltolkninger, fx s. 251, hvor 

Lykkeberg slet ikke fanger kardinalens reference til 
gnosticismen og tror det handler om at himlen lige som er 
lavere over jorden. Afsnittet om Blixen er ikke dybtborende 
og hører sammen med det om Løgstrup ikke til de stærkeste. 
2
 Fx giver det ikke mening at kalde retssystemet aristokratisk 

(s. 11, jf. s. 44, og n. 37 på s. 337) , hvilket normalt vil sige 
forbundet med fødselsadel (korrekt s. 29), retssystemet er, 
om man vil, meritokratisk.  
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demokratiets princip er en ret til selv at 
anerkende autoriteter. Men det er galt, og det 
kan kun derfor nemt forfejle sagen. Lykkeberg 
formulerer ikke et demokratisk princip her, men 
tanken om individets principielle suverænitet – 
hvilket er og bliver nonsens. Suverænitetstanken 
er udviklet i et forsøg på at komme til rette med 
religioners magt i 15 og 1600-tallets Europa (især 
den katolske kirkes underminerende potentiale i 
ikke-katolske lande), og den bliver af Rousseau 
overført til folket, folkesuverænitet – hvilket 
allerede er opskriften på problemer – og nu bliver 
det ført ud i sin fulde konsekvens med individet. 
Lykkeberg kan ikke i ramme alvor fastholde sin 
definition. Individets ret kan ikke bestå i at måtte 
anerkende eller forkaste enhver potentiel 
autoritet. Det ville være ødelæggende. Det kan 
kun være retten til at deltage i valget og at kræve 
begrundelser for magtudøvelse – men det er jo 
noget helt andet. Jeg skal ikke anerkende en valgt 
autoritet af anden politisk anskuelse end min, jeg 
skal acceptere den. 

Det hænger nemlig sammen med et andet stærkt 
underbelyst træk i demokratiet, nemlig 
repræsentationen. Og det kommer slet ikke op 
som et problem (som især Charles Taylor fint har 
analyseret det) at en repræsentation er en 
frihedstænkning, som kræver at man kan leve 
med beslutninger, man ikke selv har truffet. Men 
brugen af meningsmålinger, fokusgrupper, 
folkeafstemninger osv., gør det til en nærliggende 
tanke at tænke kontraktpolitisk og demagogisk 
iscenesætte kampagner om løftebrud osv. – den 
logiske konsekvens kan kun være at politikerne 
ikke længere repræsenterer deres vælgere, men 
reelt betragtes som vælgernes delegater (som 
skal komme tilbage og have nye 
forhandlingsoplæg hele tiden). Dette er 
underminerende, også selv om mange politikere, 
fra Anders Fogh Rasmussens Venstre til S-SF's 
valgkamp har prøvet at fiske stemmer på det. 
Lykkebergs analyse kan ikke indfange det; 
begreber og fænomener som repræsentation, 
modernitet, egalitarisme forsvinder ned og ind i 
samlebegrebet demokratisk. Hvilket faktisk også 
bliver lidt trættende.  

Men det giver også Lykkeberg mulighed for at 
ride sin kæphest om et forhold mellem 
(selvpostuleret) elite og folket, som ikke høres og 

agtes, jf. definitionen i indledningen "Demokrati 
er en fordring, som siger, at de såkaldt kloge, 
dannede, ansvarlige og pæne aldrig har monopol 
indsigt, dannelse, ansvarlighed og 
anstændighed". Lykkebergs lidt voldsomme 
afhængighed her, tror jeg, af Rosanvallon søger at 
fremme et moderne populistisk standpunkt om at 
folk har indsigt i eget liv og derfor ikke skal 
udelukkes som udannet etc. lyder tilforladeligt, 
men det overser at en dialog så sandelig kan 
lukkes fra begge sider. Det er i dag vel næppe et 
mindre problem i politisk debat at ville udelukke 
modstandere fx med æstetiske vurdering om at 
være 'stueren' end det er at ville udelukke med 
modsatrettede påstande om overlegenhed, 
hovskisnovski osv. Det skal retfærdigvis siges at 
Lykkeberg forsøger at kvalificere sin position ved 
at indføre en skelnen, hvor mennesker ikke 
forholder sig direkte til hinanden, men via et 
sagforhold. Vigtigt, og det kan ikke siges for tit, 
men er det tilstrækkeligt som det er formuleret?  

Til sidst må jeg også anfægte nogle af Lykkebergs 
enkelttolkninger, her i forbindelse med Løgstrup. 
Ud over at jeg finder at Lykkeberg er lidt billig og 
ikke tager Løgstrup alvorligt nok ang. teknokrati, 
så forleder hans interesse i 'demokratiets princip' 
ham sandsynligvis til at overse konteksten. Det 
drejer sig om Løgstrups kritik af en studerende 
som ikke ville anerkende hans autoritet og derfor 
ville diskutere med ham inden sagen var 
fremstillet (s. 321ff.). Lykkeberg mener nok at 
Løgstrup har ret, men mener også at den 
studerende har en pointe: "De, der bestemmer, 
formår ofte at bestemme rammerne for den frie 
samtale om, hvad der er rigtigt og forkert" (s. 
323), men, fortsætter Lykkeberg, "Hvis vi følger 
Løgstrups krav om, at indvendinger forholder sig 
til 'stoffet', vil det være umuligt for langt de fleste 
mennesker at kritisere den fælleseuropæiske 
valuta 'euroen'" (s. 324). Lykkeberg henter sit 
argument fra politikken (økonomien) og forfejler 
at Løgstrups eksempel er fra universitetet, hvor 
de studerende principielt skal lære og derfor ikke 
meningsfuldt kan diskutere noget, hvor indsigten 
endnu ikke er der. Det er dog værre: Selv 
eksemplet om euroen halter, og her kommer 
Løgstrups problem med teknokratiet tilbage, for 
selv her kan man ikke meningsfuldt være imod 
det man ikke forstår. Men man kan i politik vælge 
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at fokusere på noget andet, og sige at det 
økonomiske argument skal underordnes et 
nationalt, men det er noget andet (og heller ikke 
uproblematisk). Jeg ser ikke andet end at 
Lykkeberg korrigerer Løgstrup på forfejlet 
grundlag. 

Alt i alt en vigtig og lærerig bog. Man kan efter 
behag finde den lidt vel lang, men den har 
væsentlig træk. Dog, det ensidige fokus fra 
begyndelsen gør det ikke til nogen uomgængelig 
bog om demokratiet og dets udfordringer og 
problemer, så som teknokrati, repræsentation, 
modernitet, egoisme og rethaverisk adfærd, 
manglende forståelse for fællesskab og 
lovgivning, EU-medlemskab, globalisering, 
civilsamfundet, økonomisk hasard og 
kasinoøkonomi, samt rovdrift på vores naturgivne 
livsgrundlag. Alt dette fortoner sig i det 
'mellemmenneskelige', kønsproblematik og 
populismeanalyser. Jeg kan ikke frigøre mig fra 
den konklusion at bogen mere præcist kunne 
være tituleret noget i retning af 'demokratiet og 
dets egalitarismeproblem'. Som for øvrigt 
allerede Montesquieu adresserede så inciterende 
– og Tocqueville noget bedre end Lykkeberg 
tilstår ham. 

Allersidst, så kan jeg heller ikke frigøre mig fra at 
Lykkebergs individualistiske og populistiske 
interesse i at så og sige myndiggøre den enkelte 
får ham til i bedste til dels naive 
oplysningstradition at fejlvurdere hvor meget den 
enkelte egentlig trives med selv at have ret. Er 
det ikke sådan at omslaget fra individuel 
ansvarlighed til individualisme netop er 
nationalismens tvillingebror? Og omvendt at 
nationalismen lever bedst hvor den appellerer til 
ensomme folk, hvis ensomhed netop får dem til 
at værdsætte meningsfællesskabet højere end 
sandheden og humaniteten? Og er det ikke sådan 
at det moderne repræsentative demokrati netop 
altid – i kraft af tanken om folkesuverænitet – 
forudsætter et nationalt fællesskab? Hvorfor 
nationalismen som 'løsning' byder sig til, når det 
med jævne mellemrum viser sig at individet 
netop ikke er et stærkt enkeltmenneske, men at 
individet er det væsen som gerne finder sammen, 
netop pga. manglende kultur og interesse, i 
kampen mod fælles fjende – indbildt eller ej? Det 
virker som om Lykkeberg aldrig i forbindelse med 

sit projekt har overvejet Kants diktum om 
mennesket som det væsen der behøver en herre. 

Og er det ikke netop her dannelsestanken 
kommer ind? Som et kulturhistorisk båret arbejde 
med forståelsen og forvaltningen af egen frihed? 
Måske er spørgsmålet slet ikke om alle har ret, 
men om at lære at have uret, og ikke mindst, om 
at lære at have ret og ikke få det? Er der ikke 
stadig noget at lære af Ciceros "jeg vil hellere 
have uret med Platon end ret med hans 
kritikere"? 

 
Lars Sandbeck. De gudsforladtes Gud. 
Kristendom efter postmodernismen. 230 sider – 
kr. 249,- Forlaget Anis 2012 

Anmeldt af Henning Nørhøj  

 
Hvordan kan vi tale om Gud i dag? Det er det 
spørgsmål, som Lars Sandbeck vil prøve at 
besvare. Og det ved at udvikle en opdateret, 
postmoderne version af den klassiske korsteologi. 
Almagtsteologien er ikke bare en umulighed i 
dag. Den er også kynisk og umenneskelig jvf. 
ultrakonservative teologers forsøg på at forklare 
udåden på Utøya som Gudvillet. 

Jeg har gennem årene været meget optaget af 
den tysk-amerikanske teolog Paul Tillich. Som ung 
gjorde han tjeneste som feltpræst ved 
vestfronten 1914-18. Alle hans ideale 
forestillinger brast totalt. Selv mindes han en nat 
ved Verdun, hvor han drev omkring mellem de 
døende og granaterne regnede ned. "Da sagde 
jeg til mig selv: Dette er afslutningen på den 
idealistiske del af min tænkning! Da forstod jeg, 
at idealismen var skudt i stykker." 

Halvt i spøg og halvt i alvor foreslog Tillich selv 
engang, at kirkens skulle udstede et forbud mod 
at bruge de religiøse hovedbegreber i 30 år – for 
at give tid til overvejelser over, hvordan de kunne 
oversættes ind i en ny tid. Selv bruger Tillich 
eksistentialismens begrebsverden og sprog. Det 
gamle teologiske begreb "synd" er at leve i 
fremmedgørelsen, hvilket er et vilkår for 
mennesket. Mennesket er skilt fra "værens 
grund", som Tillich udtrykker det. Men når 
mennesket spørger efter væren, så spørger det 
efter den magt, som er modsat tomhed, skyld, 
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meningsløshed og død. Denne "værens magt" 
kalder Tillich for Gud.. Den som spørger efter 
tilværelsens dyb og sidste virkelighed, spørger 
efter Gud. Gud er dybet i tilværelsen. Grunden 
for al væren er Gud.  

Tillichs svar på, hvordan man kan tale om Gud i 
dag, er modernitetens. Lars Sandbeck mener, at 
en gudstale og et gudsbegreb, som er på niveau 
med nutidsmenneskers erfaringer nødvendigvis 
må være det, han kalder en teologi for de 
korsfæstede. Altså for dem, der som Jesus på 
korset er blevet ramt af tvivl og anfægtelse og i 
desperation råber. "Min Gud, min Gud! Hvorfor 
har du forladt mig". Det er selvfølgelig ikke en 
klassisk korsteologi, som Lars Sandbeck vil 
udvikle, men en teologi der tager 
nutidsmenneskets ambivalente gudsforhold 
alvorligt, dvs. det nutidsmenneske der afviser 
diverse metafysiske og folkereligiøse forestillinger 
om det guddommelige. 

På den en side fortsætter Lars Sandbeck linjen fra 
Grosbølls afvisning af det metafysiskes 
Gudsbegreb, troen på en skabende og 
opretholdende Gud – og Niels Grønkjærs ret så 
dybdeborende bog, Den nye Gud, Efter ateisme 
og fundamentalisme. Lars Sandbeck vil på én 
gang være postmodernist og ortodoks. Han vil 
bekræfte Guds personale karakter og hævde 
treenigheden. Gud lader sig identificere som 
Fader Søn og Helligånd, skriver Lars Sandbeck. En 
kristen Gud er en Gud, der har gjort og gør sig 
tilgængelig for mennesker – og derfor også er en 
gud, der kan påvirke og blive påvirket af det, der 
ikke selv er Gud. Og det er så her, vi har den 
postmodernistiske tolkning. 

Bogen er delt i to dele. Først foretager Lars 
Sandbeck en ret så omfattende analyse af 
postmodernismen både som et kulturelt, 
filosofisk og teologisk fænomen. Denne analyse 
giver så grundlag for at give et tidssvarende bud 
på talen om Gud i dag. Og dette bud udvikles i 
diskussion med en række postmoderne teologer 
og religionsfilsoffer. Her bemærker man sig det 
store tal af amerikanske teologer. Det vil sprænge 
denne anmeldelses rammer totalt, at følge Lars 
Sandbeck både i analysen af postmodernismen 
og i hans  teologiske diskussion, som han i øvrigt 
rubricerer under overskrifter, der netop signaler 

den postmoderne tolkning: Guds død, Guds 
svaghed, Guds foranderlighed. 

Når Lars Sandbeck gør regnskab er det med 
udgangspunkt i den amerikanske teolog Robert 
Jenson: "Gud er det, der sker med Jesus". Gud er 
den begivenhed, i hvilken han kommer til 
mennesker. Det er hans kærligheds begivenhed. 
For Jesus er både den historiske person, men 
samtidig også inkarnationen af den uendelige 
selvhengivende og selvopofrende 
kærlighedsbegivenhed, som vi kalder Gud (s. 
206). Gud som begivenhed, som sker mellem 
mennesker og mellem mennesker i deres 
fællesskab med Jesus, omsætter Lars Sandbeck så 
(i tilslutning til Jenson) i et trinitarisk Gudsbegreb: 
Faderens er Gudsbegivenhedens udspring. Jesus 
eller Sønnen er Gudsbegivenhedens konkrete og 
aktuelle virkeliggørelse og Helligånden er så 
Gudsbegivenhedens fremtidige fuldendelse.  
Mao. inkarnerer Gud sig som den vi burde være, 
og ikke kan være, nemlig dem der tør slippe 
sikkerheden i et transcendent Gudsbegreb og 
være til for andre. Så sker Gud.  

Bliver religion nu til filosofi, og bliver 
kristendommens mål til realiseringen af den rene 
kærligheds selvhengivelse? Svarer den 
postmoderne tolkning ikke netop til vor tids 
individualisme, "I do it in my way"? Disse og 
mange andre spørgsmål, sidder man tilbage med 
efter læsningen af Lars Sandbecks bog. 

"De gudsforladtes Gud" sætter kristendommen i 
et nyt og tankevækkende perspektiv. Lars 
Sandbeck har et påtrængende og nødvendigt 
anliggende: Der skal tales om Gud på ny. Paul 
Tillich rejste spørgsmålet – og det med rødder i 
klassisk teologi – og vovede sig ind i et nyt sprog. 
Det satte sig i øvrigt spor i 
religionspædagogikken. Men hvem tager hans 
anliggende op – i dag? 
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Iben Krogsdal: De måske kristne. 254 sider – kr. 
249,- (e-bog kr. 149,-) Forlaget Anis 2012 

Anmeldt af Henning Nørhøj  

 
Individualiseringen og tolkningen af 
kristendommen i lyset af en gør-det-selv-
spiritualitet som et postmoderne fænomen bliver 
i Iben Krogsdals bog klart dokumenteret. 
Igennem de seneste årtier er der foretaget en 
række religionssociologiske undersøgelser af 
danskernes kristendomsforståelse. Det har været 
kvantitative undersøgelser, 
spørgeskemaundersøgelser, hvor man har prøvet 
at afdække religiøsiteten, sådan som den lige nu 
ser ud. Man har villet kortlægge forandringer i 
kirke- og kristendomsforståelsen. Men problemet 
har hele vejen været, at spørgsmål og svar blev 
afhængige af hinanden: Som man spurgte, sådan 
fik man også svar. 

Iben Krogsdal, der har Ph.d. i religionsvidenskab 
ved Århus Universitet, har i en årrække forsket i 
moderne menneskers religiøsitet. Hun går nye 
veje i sin forskning, idet hun er optaget af de 
mange måder, hvorpå mennesker taler om og 
udlever deres religiøsitet. De forskellige versioner 
af kristendom hos nutidens danskere kommer til 
udtryk gennem livshistorier. Det er netop 
sådanne livshistorier, Iben Krogsdal fremlægger i 
"De måske kristne".  

Gennem de sidste 30-40 år er der sket væsentlige 
forandringer i de måder, hvorpå mennesker 
forsøger at forklare sig selv, hvad der er sket i 
deres liv. Iflg. Iben Krogsdal er der sket, hvad hun 
kalder en "psykologisering" af det senmoderne 
liv.  Dermed mener hun en opmærksomheds-
vending fra det ydre til det indre. Psykologien 
bliver slet og ret brugt til at forklare, hvorfor det 
går mennesker godt eller skidt og hvordan 
mennesker forholder sig til det religiøse.  

Bogen beskriver først de forandringer i 
forklaringer, hun finder i de indsendte 
livshistorier – en forandring som lader sig 
beskrive som en forskydning fra tro på en 
metafysisk Gud og hans uransagelige veje til en 
selvransagelse. Dernæst giver Iben Krogsdal os et 
indblik i fortællernes religiøse oplevelser og 
måder at være religiøs på. I et tredje hovedafsnit 

tematiseres fortællernes forhold til folkekirken: 
1) Kirke og tro som et naturligt udgangspunkt for 
fortælleren. 2) Kirken som et afmagtens frirum 
for den enkelte. 3) Kirken som den fjerne kirke, 
hvor der tros på mine vegne. 4) kirken som den 
autoritet, der ikke kan gælde længere, for 
autoriteten finder jeg i mig selv. Hvad er så 
udfordringen til folkekirken? - spørger forfatteren 
til sidst.  

Blandt de mange livshistorier vil jeg her nævne 
Hanne, der taler om kirken på baggrund af en 
lang søgen gennem alternative uddannelser, 
kurser og litteratur: "Nu har jeg bevæget mig i 
rigtig mange religiøse retninger, og kirken har jo 
en tendens til, uanset om man kommer i 
folkekirken eller den katolske kirke, eller hvad for 
en kirke, man kommer i, at der søger man hen, og 
der er præsten den, der formidler. Er mellemled 
mellem den søgende og guddommen, kan man 
sige. Mens for mig der er det mere, at vi har det 
inden i os selv. Vi behøver ikke at søge det andre 
steder".  

Der er her klart en forskydning i opmærksomhed 
fra det ydre (Gud, samfund, historie) til det 
individuelle indre. Især de yngre viser i deres 
redegørelse for deres livshistorie, at deres 
udvikling og forståelse ses i et læringsperspektiv, 
siger Iben Krogsdal. Kriser giver indsigter og 
vækst. Og der spørges så efter, hvordan man kan 
komme videre, udvikle sig og blive en bedre 
anden. 

Folkekirken kan tydeligt nok ikke bruges som "vi-
tror-på-det-samme-kirke. Men er det så kirken 
som vejleder og rum for den enkeltes finden ind 
til sig selv, en "følelseskirke", der er brug for? 

I læreruddannelsens (hidtidige) KLM-fag mærkers 
den religiøse interesse og de mange spørgsmål til 
en klaring af eksistensens grundlæggende 
spørgsmål som en daglig udfordring for os i 
læreruddannelsen. I folkeskolen har vi da også 
brug for lærere, der er så forankret i sig selv, at 
de kan bruge andre, forholde sig til samfund og 
historie og dermed indgå i et skabende og 
lærende fællesskab. 
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Grundtvigs mange virkefelter 

Anmeldelse ved af Steffen Støvring 

Anders Holm: Grundtvig. Introduktion og 
tekster. Systime 2012. 170 sider. 280 kr. E-bog 
157, 50 kr. 

 
Anders Holm har disponeret sin bog om 
Grundtvig i otte kapitler ud fra de mange 
virkefelter, som denne karismatiske kæmpe sled 
med og inspirerede. Det bevirker, at bogen er 
brugbar i mange sammenhænge 

 - og i mange seminariefag! Den er grundig og 
oplysende og giver samtidig lyst til at vide mere 
endnu.  

Grundtvig levede i særdeles mange år i en 
særdeles begivenhedsrig tid. Og dette 
sammenholdt med hans store følsomhed og 
utrættelighed og kampiver betød, at hans 
betydningsfulde virkefelter blev mangfoldige. 
Anders Holm opregner otte. 

Grundtvig var oplysningsmand, men først og 
fremmest romantiker. Næret af en lys barndom 
og genopvakt af en fortvivlet forelskelse blev 
længslen efter "landet bag hav", den ultimative 
fylde og lykke, paradiset, et bærende motiv i hans 
liv og digtning. – Grundtvig var præst og 
salmedigter, med tilkæmpet blik for, at kirke og 
kristendom var levende varme organismer, som 
var båret af Helligånden og skulle åbnes af en 
ydmyg og beåndet præst og befrugtes af en 
åndfuld og bevægende salmesang. - Han var 
mytolog og historiker, grundig og forskende, men 
med et udadvendt formål: at skildre fortidens 
guder og helte for at vække dåd og virkelyst i 
nutiden. Og han var politiker, dansker og 
folkeoplyser med brændende engagement og 
frihedstrang, for at værne om det rodfæstede og 
naturlige og "vække dorskhed af dvale". 

Kort fortalt. Men Anders Holm fortæller meget 
mere og i hvert af hans otte kapitler lader han 
Grundtvig selv få ordet, hver gang i tre 
veludvalgte tekster.  Der er nok at gå i gang med. 
Og hele grundlaget er klart, grundigt, vidende, 
nøgternt. Med faktabokse og et væld af 
forklarende fodnoter. Og smukke illustrationer. 

I et afsluttende kapitel omtales Grundtvigs 
"virkningshistorie": At bevægelsen deles i de 
mere kirkelige og de mere folkelige, at der 
kommer kritikere og modstandere, at der i dag er 
opstået en slags ærbødighed og 'ejerskabsfølelse' 
overfor ikonet. Mest overraskende er dog 
omtalen af hans betydning på verdensplan, fx 
inspirationen til frihedsbevægelser i USA og Den 
tredje verden!  - Og overraskende kan det også 
virke, at rockgruppen "Nephew" er blevet grebet 
af og har anvendt det vanskelige digt 
"Nyaarsmorgen" i engelsk oversættelse. 

Grundtvig levede et dramatisk liv og var som 
person både levende og påtrængende. Og en stor 
del af hans tænkning er påtrængende den dag i 
dag. For eksempel: Findes der opladende 
fællesskaber, profane og hellige, som er givet på 
forhånd? Er det lysten, der driver værket? Er 
rodfæstethed en betingelse for tolerance? Er 
synden at elske dette jordiske liv for lidt?  Osv. 
osv.  

Til drøftelse af sådanne eksistentielle spørgsmål 
kan Anders Holms bog bestemt også anvendes. 
Men det er hverken her eller i en skildring af 
Grundtvigs liv og person, at vi finder bogens 
fokus. Det ligger et andet sted. Hovedopgaven 
synes simpelthen at have været at give et klart, 
indsigtsfuldt og nøgternt overblik over Grundtvigs 
mange virkefelter. Og den opgave er løst med 
sikker hånd. 

Steffen Støvring 
www.steffenstovring.dk 

  

http://www.steffenstovring.dk/
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Et fast fodfæste 

Anmeldelse ved Steffen Støvring 

Matias Møl Dalsgaard: Det protestantiske selv. 
Kravet om autenticitet i Kierkegaards tænkning.  
2012.   280 sider. 299 kr. 

 
Hvad er vigtigere for et menneske end at vinde 
autenticitet, blive et fast forankret Selv, og ikke 
flagre leddeløs gennem livet? Hvad er vigtigere 
for en lærer? Og hvordan kan det ske? – Måske 
kan Matias Møl Dalsgaards bog hjælpe dig, hvis 
du vil behandle dette fundamentale emne i din 
undervisning?  

Man kan gribe til sin etiske tradition, hvis man vil 
finde et fast ståsted at handle ud fra. Man er 
under alle omstændigheder påvirket af denne 
traditions etiske tænkning. Og er man muslim har 
man både konkrete og rigide anvisninger. Det har 
man i en vis udstrækning også i den katolske 
tradition. Og i den omfangsrige calvinske-
puritanske lejr er der trods al opgør med 
gerningsretfærdighed i høj grad også klare 
retningslinier, fordi troen her jo ikke må være 
uden synlige frugter.  

Men er man under Luthers indflydelse eller 
endda Kierkegaards, så er det tilsyneladende 
meget vanskeligere. For her er man spændt inde i 
en stor modsætning: På den ene side den 
absolutte fordring om lydighed over for en 
åndelig magt og – på den anden side en 
understregning af menneskets fundamentale 
afmagt. Og dog – netop dette spændingsfelt er 
dynamisk og forløsende, hævder både L. og K.. 
Fordi man i erkendelsen af sin afmagt (skylden og 
synden) har muligheden for at blive bundet, 
fastnaglet til en almægtig magt, der gør én både 
stærk og vågen og selvstændig. 

Dette store tema tager Mølgaard under 
behandling og når vidt omkring, men især ind 
omkring Augustin, og to sociologer fra den 
puritanske tradition, Weber og Charles Taylor, og 
dernæst Luther, og især især ind omkring 
Kierkegaard, som han fremtræder i 'Enten-Eller II' 
og 'Sygdommen til Døden'. 

Det er stort og vægtigt, men det er desværre 
også en PhD-afhandling, og Dalsgaard er (i sin 

benovethed?) faldet for en række "akademiske" 
unoder.   Både svære og ganske simple ting 
udtrykkes i unødigt lange, knoklede sætninger. 
Og inden vi kan komme til sagen, er vi omme ad 
mange kredsende omveje til forklaring af 
"afhandlingens" opbygning og karakter. 

Man drager et lettelsens suk, da man langt henne 
i bogen finder et illustrerende, levende fortalt 
indskud om tre filmiske figurer fra hhv. Twin 
Peaks, The Big Lebowski og the Sound of Music. 
Lige til at gå til. 

Nå, det er andre stræk i bogen nu også. Og hvis 
du - kære læser af denne lille anmeldelse – er et 
tålmodigt menneske med forstand, forudindsigt 
og god forberedelsestid (!), så vil du formentlig 
kunne få glæde af også denne bog, når du skal 
ruste dig til at belyse et i fx KLM-sammenhæng 
fundamentalt og uomgængeligt emne  

Steffen Støvring 
www.steffenstovring.dk  

 
Det danske klassesamfund - et socialt 
Danmarksportræt. Af Lars Olsen, Niels Plough, 
Lars Andersen og Jonas Schytz Juul.Gyldendal 
2012 

Anmeldt af Claus Vang Petersen og Rune 
Riberholt, Læreruddannelsen ved 
Professionshøjskolen Metropol. 

 
Et nyt klassebegreb 

Har Danmark stadig en arbejderklasse? I Det 
danske klassesamfund problematiseres det, at vi 
sjældent hører om arbejderklassen, da den ifølge 
forfatternes klassebegreb, som de har udviklet 
sammen med Heine Andersen, udgør 47% af den 
danske befolkning. I stedet for italesættes, i den 
offentlige debat, den tilstand, at vi alle er en del 
af middelklassen, lige bortset fra de 
marginaliserede. Forfatterne ønsker at vise et 
samfund med mange ulige strukturer. Hertil 
skaber de et klassebegreb, hvor overklassen og 
den højere middelklasse udgør 10% af 
befolkningen og arbejderklasse og underklasse 
udgør 66% af befolkningen. Derved decimeres 
middelklassen til at udgøre 24% af befolkningen. 
Det er en vigtig pointe for forfatterne, at vi ikke 
ligner hinanden, men derimod lever i adskilte 

http://www.steffenstovring.dk/
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verdener i forskellige boligområder, og vores 
børn går i forskellige skoler. Bogen forsøger at 
sætte fokus på den marginaliserede klasse og 
deres mulighed for at skabe et godt liv. 

Statistisk undersøgelse  

I undersøgelsesperioden 1985 til 2009 er 
underklassen vokset fra 18% til 20% af 
befolkningen. Skattereformer og skæv fordeling 
af indkomsterne på arbejdsmarkedet, har skabt 
øget ulighed. Fra 1985 til 2009 har en 
arbejderfamilie oplevet en fremgang af 
indkomsten på 45%. Til sammenligning har en 
overklassefamilie oplevet en fremgang på 133%. 

Bogen er resultatet af et statistisk studie. Den 
viser præcise sammenhænge mellem flere 
ulighedsstrukturer og underbygger dem med 
overskueligt udarbejdede statistikker:  

 Sammenhængen mellem forældres 
økonomiske og kulturelle kapital 
differentieres i forhold til elevernes 
karakterer i dansk og matematik, fordelt på 
klasser. 

 Skillelinjer mellem byområder og provinsen. 

 Differentiering af provinsen: Sjælland, hvor 
de dårligt uddannede bor, og hvor man stiller 
sig tilfreds med et liv på forsørgelse, 
generation efter generation, sættes op i 
forhold til Vestjylland, hvor man kan klare sig 
selv, og får en uddannelse, fordi erhvervslivet 
har et socialt engagement, og ser sig selv som 
en del af et lokalsamfund. Den positive 
fortælling er Vestjylland og Nordjylland, hvor 
virksomhederne ser sig selv som en del af 
lokalsamfundet, og sørger for at uddanne de 
unge, der måske har svært ved skolen. 

 Skillelinjer mellem de uddannede og de ikke-
uddannede.  

 Skillelinjer mellem boligejer og boliglejer 

 Skillelinjer mellem de bedste skoler og de 
dårligste skoler 

 Samfundet rummer mange modstillinger, og 
underklassen rammes hårdt af de ulige 
strukturer. De er mere kriminelle, har færre 
børn og sværere ved at finde en partner. 

Personlige fortællinger 

Bogen rummer flere personlig fortællinger, for 
igennem det narrative at begrebsliggøre, hvordan 

klassetilhørsforhold påvirker den enkeltes liv. En 
gennemgående pointe er, at det stadig er hårdt 
at være en del af arbejderklassen. Der 
argumenteres for, at det faktisk er blevet sværere 
at være arbejder. Tidlig tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet vanskeliggøres igennem 
reduktion af efterlønsgruppen. Men 
nedslidningen er stadig den samme. Når 
efterlønnen fjernes, er det med antagelsen om, 
at nedslidning ikke finder sted, og at mange af 
efterlønnerne hygger sig på golfbanen. Denne 
virkelighed er ikke arbejdernes. Det er 
journalisterne, og meningsdannernes virkelighed, 
som man påfører andre samfundsgrupper. 

Historisk analyse 

I modsætning til andre Lars Olsen-produktioner, 
bygger denne bog på en historisk analyse, der 
sammenligner 1985 med i dag. Den tager afsæt i, 
at alle taler om, at det er blevet bedre. Det 
forsøger den så at påvise, at det ikke er. For rigtig 
mange mennesker er det faktisk blevet værre. 
Sammenhængskraften i samfundet er på spil. I 
dag er det materielle i orden. Det er ikke det 
økonomiske, der er problemet. Det er den 
kulturelle kapital, der er problemet. Især fordi, at 
arbejderne stadig nedslides, og at negative 
strukturer stadig reproduceres og skolerne bliver 
mere og mere opdelte. 

Analysen viser en overklasse, der fjerner sig mere 
og mere fra resten af samfundet. Når 
overklassens unge skal lære om de fattige, sker 
det i et globalt perspektiv, hvor man rejser til de 
fattige lande for at lære om de fattige. Man har 
ingen anelse om, hvordan den danske 
underklasses liv er. Man kender ikke nogen fra 
underklassen. Hvis man bor i et skoledistrikt med 
en dårlig skole – flytter man sine børn hen til en 
god skole. 

På de 50 bedst stillede skoler er der i gennemsnit 
én elev fra underklassen. Men i de 50 dårligst 
stillede skoler er der ingen fra overklassen. Til 
gengæld er der 76% fra arbejderklasse og 
underklasse. 

Der er ingen klassekammerateffekt. Det er de 
næst dårligst stillede, der skal rykke og udvikle de 
dårligst stillede. 
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Den historiske dimension, gør også op med nogle 
af de almindelige forestillinger i samfundet, om 
hvor meget vi har udviklet os fra tidligere. Ja, vi 
har fået det bedre økonomisk (som forfatterne 
lidt glemmer i deres analyse) men der er stadig 
ulighedsskabende strukturer, der afhænger af 
især uddannelsesniveau. Det har al betydning i 
skolesystemet, hvilken støtte eleven har i 
hjemmet.  

Til sidst slutter bogen af med 5 løsninger, som vi 
har omskrevet til følgende: 

1. Fordelingspolitik skal på den politiske 
dagsorden 

2. By- og boligpolitik skal skabe et socialt 
blandet samfund 

3. Skoler og uddannelser bør indrettes på de 
manges børn og deres forudsætninger 

4. Arbejdsmiljøspørgsmål skal fylde mere i den 
offentlige debat 

5. Politisk skyttegravskrig om de udsatte og 
marginaliserede, hjælper dem ikke. 

Bogen er ikke en debatbog. Det er et ensidigt 
indlæg, som har skabt sin egen analyseramme, 
der udstiller en del af befolkningen, og ensidigt 
finder alle de faktorer, der differentierer 
befolkningen. 

Den fungerer godt som afsæt for diskussion. Evt. 
sat op overfor Kasper Støvrings bog: 
Sammenhængskraft, der i sin analyse lægger 
vægt på helt andre faktorer. Tilsammen vil de to 
bøger komplementere hinanden godt og kunne 
give forståelse for de vidt forskellige forståelser 
der er i samfundet af samfundets udfordringer. 

 
Hans Jørgen Kristensen & Per Fibæk Laursen 
(red.), Gyldendals Pædagogik Håndbog. Otte 
tilgange til pædagogik. 2012. 

Anmeldt af Johannes Adamsen, lektor, ph.d., 
Læreruddannelsen i Aarhus 

 
Dette omfattende introduktionsværk, som 
præsenterer sig som en håndbog, har otte 
'tilgange', pædagogisk filosofi, pædagogisk 
sociologi, didaktik, pædagogisk psykologi, 
pædagogik og etik, pædagogikkens historie, 
pædagogisk antropologi og pædagogik som fag.  

Jeg noterer med det samme to ting, nemlig for 
det første at Jens Rasmussen i sit afsnit om 
'Moderne pædagogik' (s.91-108) meget godt om 
ikke forklarer, så dog illustrerer det vi kommer til 
at døje med i de næste år med ny 
læreruddannelse. Rasmussen fremstiller her i 
kortform den påstand at indholdsorienterede 
læreplaner kun er sammenhængsløs 
informationsophobning (det er nok at man ved 
nogle årstal og kender nogle navne), mens 
resultatstyrende ditto, med kompetence etc., 
selvfølgelig kan det hele, analyse og refleksion (s. 
99). Hvilken skarpsindighed, det kunne jeg da 
have sagt mig selv! Sørme godt vi får skiftet ud. 

For det andet bemærker jeg at kapitlerne om 
pædagogik og etik (s. 287-353) nok er 
læseværdig, men dog efter min bedømmelse kun 
vanskeligt vil kunne anvendes som andet end 
nødtørftig oversigt, fx er de få linjer om etiske 
positioner (s. 301) efter min bedste overbevisning 
ikke til nogen som helst hjælp. 

Grunden til at give bogen et ord med er at der er 
en udmærket indledende del om Pædagogisk 
filosofi, hvor både Karsten Schnack (s. 28-43) og 
Sven Erik Nordenbo (s. 44-65) siger forstandige 
ting. Schnack angiver fem forhold om dannelse 
som almendannelse, nemlig 1. dannelse for alle, 
2. alsidig dannelse, 3. almindelig eller fælles 
dannelse; dernæst tilføjer han væsentlig nok – og 
ikke normalt hos Schnack, jf. afsnittet i 
Pædagogisk Opslagsbog – 4. kulturhistorisk 
dannelse og 5. politisk dannelse. Selv om det ikke 
uddybes er det bemærkelsesværdigt overhovedet 
at finde det nævnt, og man må hilse det 
velkomment og bede om opmærksomhed om 
sagen. Det er ikke et forsvar for KLM i 
læreruddannelsen, men i hvert fald et ikke 
normalt hørt forsvar, om end ikke egentlig 
begrundelse for kulturhistorie som legitimt i 
folkeskolen. 

Nordenbo opridser først, med udgangs punkt i 
Humboldt, et dannelsesideal (det er gjort bedre 
og på lige så kort plads af Alexander von 
Oettingen i Medborgerskab – et nyt 
dannelsesideal?), men så analyserer han 
kompetencebegrebet, hvor han for øvrigt 
anmærker at dets brug i videnskabeligt regi 
toppede allerede i 70'erne! Pointen er at de to 
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idealer står skarpt over for hinanden, og 
Nordenbo ser ikke noget tegn på revitalisering 
eller rehabilitering af dannelsesidealet. Det virker 
ret nøgternt; Nordenbo ser ikke ud til at begræde 
det, men han virker da slet ikke til at bifalde det. 

Også i del 8 om pædagogik som fag er der 
læseværdige (og reelt pædagogisk filosofiske 
kapitler) af von Oettingen og Bent Nabe-Nielsen. 
Begge bør være basisstof, og begge er vigtige, 
hvis man skal have KLM til at spille frugtbart 
sammen med andre sider af området LG i den 
nye læreruddannelse. 

Bogen er generelt god. Den er nok ikke en Stand 
der Forschung, men inden for en række områder 
kan man med vekslende held og svingende 
niveau, men sjældent helt ueffent få et indblik i 
en række områder, som enhver 
seminarielærer/underviser på læreruddannelsen 
bør vide. Der er ikke noget enhedssyn, og en del 
indlæg modsiges af andre. Heldigvis. 

 
Peter Kemp: Filosofiens verden. Kritik – etik – 
pædagogik – religion.  
Tiderne skifter 2012. 416 s. 

Anmeldt af Johannes Adamsen, lektor, ph.d., 
Læreruddannelsen i Aarhus 

 
De fleste, femten, af bogens 25 kapitler er 
udgivet før, med tre undtagelser er det fra 2008 
og frem. Alligevel er bogen forsøgt tænkt som en 
helhed, for de ti nye kapitler, samt de af og til 
ganske vel omskrevne eller udvidede kapitler er 
virkelig søgt tilpasset bogens overordnede formål 
om at præsentere filosofiens verden, både som 
en verden af filosofiske tanker og tænkning, 
systemer og begreber, og som Kemps verden 
gennem mere end 50 år (han udgav sin første bog 
i 1960). 

Selv om bogen har en vis helhedskarakter er den 
dog stadig en antologi, især idet de enkelte 
kapitler kan læses for sig. Den overordnede 
tredeling i 1. filosofisk kritik, 2. pædagogisk 
filosofi og 3. religionsfilosofi fjerner ikke helt 
antologikarakteren; dertil er springet mellem 
nogle af kapitlerne simpelt hen for stor. Til 
gengæld gør det jo lidt nemmere at vælge ud 
efter interesse. Nogle af bidragene har også 

vundet ved redigering, fx afsnittet om 'Skolen for 
verdensborgerlig dannelse' (tidligere trykt i 
Folkeskolens filosofi), som er blevet til det 
positive mere afdæmpet, men ikke mindre 
udfordrende. (Dog har Kemp en del fejl i detaljen, 
som ikke bliver rettet, fx blev opgaven bag 
Herders sprogafhandling ikke stillet i 1789, men 
1769, s. 257, og Schleiermachers Om Religion 
kom ikke i år 1800, men i 1799, s. 260). 

Overordnet er det læseværdige bidrag. Peter 
Kemp svinger en del i niveau, svagest står oftest 
de mere samfundsfilosofiske/politiske – og nok 
for lidt politisk filosofiske – bidrag. Stærkest er 
Kemp i det religionsfilosofiske. Eller anderledes 
formuleret: Kemps tendens til af og til bare at 
fremstille sin sag med mere eller mindre eksplicit 
afregning med 'modstanderne' kan godt blive lidt 
for entydig, medens omvendt han bliver ganske 
tankevækkende når han selv er udfordret af 
sagen. Fx kommer han vel let om konflikten 
mellem kristendom og islam ved at hævde at 
almindelige muslimer ser Muhammed som et 
fredssymbol (s. 386). Det kan jeg ikke uden videre 
udelukke, men noget belæg får vi ikke. Omvendt 
er kapitlerne om sundhed (kap. 11) og om 
tilgivelse (kap. 20) meget gode. 

Som nogle af Kemps store fortjenester i dansk 
filosofi og åndsliv hører temmelig sikkert de 
kritiske med- og modspillende introduktioner af 
franske filosoffer, fra Bergson og Sartre i 
tresserne over Paul Ricoeur (ikke mindst Ricoeur) 
og Derrida til Levinas og Vladimir Jankélévitch 
(kap. 20). Ved sin insisterende fastholdelse af 
grundhumane temaer som historie og glemsel, 
skyld og tilgivelse, væren og eksistens, 
metafysiske temaer i det hele taget, har Peter 
Kemp i et halvt århundrede kæmpet en væsentlig 
kamp og gjort sig fortjent til hæder.  

Væsentlig finder jeg Kemps indsats i pædagogisk 
filosofi, især med sit udkast til tanken om 
dannelse som verdensborgerlig, først i bogform i 
2005, og siden i flere artikler, inkl. to kapitler i 
nærværende bog. Man kan jo hertil indvende at 
tanken om det verdensborgerlige i sit ordvalg, sin 
appel til de sidste tyve års tale om globalisering, 
og sin forbindelse til nye tanker om 
medborgerskab måske i virkeligheden skjuler at 
humanitetstanken bag indebærer det samme og 
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måske mere, ikke ved at ville mere, men ved i det 
tilsyneladende mindre at være mere konkret og 
navnlig mere kritisk. Og jeg synes også at Kemps 
indfaldsvinkel blænder af for det store arbejde 
der siden 1. verdenskrig og under den kolde krig 
blev gjort i mellemfolkeligt regi Når nu begrebet 
om verdensborger er relativ nyt, trods aner i 
1700-tallet, hvoraf kom så den faktiske indsats ud 
over nationale grænser? Kemp end ikke stiller 
spørgsmålet. 

Hermed har jeg ikke bare omfavnet Kemps 
religionsfilosofiske tænkning. Men hele det store 
arbejde med narrativ teologi (religionsfilosofi), 
som de fleste af kapitlerne i sidste tredjedel 
beskæftiger sig med, fortjener en anden og mere 
dybtgående kritik. Her skal det bare fastholdes at 
Kemp ved at spørge til og udarbejde sider af det 
såkaldte mytisk-potiske sprog bidrager til at 
fastholde og levendegøre en dimension, som en 
mere moderne og nominalistisk sprog- og 
verdensopfattelse ikke kan stille noget op med. 
Her er der også muligheder for en 
religionsdidaktisk tilknytning og 
grundlagsarbejde. 

 
Carsten Bach-Nielsen og Per Ingesman (red.): 
Kirkens historie bind 1-2. 802 og 787 sider; 698 
kr. Hans Reitzels Forlag, København 2012. 

Anmeldt af Niels Willert, lektor, 
dr.theol.Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, 
UCC. 

 
Faktisk kunne man godt have ønsket sig, at denne 
store kirkehistoriske fremstilling ikke var samlet i 
to bind, men derimod fire bind, for det er nogle 
tunge bøger at have med i tasken, når man enten 
som lærer eller studerende skal bruge dem i 
undervisningen. De vejer næsten fire kilo 
tilsammen. En anden grund hertil kunne også 
være, at værket er skrevet af fire forskellige 
kirkehistorikere, der hver især tager sig af en 
epoke i historien. Det er der som helhed kommet 
et godt og solidt resultat ud af, og er bøgerne 
tunge at bære, så er de på den anden side 
gennemgående ikke tunge at læse, om end der 
indimellem er tale om tunge sager, der tages 
under behandling.  

De fire kirkehistorikere er alle ansat på, hvad der 
nu hedder Faculty of Arts, på Aarhus Universitet, 
og er specialister i hvert sit område, som de 
skriver om. Niels Arne Pedersen er lektor 
dr.theol. og oldkirkeforsker med særlige 
interesser inden for studierne af gnosticisme og 
manikæisme i forhold til kristendommen. Han har 
skrevet afsnittene om oldkirken. Per Ingesman 
har skrevet om middelalderen samt 
renæssancen. Han er af uddannelse historiker og 
i dag professor dr.phil. Hans specialeområde er 
især forholdet mellem Danmark og pavestolen i 
middelalderen, ligesom han har arbejdet meget 
med senmiddelalderen og reformationstiden. 
Carsten Bach-Nielsen er lic.theol. og lektor i nyere 
og nyeste kirkehistorie og har en særlig interesse 
i forholdet mellem kunsthistorie, 
litteraturhistorie og kirkehistorie. Han, der også 
er uddannet i kunsthistorie, har taget sig af tiden 
ca. 1500-1800. Den nyere og nyeste historie er så 
blevet varetaget af nu professor emeritus Jens 
Holger Schjørring, hvis særlige interesseområder 
har været de sidste to århundreders kirkehistorie 
med særlig vægt på dels dansk kirke- og 
teologihistorie, dels internationale relationer i 
nutidens kirkeliv i en globaliseret verden.  

De fire forskere har ikke alene hvert sit 
fagområde, men også hver især sin måde at 
behandle kirkehistorien på, hvilket de har givet 
hinanden frie hænder til. De har således hver 
især kunnet accentuere og nuancere 
fremstillingen ud fra, hvad de har skønnet at 
være væsentligt og relevant. Man er da heller 
ikke i tvivl om som læser, hvem der står bag 
afsnittene, hvilket taler til fordel for dette store 
værk, der samtidig bærer præg af en vis form for 
homogenitet, for så vidt som de har forpligtet 
hinanden på at skrive et oversigtsværk, der 
tegner de store linjer med omtale af de vigtigste 
kirkehistoriske begivenheder og personer. Hvad 
der også binder dette smukke boghåndværk 
sammen, er den overdådige billedredaktion, der 
omfatter flotte gengivelser af talrige billeder, 
skulpturer, kirker m.m. samt ikke så få 
geografiske kort og oversigter m.m. Det tjener alt 
sammen til at gøre dette værk ikke alene 
læservenligt, men også pædagogisk tilgængeligt. 
At teksten er sat op med brede marginer, gør det 
ligeledes muligt for læseren at gøre notater. Der 
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er med andre ord tænkt på, at bogværket først og 
fremmest er skrevet for studerende, om end 
mange andre læsere også er tænkt med. 

Kirkehistorien erstatter tidligere tilsvarende 
kirkehistoriske fremstillinger på dansk, dels den 
dansk-svenske Kirkehistorie af H. Holmquist og J. 
Nørregaard fra 1930erne med senere udgaver, 
dels Torben Christensens og Sven Göranssons 
dansk-svenske Kyrkohistoria 1-3 fra 1970erne. 
Det er indlysende, at der skulle skrives et nyt og i 
forskningsmæssig henseende opdateret værk i et 
lignende omfang som de tidligere. Men som der 
gøres opmærksom på i forordet, så har man 
truffet det valg i forhold til Christensens og 
Göranssons Kyrkohistoria ikke at styre imod en 
lige så detaljeret og omfattende fremstilling som 
den tidligere, der vil have alt med og bevæger sig 
ud i enhver afkrog af verden før og nu. Man må 
således med den nye fremstilling f.eks. undvære 
kristendommens historie på Madagascar og i 
Australien! Global er fremstillingen dog 
stadigvæk, om end der ofte er tale om fra- og 
tilvalg. At Vestens kirkehistorie derfor er kommet 
til at spille den afgørende rolle, er indlysende – 
og indimellem kritisabelt, når man tager i 
betragtning, hvilken betydning kristendommen i 
dag spiller dels i Rusland og Østeuropa, dels i 
Asien og Afrika. Det er alt sammen med, men 
snarere i eksemplarisk form end i form af en 
kontinuerlig fremstilling af et forløb.  

Til gengæld har man valgt at integrere den 
danske og nordiske kirkehistorie, hvilket er en 
klar fordel og i øvrigt også indlysende at gøre. Det 
er generelt lykkedes godt, men visse steder 
kunne man nok have udnyttet denne disponering 
ved i højere grad at tænke samspillet med 
mellem Danmark og de nordiske lande på den 
ene side og de andre vestlige lande, herunder 
USA, på den anden side. Under alle 
omstændigheder skal det dog hilses velkommen i 
betragtning af, i hvor høj grad begivenheder og 
personer herhjemme er påvirkede af, hvad der 
sker uden for landets grænser. 

Hvad er så nyt og interessant for os undervisere i 
forhold til tidligere fremstillinger? Lad mig give 
nogle eksempler. I Niels Arne Pedersens fine 
gennemgang af oldkirken har den nyeste 
forskning sat sig tydeligt igennem, f.eks. når han 

behandler spørgsmålet om gnosticismens 
oprindelse, om den er opstået forud for 
kristendommen, som tidligere antaget, eller om 
den udspringer af kristendommen, som mange i 
dag vil hævde. Loyalt diskuteres det med 
afvejning af synspunkter og opmærksomhed 
omkring kildematerialets uhomogene præg. I det 
hele taget får vi et ganske andet billede af 
oldkirkens pluralisme end tidligere. At 
manikæismen og østlige strømninger har fået en 
særlig plads, kan ikke undre med Niels Arne 
Pedersens forskning, og der gives også gode 
grunde til at fokusere så meget på den østlige del 
af romerriget i forhold til tidligere fremstillinger. 
Det var jo især i den del af riget, at mange var 
gået over til den nye religion. Det er interessant 
læsning. Om kristenforfølgelser og kristnes 
reaktion herpå samt om kristnes forhold til 
døden, skrives der også på en ny og nuanceret 
måde. En detalje: Jeg undrer mig over, at der side 
187 og side 269 står, at de to rigshalvdele siden 
tiden efter Konstantin den Store aldrig mere blev 
forenet under den samme kejser, hvilket jo er 
tilfældet med Justinian den Store i 500-tallet. Det 
varede dog ikke så længe. 

I Per Ingesmans gennemgang af middelalderen 
fornemmer man hurtigt, at her står en historiker 
bag fremstillingen, der har som gennemgående 
træk, at de sociale og politiske faktorer inddrages 
i langt højere grad, end det var tilfældet i tidligere 
fremstillinger. Per Ingesman skriver klart og 
fremstiller ofte komplicerede forhold på en 
overskuelig måde. Han er også god til at krydre 
fremstillingen med konkrete eksempler. Men en 
gennemgående svaghed i hans disponering af 
stoffet er, at det i for høj grad bliver 
kirkeinstitutionens historie på bekostning af 
teologiens historie. Det er således ikke de store 
teologiske udfordringer og spændinger, der 
præger gennemgangen af de skolastiske teologer. 
Til gengæld er hans grundige gennemgang af 
lægfolkets religiøse vækkelse, tiggerordenernes 
betydning for lægfolket, kirkens pastorale praksis 
samt senmiddelalderens spiritualitet og fromhed 
meget spændende læsning med nye 
accentueringer og nuanceringer. Hertil kommer, 
at vi for en gangs skyld får en fremstilling af 
senmiddelalderen, der ikke tegner et generelt 
billede af en forfaldsperiode, men tværtimod 
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peger på, at reformationen i mange henseender 
allerede forberedes i disse sidste århundreder af 
middelalderen. Det er et betydningsfuldt 
korrektiv til traditionel fremstilling af denne 
periode, hvis forfaldstegn heller ikke lades ude af 
betragtning. At fremstillingen afsluttes med 
renæssance og humanisme, medvirker til at 
underbygge dette syn på en glidende overgang. 
Om dansk middelalder er der et enkelt afsnit, 
hvilket er velskrevet og kondenseret, men tilbage 
sidder man med en fornemmelse af, at her kunne 
flere emner godt være mere udfoldet, f.eks. 
kirkebyggeriet. At gennemgangen af Danmarks 
middelalder blot skulle være et eksempel på en 
national kirkehistorie som skrevet side 687, er vel 
ikke en tilfældighed.  

Tiden fra ca. 1500 til ca. 1800 er skrevet af 
Carsten Bach-Nielsen, der således har fået det 
tunge ansvar at skulle gennemgå Luther og 
reformationen. Men trods gode intentioner 
fremstår dette indledende afsnit ikke særlig klart 
og også alt for kortfattet. Her havde en 
kronologisk oversigt som andre steder i værket 
været på sin plads. At det efterfølgende afsnit 
bærer overskriften "De tyske reformationer" og 
indledes med en gennemgang af Zwingli og 
edsforbundet i Schweiz, må da vist også forvirre 
enhver studerende. Jeg undrer mig også over, at 
det varer så længe, førend Calvin bliver 
inddraget. Til gengæld er det i forhold til tidligere 
fremstillinger godt, at Carsten Bach-Nielsen gør 
så meget ud af Calvin og calvinismen, som det er 
tilfældet. Men under alle omstændigheder, så er 
en kompliceret kirkehistorisk udvikling med 
splittelser ikke blevet mindre kompliceret i denne 
fremstilling, der savner en overordnet 
pædagogisk hånd. Ærgerligt, for der ligger en stor 
og bred kulturhistorisk viden bagved. Til gengæld 
er afsnittet om den katolske modreformation, 
hvis betegnelse med rette problematiseres, klart 
og informativt, og man aner kunsthistorikerens 
greb om fremstillingen. Det er også tilfældet med 
de efterfølgende afsnit om 1600- og 1700-tallet, 
der er lykkedes bedre end de indledende lidt 
diffuse afsnit om reformationsårhundredet.  

Jens Holger Schjørring tager sig af tiden fra den 
franske revolution og helt frem til i dag med, 
hvad han kalder global kristendom. Det er en 
særdeles velskrevet og pædagogisk fremstilling, 

der både har sans for det store overblik og 
samtidig bevæger sig fint ned i detaljerne, hvor 
det kan levendegøre fremstillingen. Det giver god 
mening nærmest at tage udgangspunkt i 
religionskritikken for derpå at afsøge teologiens 
svar herpå i en sekulariseret og moderne 
tidsalder. Der veksles mellem gennemgange af 
katolicisme og ortodoks kirke på den ene side og 
protestantiske kirker, herunder den danske 
folkekirke fra 1849. Det fungerer glimrende med 
integrationen af dansk og nordisk kristendom, 
men mulighederne for at accentuere samspillet 
kunne nok være bedre udnyttet. Det er, som om 
afsnittene om Danmark er føjet til snarere end 
integreret i den større sammenhæng. Men 
velskrevet er det og med spændende nye 
detaljer, f.eks. at P.C. Kierkegaard som den første 
brugte betegnelsen "folkekirke". Interessant er 
afsnittet om industrialiseringen i England og dens 
betydning for kirkelivet. Og her, fornemmer man, 
lykkes det at trække linier over Nordsøen. 
Kirkerne i mellemkrigstiden og deres stillingtagen 
under 2. Verdenskrig og i Østeuropa er stof, der 
har optaget Schjørring meget, hvilket også 
præger den solide og levende fremstilling. Det 
gør sig også gældende med afsnittet om 
kristendommen på den sydlige halvkugle, der i 
sagens natur har fået en eksemplarisk karakter i 
modsætning til Christensens og Göransons 
minutiøse gennemgang af kristendommen i de 
andre verdensdele. Nu er det blevet overskueligt 
og også vedkommende. 

Samlet set må dette store arbejde først og 
fremmest karakteriseres som et vellykket projekt. 
Hver forfatter runder hvert afsnit af med en 
sammenfatning samt omhyggelig oversigt over 
den litteratur, der ligger til grund for 
fremstillingen. Hvad man så kunne savne flere 
steder, er en mere præcis henvisning til 
kildematerialet. At der foreligger kildeteksthefter 
for de studerende på Aarhus Universitet, er godt, 
men hvorfor ikke få det trykt og udgivet i 
bogform som tillægsbind til dette værk? Det 
fortjener det. Til gengæld er der en glimrende 
litteraturvejledning til sidst, ligesom man også 
her får en oversigt over billederne. Bogværket er 
forsynet med personnavneregister og sag- og 
stednavneregister. Derimod kunne man godt 
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savne en oversigt over relevante begreber som 
hjælp for den studerende.  

Til sidst: Kan dette flotte værk gøre nytte i 
læreruddannelsen? Både ja og nej. Selvfølgelig 
kan en så omfattende fremstilling ikke anvendes 
som de studerendes grundbog i 
undervisningsfaget 
Kristendomskundskab/Religion. Men den er 
uomgængelig som håndbog for enhver 
læreruddanner, der vil undervise i faget på et 
forskningsbaseret og opdateret niveau. Og det 
skal man. 

 
Inge Degn & Kirsten Molly Søholm (red.): 
Tørklædet som tegn. Tilsløring og demokrati i en 
globaliseret verden. Aarhus Universitetsforlag 
2011. 194 s., ill., 198 kr. 

Anmeldt af Ole Bjørn, Dronninglund Gymnasium 

 
"Tørklædet som tegn" – ups. Er der lagt op til en 
omgang runddans med semiotikere? Når jeg 
danser med, bliver det sjældent et kønt syn. Mine 
fødder er alt for tunge til semiotik-trin. Så det var 
med en vis frygt og bæven, jeg småtrippede hen 
til bogen. Men mine bange anelser var ganske 
ubegrundede, for det er både kompetente og 
pædagogiske skribenter, der er sat på opgaven at 
undersøge tørklædet ud fra to vinkler: tørklædet 
som kulturelt tegn og nationale modeller for 
løsningen af tørklædestriden.  

I første del besvares de overordnede spørgsmål: 
hvad er kultur, hvorledes er en kulturs tegn og 
koder underlagt forandring og endelig hvorledes 
afkodes kulturelle tegn? Og udgangspunktet er 
Clifford Geertz' definition af kultur som "et 
offentligt væv af betydning, som vi 
kommunikerer igennem med dem, der kender 
koden". Og så er vi jo i trygge hænder – og 
konfrontationerne ligger lige for. Opfattes 
tørklædet som et kulturelt symbol, så gælder 
ifølge Geertz, at kulturelle symboler kun kan 
afkodes korrekt inden for samme kultur. Dvs. 
udenforstående har et problem, når symbolet 
ikke kan omtolkes til ens egne kulturelle koder 
eller når symbolet tolkes forskelligt i de 
forskellige kulturer – og hver især hævder at have 
patent på netop deres fortolkning eller 
afkodning.   

Men inden vi kommer i gang, så har de to 
redaktører Inge Degn og Kirsten Molly Søholm 
varmet op med en ganske lang og særdeles 
velskreven indledning – så når man ikke andet, så 
læs den. Alene den er en god begrundelse for at 
købe nogle eksemplarer af bogen til AT-projekter 
og SRP. 

I den første artikel giver Ole Høiris en 
gennemgang fra antikken til nutiden af Vestens 
omgang med og fortællinger om de fremmede – 
og her er især hans skelnen mellem 
partikularisme og universalisme interessant. 
Ifølge Høiris hænger kulturbegrebet sammen 
med en partikularistisk verdens- og 
samfundsopfattelse, hvor identiteten 
internaliseres gennem de nære relationer, mens 
omvendt samfunds- eller civilisationsbegrebet er 
knyttet til en universalistisk verdens- og 
samfundsopfattelse, hvor tilhørsforholdet er 
kontraktuelt og relateret til fornuften. Bringer vi 
det ned på jorden og tørklædet eller sløret i spil, 
så må vi i et universalistisk perspektiv afvise 
sløret i et opgør med traditionelle 
undertrykkelsesformer, hvor kvinder i alle lande 
solidarisk må forene sig i kampen for frihed og 
lighed. Her hænger vi selvfølgelig i arven fra 
Oplysningstidens og Kants opfattelse af den 
universelle fornuft og menneskerettigheder. Men 
set i et partikularistisk perspektiv må vi også 
medgive den enkelte kvinde spundet ind i netop 
sit kulturelle spind retten til at forme sit eget liv 
og dermed også retten til selv at definere 
tørklædet eller slørets funktion.  

Forskellen mellem det partikulære og universelle 
går for mig at se gennem hele bogen som en rød 
tråd, men nok så vigtigt, kan den skriveraske 
lærer med lidt behændighed formulere et A4-ark 
omkring de to begreber, der absolut er 
anvendelige i en undervisningssituation. 

Det samme kan siges om Jan Lindhardts 
spændende artikel om "Klæder skaber folk" eller 
hvad?  

Lindhardt viser, hvorledes de muslimske 
indvandrere står i en årtusind gammel 
påklædningstradition som vi også selv er en del 
af. Paulus er jo ikke meget bedre end Taliban 
hvad angår kvinder, men der ligger en 
sekularisering mellem dem og os. En af pointerne 
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i artiklen er tøjets funktion: dækker klæderne 
over et syndigt legeme og skaber ærbarhed eller 
rettere skaber folk? Eller er der som i antikken en 
bevidsthed om, at klæder skjuler "den nøgne 
sandhed", og at der er forskel på mig og mit tøj? 
Og er den "nøgne sandhed" en del af min 
individualitet? Ifølge Lindhardt hører det til 
individ-tanken i det 19.århundrede, at man ikke 
kan være et fuldt og helt individ, hvis andre 
kender en for godt – så på med tøjet, så mit 
"sande jeg" er skjult for omverdenen. 

Tove Engelhardt Mathiassen behandler i sit 
bidrag sløret i en vestlig, kristen og sekulariseret 
sammenhæng og undersøger de forskellige 
opfattelser af sløret og slørets mange varianter i 
en haut couture-sammenhæng – det er som at 
bladre i et modemagasin. Men pointen er 
selvfølgelig understregningen af tegns og koders 
foranderlighed og slørets mange funktioner i 
relation til kvindens iscenesættelse.  

Ikke alle teksterne er lige velegnet til eleverne i 
relation til niveau og graden af spænding, men 
Rikke Andersens tekst "Burka og bryster. 
Debatter om tørklæder, tilgængelighed, 
ligestilling og nationalitet" er i elevernes 
øjenhøjde – og en øjenåbner. For hvis man 
overhovedet havde haft de mindste forhåbninger 
om at den danske debat omkring tørklæder og 
burka havde et vist niveau, ja så punkteres de alle 
på stribe: "Jeg vil gerne have lov til at se 
muslimske kvinders flotte bryster" lød det fra 
Søren Espersen, Dansk Folkeparti, som argument 
for at det ikke skulle være tilladt for muslimske 
kvinder at være tildækket. Men Espersen er ikke 
den eneste aktør i klubben for gakkede 
argumenter – og sat på spidsen må forfatteren da 
også konkludere, at den rationelle tale om frihed 
og lighed i virkeligheden betyder åbenhed og 
tilgængelighed, der igen er identisk med at 
kvinder – for at blive accepteret som en del af det 
nationale danske fællesskab – skal være 
tilgængelige kropsligt (for blikke og berøring).  

Debatniveauet i Danmark sættes dog ikke kun af 
politikerne, medierne gør også deres til at vi 
bliver i rendestenen. Her forklares de etniske 
minoriteters kultur gennem henvisning til islam 
og dermed også undertrykkelse, vold, drab, tvang 
og voldtægt. Tilsvarende vanskabninger fra 

etniske danske mænd forklares der imod ikke ud 
fra deres danskhed eller danske kultur, men at 
det er individer, for hvem noget er gået galt.  

Det forstemmende i den danske debat fortsætter 
i Birte Siims tekst "Det muslimske tørklæde som 
udfordring for demokratisk ligestilling", hvor 
fokus er stillet ind på Forlketinget, domstolene, 
medierne og feministiske grupper med sideblik 
på tilsvarende debatter i Frankrig, Tyskland, 
England, Holland og Tyrkiet. Spændende læsning 
og oplagt i samfundsfag.  

Og så slutter bogen af med tre fremragende 
indføringer i Tyskland, Frankrig og Tyrkiets 
håndtering af muslimske kvinders forskellige 
tildækninger. Kristen Molly Søholm skriver om 
"Tyskland mellem ledekultur og multikultur. Tysk 
politisk kultur og tørklædestriden omkring 
Fereshta Ludin", Inge Degn om "Verdslighed – 
hegemonisk diskurs eller demokratiets 
selvforsvar? Debatten om det islamiske tørklæde 
i Frankrig" og endelig Mehmet Ümit Necef om 
"Tørklædet i Tyrkiet". Har man været en ihærdig 
avislæser gennem de sidste år, er der faktuelt 
ikke så meget nyt i de tre artikler, men artiklerne 
kæder debatterne og begivenhederne sammen 
med et suverænt overblik og velfølende indsigter 
i de respektive landes politiske klima og kultur – 
det er lige til samfundsfag og Tyrkiet-teksten en 
oplægger i religionstimen. Det eneste jeg lige 
savner hos Necef er en uddybning af "balladen" 
omkring det sekulære parti CHP, der traditionen 
tro var for det kemalistiske tørklædeforbud, så 
ændrede partiet kurs og ville afskaffe 
tørklædeforbudet, men efter uro i baglandet 
besluttede CHP-toppen sig for at skelne mellem 
det traditionelle tørklæde og det religiøse 
"türban", der fortsat skal være forbudt.  

Men vi skal ikke hænge os i detaljer – og dem, der 
er, overskygger på ingen måde, at denne bog 
med sine antropologiske, teologiske og 
etnografiske synsvinkler løfter debatten op af 
rendestenen (hvis politikerne og medierne vil 
læse den) og os lærere op i overblikkets og 
indsigtens højder – og der kan vi jo godt lide at 
være. 
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Martin Schwarz Lausten: Johann Bugenhagen. 
Luthersk reformator i Tyskland og Danmark. 308 
sider; 289 kr. Forlaget Anis, København 2011. 

Anmeldt af Niels Willert, lektor, dr.theol. 
Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC. 

 
På Bispetorvet foran Vor Frue Kirke i København 
er der et reformationsmonument, der blev 
opstillet i 1943. På dette monuments sokkel er 
der fire broncerelieffer, der gengiver nogle 
hovedbegivenheder under reformationens 
gennemførelse. Et af dem viser Johann 
Bugenhagen, der indvier de første syv evangeliske 
superintendenter i Vor Frue Kirke 1537. Som 
bekendt brugte man ved den lejlighed ikke 
betegnelsen biskop for netop at markere bruddet 
med fortidens bispekirke. Johann Bugenhagen var 
heller ikke biskop, men alene præsteviet, hvilket 
også er bemærkelsesværdigt.  

Det tyske navn Bugenhagen forbinder man med 
den danske reformationshistorie, hvor han 
spillede en hovedrolle som kongens rådgiver i 
kirkelige og teologiske anliggender og som den, 
der forestod de store symbolskladede 
begivenheder, hvormed bruddet med fortiden 
blev iscenesat. Men meget mere ved de fleste af 
os nok ikke om denne så betydningsfulde 
skikkelse. Det har kirkehistorikeren Martin 
Schwarz Lausten nu rådet bod på med en fin bog, 
der kaster et grundigt lys over denne mand fra 
Pommeren, hvis såvel privat- som arbejdsliv var 
tæt forbundet med Martin Luther. Schwarz 
Lausten er som bekendt i særlig grad specialist i 
reformationshistorien og ikke mindst den danske 
gennemførelse af den evangelisk lutherske 
reformation, hvor han har skrevet ikke så få 
bøger om såvel kongerne og deres religionspolitik 
(Christian II og Christian III) som teologerne 
(Martin Luther, Philipp Melanchton, Hans Tausen, 
Peder Palladius). Det siger derfor næsten sig selv, 
at der i denne nye bog forekommer gentagelser i 
forhold til tidligere udgivelser, men på den anden 
side er man ikke i tvivl om, at her foreligger der 
resultater af nye arkivstudier, der bringer os tæt 
ind på livet af Bugenhagen. Fremstillingen 
afspejler en traditionel historieskrivning, der 
følger kilderne tæt uden at stille så mange 
spørgsmål, men den kildenære stil får på den 

anden side Bugenhagen til at træde tydeligt frem 
som det levende menneske, han med sit store 
intellekt, men også lidt grove og barske væsen 
åbenbart var. Man fristes nok ikke uden grund til 
at sammenligne ham med Luther. 

Vi følger ham fra hans opvækst i Pommern, hvor 
han med udgangspunkt i den katolske 
humanisme ret hurtigt bevægede sig i luthersk 
retning. Luthers skrift om kirkens babyloniske 
fangenskab og dets opgør med den katolske 
opfattelse af sakramenterne kom ham i hænde, 
og så gik det hurtigt med en karriere, der blev 
knyttet til Luther og universitetet og stadskirken i 
Wittenberg. Vi følger ham tæt i Schwarz Laustens 
deltaljerede gennemgang, der også rummer et 
fint overblik over Bugenhagens teologiske 
ståsted, der i store træk er på linje med Luthers 
teologi bortset fra, at Bugenhagen f.eks. modsat 
Luther i en tilspidset situation kunne gå ind for 
modstandsret mode den katolske kejser. 

Af særlig interesse i en dansk sammenhæng er 
selvfølgelig Bugenhagens ophold i København i 
årene 1537-39. Men det er her værd at bemærke, 
at Bugenhagen allerede traf sammen med hertug 
Christian (den senere Christian III) i 1529 i 
Flensburg og på hertugens foranledning stod i 
spidsen for en religionssamtale, hvor man gjorde 
op med den sværmeriske Melchior Hoffman, der 
forfægtede et spiritualistisk nadversyn. Da 
Christian III derfor i 1537 fik Bugenhagen til 
København, var han forberedt på, hvilken 
teologisk og organisatorisk kapacitet han havde 
fået som sin rådgiver.  

Schwarz Laustens beskrivelse af Bugenhagens 
rolle som den, der stod i spidsen for 
reformationshøjtidelighederne i København, er 
spændende læsning, f.eks. kommer vi tæt på 
kongeparrets kroning og salving, ligesom vi får 
indblik i Kirkeordinansens affattelse samt 
indsættelsen af de første lutherske biskopper og 
genåbningen af Københavns Universitet. Vi får 
også et klart indtryk af, at den lutherske 
toregimentelære nok bliver respekteret og så 
alligevel sprængt med den såvel politiske som 
religiøse rolle, kongen får med Bugenhagens 
velsignelse. Det er som en gammeltestamentlig 
præstekonge, at Christian III nu træder frem.  
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Mange år blev det ikke til, for andre opgaver i 
Tyskland ventede på Bugenhagen. Kongen kunne 
ikke overtale ham til at blive, men rådgiver på 
afstand vedblev han med at være. Hans rolle i de 
kirkepolitiske konflikter i de efterfølgende årtier i 
Tyskland var heller ikke uvæsentlig, når et 
territorium gik over til lutherdommen. 

Til sidst bør nævnes den sammenskrivning af de 
fire evangeliers lidelseshistorie, som Bugenhagen 
udgav i bogform i 1530erne og som findes i Den 
danske Salmebog. Med til denne 
sammenskrivning hørte et tillæg om Jerusalems 
ødelæggelse baseret på især den jødiske 
historiker Josefus' beskrivelse heraf. Der skulle 
åbenbart ikke herske tvivl om, at der var en 
sammenhæng mellem Jesu død og ødelæggelsen 
af Jerusalem og templet. Forholdet mellem 
kristne og jøder er som bekendt også et af de 
områder, som Schwarz Lausten har specialiseret 
sig i. 

 
Martin Schwarz Lausten: Jøder og kristne i 
Danmark. Fra middelalderen til nyere tid. 352 
sider; 299 kr. Forlaget Anis, København 2012. 

Anmeldt af Niels Willert, lektor, dr.theol. 
Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC. 

 
I årene 2002-2007 udgav Martin Schwarz Lausten 
et 6-binds værk om forholdet mellem jøder og 
kristne i Danmark i tiden fra middelalderen og 
frem til 1948 med oprettelsen af staten Israel. 
Det er et imponerende arkivarbejde med 
kildestudier, der ligger til grund for disse bøger, 
der har givet os adgang til denne vigtige historie 
og måske især for den nyeste histories 
vedkommende har givet anledning til megen 
selvransagelse. Arkivarbejdet har også været 
afslørende, hvad angår visse nyere kirkefolks 
antisemitiske holdning til jøder.  

Med et så stort forskningsarbejde publiceret i 
seks tykke bøger siger det sig selv, at der hermed 
også stilles nogle særlige krav til læseren, der 
selvfølgelig kan vælge fra og til, afhængigt af hvor 
ens interesser går. Men tid kræver det, og på den 
baggrund er det derfor nyttigt, at Schwarz 
Lausten nu har udgivet en bog, hvori han samler 
al stoffet i en kondenseret og overskuelig form, 
der gør det langt nemmere for læseren at trække 

de store linjer op og danne sig et overblik over 
forholdet mellem jøder og kristne i de sidste 
tusind års Danmarkshistorie. Og vil man herfra gå 
mere i dybden med et emne eller en periode, da 
kan man gå til det store værk.  Jeg er ikke i tvivl 
om, at mange må have ventet på netop denne 
bog, men den har været værd at vente på. 

Det gælder også læreruddannelsens såvel KLM-
fag som linje- og undervisningsfag 
Kristendomskundskab/Religion. Især for KLM-
faget med et formålsbestemt krav om 
inddragelse af jødedommen som europæisk 
minoritetsreligion ved siden ad islam er bogen 
nyttig, når det drejer sig om f.eks. 
problemstillinger omkring en religiøs 
minoritetsgruppes integration eller assimilation i 
det danske samfund. Men også 
linjefaget/undervisningsfaget kan med en 
gennemgang af jødedommen hente væsentligt 
stof som f.eks. oplysninger om forskellige former 
for jødedom herhjemme, ortodoks jødedom eller 
reformjødedom. Under alle omstændigheder, så 
er der stof til det ene og det andet fra hver en 
periode i denne lange historie. 

I kapitlet om middelalderen, der af gode grunde 
ikke handler om jøder i Danmark, eftersom de 
som bekendt kom hertil langt senere, hører vi til 
gengæld om, hvordan antijødiske stemninger 
såmænd også dengang bredte sig til Danmark 
f.eks. i periodens historieskrivning. Det er 
forstemmende, hvor meget den antijudaistiske 
tendens ude i Europa allerede dengang satte sit 
præg på den kirkelige og teologiske bevidsthed 
herhjemme. At korstogsbevægelsen i særlig grad 
bragte den op på overfladen, kan ikke undre. Og 
fra kalkmalerierne kender vi jo også til 
stigmatiseringen af jøderne, når kristendommens 
grundfortælling skulle udfoldes på væggene. 
Sammenhængen mellem Jesu korsdød og 
jødernes skæbne stod åbenbart soleklart for 
kirkens folk. 

Kapitlet om reformationsårhundredet indledes 
forståeligt nok med Luthers jødehad, et had der 
ikke bliver neddæmpet blandt de danske 
reformatorer som Hans Tausen og Peder 
Palladius, der dog ikke citerer fra Luthers 
antijødiske skrifter. Men med lutherdommens 
vægt på Jesu korsdød som frelsesvej er det ikke 
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så underligt, at jødernes optræden i 
evangeliernes lidelseshistorie bliver aktualiseret. 
Det har været skæbnesvangert. At Christian IV 
åbnede dørene op for jøderne skal da også ses på 
baggrund af 1600-tallets lutherske ortodoksi. 
Dørene blev nok ikke åbnet meget mere op end 
på klem. 

På den baggrund ånder man for en stund lettet 
op under gennemgangen af pietismen og 
oplysningstiden, hvor især den sidste strømning 
rummer eksempler på en anderledes tolerant 
indstilling til jøderne. Omtalen af biskop Balle 
(side 134ff.) er værd at fremhæve, for her var der 
en kirkens mand, der indså det unyttige i som hos 
pietisterne at forsøge at tvinge jøderne til at 
konvertere. Paulus' udtalelser i Romerbrevet 
11,25ff. om, at jøderne en dag vil misunde 
hedningerne og vende om til Kristus, skulle jo 
tages alvorligt. Det gjorde Balle ikke, kaldte 
tværtimod jøderne for medborgere og 
medborgerinder ved en årsfest på den jødiske 
Carolineskole, om end han også måtte erkende, 
at jøderne havde taget fejl. 

1800-tallets store politiske og samfundsmæssige 
begivenheder må også påkalde opmærksomhed, 
når det gælder jøderne. Ulykkerne over Danmark 
i begyndelsen af århundredet krævede for 
pøbelen åbenbart en syndebuk, hvilket 
resulterede i jødefejden i 1819. Inden da havde 
der været en litterær jødefejde i 1813. At det 
såkaldte frihedsbrev i 1814 med borgerret til 
jøderne godt nok afspejlede en anden positiv 
tilgang i det dannede borgerskab, er rigtigt, men 
at det skulle være den helt store vending i en 
integrationsproces, får Schwarz Lausten sat 
spørgsmålstegn ved. Valgbare til de nyoprettede 
stænderforsamlinger i 1830erne blev de f.eks. 
ikke. Først med Grundlovens religionsfrihed 
ændredes vilkårene for jøderne betragteligt.  

Men hverken sekularisering og integration kunne 
ændre ved, at der fortsat dukkede antijudaistiske 
holdninger frem som f.eks. i såvel Søren 
Kierkegaards som H.L. Martensens skriverier. Og 
når vi kommer frem til 1930erne dukker 
antisemitismen også op herhjemme, bl.a. hos den 
navnkundige salmeforsker Anders Malling, der 
også for en tid var nazist. Indre Missions 
holdninger fornægter sig heller ikke, for her 
svinges pisken også over jøderne, der slog Jesus 
ihjel, og derfor sidenhen har måttet leve med 
Guds straf i hælene. Men besættelsestiden 
rummer som bekendt også den modsatte 
sympatitilkendegivelse over for jøderne, i særlig 
grad udtrykt hos Københavns mangeårige biskop 
Hans Fuglsang-Damgaard, der stod bag 
hyrdebrevet i 1943, der tog afstand fra 
nazisternes forestående jødeaktion. 

Historien rummer både jødesympati og jødehad, 
forsøg på integration og på ghettoisering. Men 
først og fremmest efterlader Schwarz Laustens 
bog det overordnede indtryk, at integrationen 
lykkedes trods rodfæstet religiøst funderet 
jødehad fra kirkens side og fordomme tillige i den 
brede befolkning. Man fristes til at drage 
paralleller til nutidens udfordringer i et etnisk og 
religiøst set mangfoldigt samfund. Måtte vi dog 
tage ved lære af historien! Også af den grund må 
bogen anbefales på det varmeste. 
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