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REDAKTIONELT 

Af Irene Larsen, redaktør 

Bladet er forsinket denne gang. Ganske vist har vi ikke officielle publiceringsdatoer, men ifølge redaktørens 

eget univers er tiden alligevel overskredet. Nå, men der har ikke været mailstorm fra utålmodige læsere 

om, hvornår bladet mon kom, så det går nok. I stedet er der lidt læsning til liggestolen i sommerferien. 

Ligesom i sidste nummer er det rejser og ekskursioner, der præger indholdet. Lad det også være en 

opfordring til fremtiden; det er altid rart at høre fra det store udland og få inspiration til fremtidig 

undervisningsindhold. 

Men det vil også være fint med andet undervisningsindhold. Og det behøver ikke være en fin artikel på fem 

sider. Jeg vil gerne opfordre til, at I tænker bladet med i hverdagen. 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. 

Jeg ved godt, at vi alle ligger vandret i f.t. arbejdet med ny læreruddannelse. Måske skulle vi forslå 

regeringen at indføre en lov om, at der skal være 10 år mellem nye forordninger om læreruddannelsen. Nå, 

nej - man skal jo være omstillingsparat - hele tiden. 

I år er det jo som bekendt skolens 200-års jubilæum. Det fejres hele året, men for alvor i september. Man 

kan følge projektet på sitet "Skole i 200 år" (http://skole200.dk/). Aarhus Universitetsforlag er i færd med 

at udgive "Dansk skolehistorie " i fem bind (se omtale af serien http://da.unipress.dk/bogserier/dansk-

skolehistorie/), og vi regner med at kunne bringe anmeldelse af hele værket i næste nummer af 

Medlemskommunikation. 

Redaktørens hylde med anmeldereksemplarer bugner. Jeg opfordrer til, at flere melder sig under 

anmelderfanerne. Se listen over bøger til anmeldelse: http://www.lurf.dk/mk/nye_boeger.html   

God fornøjelse med læsningen! 

Irene Larsen 
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SIDEN SIDST - juni 2014 

Af Michael Riis, formand for Læreruddannelsens Religionslærerforening 

Hvordan går det mon med kompetencemålsprøven i KLM rundt omkring? – Det er år 1 og tid for første 

evaluering af KLM i den ny læreruddannelse: Vil man mon kunne mærke den styrkelse af fagligheden, som 

også skulle præge KLM-faget? Eller vil man kunne konstatere en forskydning af fagligheden i KLM-faget? – 

En enkelt professionshøjskole har allerede haft første KLM-eksamen i januar og herfra er der en vis 

fornemmelse af, at inklusionsproblemstillinger (ift kulturmøde og medborgerskab) vises betydelig 

opmærksomhed på bekostning af fagets religionsfaglige og idehistoriske perspektiver. Måske et resultat af 

praksisorienteringen i den ny læreruddannelse og i færdighedsmålene? Resultatmæssigt måtte vi 

konstatere, at en overraskende stor andel af de studerende faktisk var i stand til at bestå prøven trods kun 

et enkelt semesters undervisning. Fordelingen af karaktererne tenderede dog imod en smallere 

midtergruppe, altså karakterer enten i top eller i bund.  Måske et tegn på, at de skarpe altid vil klare sig, 

men at de svagere ikke med et enkelt semesters undervisning kommer på solidt skudhold af fagets mål.  

Censorerne, interne som eksterne, har en vigtig opgave her i starten af den ny læreruddannelse. Opgaven 

er kvalitetssikring af fagligheden – i overensstemmelse med uddannelsens sigte. Censorrapporterne bliver 

derfor meget vigtige.  Jo mere fred og fordragelighed, jo dårligere grundlag har vi som faglig forening for at 

arbejde politisk for en styrkelse af fagets vilkår inden for uddannelsens rammer. I referatet fra foreningens 

generalforsamling i november 2013 hed det således: ”Det anbefales, at vi i vores arbejde som censorer i 

faget er meget skarpe ift. bedømmelsen: Kompetencemålet skal være prismen for bedømmelsen, uanset 

hvor smalt KLM-faget er beskrevet på det enkelte UC. Vigtigt med censorrapporter med indhold!”. 

Indholdet kunne gerne fokusere på disse to spor:  

1) Prøveformskonsekvenser: medvirker prøveformen til at fastholde refleksionsperspektivet i 

kompetencemålene for KLM (eller overtager fx håndteringsperspektivet i færdighedsmålene)?  

2) Omfangskonsekvenser: er KLM-stoffet i sin bredde blevet etableret hos eksaminanderne inden for den 

nye snævrere ramme? 

I LURF-bestyrelsen modtager vi meget gerne tilbagemeldinger på disse temaer, også fra eksaminatorerne! 

På næste generalforsamling vil vi nemlig forsøge en statusopgørelse med henblik på en politisk opfølgning.  

På kurset i november, hvor også generalforsamlingen afholdes, vil vi ellers ikke have KLM-faget som 

omdrejningspunkt, men undervisningsfaget (se kursusannonce inden i bladet). Jeg opfordrer alle til at 

prioritere deltagelse: Vores forening bliver mindre og mindre medlemsmæssigt (vi er pt. kun 50 betalende), 

så grundlaget for fortsat at realisere et kursus i foreningsregi bliver skrøbeligere. Bak op! – Også ved at få 

meldt sig selv og sine undervisende kolleger uden medlemskab meldt ind (send en mail til riis@ucc.dk). 

God eksamen, god sommer! 

Michael Riis, 10. juni 2014. 
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MINDEORD - Inger Nielsen 
 
Af Inger Vibeke Hansen 

Inger Nielsen døde den 29. december 2013. 

Inger havde et grundigt kendskab til 

seminarieverdenen, som det jo hed dengang. Hun 

startede sin karriere i Herning, kæmpede 

ihærdigt imod dette seminariums nedlæggelse, 

dog uden held som vi jo alle ved. Derfor måtte 

hun fortsætte i Skive for så efter en kort periode i 

Odense at ende i Jelling.  

Jeg kan ikke huske hvornår jeg første gang mødte 

Inger, men det må have været i Seminariernes 

Religionslærerforening.  Det var dog først da hun 

i 1996 blev medlem af bestyrelsen at jeg lærte 

hende rigtig at kende. Alt hvad Inger gik i lag med 

var præget af stor grundighed og engagement. 

Det nød foreningen godt af i den periode hvor 

hun lagde sit arbejde her, den sidste periode fra 

1999-2002 som formand.  Hendes særlige humor, 

som man vist godt kan kalde vestjysk, den kunne 

også slå over i dette 'sprog', når der var noget der 

særligt skulle understreges, bidrog også til den 

gode stemning på bestyrelsesmøderne. 

I Jelling fandt Inger og jeg ret hurtigt ud af at vi 

var rigtig gode til samarbejde, som Inger udtrykte 

det. Vi udarbejde undervisningsforløb sammen og 

havde også flere mindre udviklingsprojekter alt 

sammen til stor glæde for os begge.  

Da Inger søgte og fik stillingen som studieleder i 

2004 var det derfor et stort tab for faggruppen 

samtidig med at det var en lettelse, der var 

nemlig ikke timer nok til os alle. 

I 2012 havde jeg så fornøjelsen af at få Inger 

tilbage til undervisningen. Desværre blev det ikke 

så lang tid, men vi nåede da lige at få gang i det 

gode samarbejde i det halve år der gik inden 

Inger blev syg. Ingers sygdom, leukemi, varede 

næsten et år med meget slemme perioder, men 

også med perioder hvor det så ud til at hun kunne 

klare det. Det ville have været dejligt at kunne 

fortsætte samtalen med Inger, men den 29. 

december døde hun, kun 63 år gammel.  

Æret være Ingers minde! 
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Internationale korte studieture på læreruddannelsen:  
KLM og religion  
 
Af Annette Haaber Ihle 

På UCSJ læreruddannelsen har man siden 2013 

besluttet at læreruddannelsens internationale 

profil skal styrkes for at sikre at de kommende 

lærere er klædt på til at agere i en folkeskole 

præget af globaliseringens fordele og ulemper. 

Verden bliver mere globaliseret og alle skolens 

aktører knyttes i stigende grad til en eller flere 

lokale kontekster. Det er derfor vigtigt at de 

lærerstuderende gennem deres læreruddannelse 

får en forståelse for de udtryk og fænomener, 

som denne udvikling afstedkommer, og som ofte 

efterlader sig aftryk i skolen: 

 Nye internationale begreber som aktivt 

medborgerskab, verdensborgerskab, 

bæredygtighed, cooperate social 

responcibility (CSR) 

 Nye internationale bevægelser: religiøse, 

politiske, humanistiske (NGO'er, osv.) 

 Nye globale og lokale økonomiske ideer og 

strukturer 

 Nye forslag til samfundsmæssige, 

teknologiske og erhvervsmæssige 

udfordringer 

Det er således målet at give de lærerstuderende 

kompetencer til at understøtte elevens og 

skolens udvikling politisk, kulturelt, 

teknologisk og socialt i denne globale kontekst. 

Målet er, at de lærerstuderende kan bidrage til at 

elevens kompetencer indenfor disse områder 

udvikles innovativt og at disse styrker elevens syn 

på sig selv som aktiv medborger. 

Det er på denne baggrund at 

UCSJ/læreruddannelsen har forsøgt at styrke de 

studerendes udadgående mobilitet dels ved at 

lægge en struktur i årets skemalægning, der 

tilgodeser at de studerende kan tage i praktik i 

udlandet og at de kan tage på både kortere 

studieture og længere studieophold i udlandet.   

I studieåret 2013/14 betød den nye struktur at 

det blev muligt at arrangere studieture på 14 

dage, uden at denne "forstyrrede" den ordinære 

undervisning eller karambolerede med andre 

obligatoriske kurser. Ideen var, at de studerende 

skulle få smag for det fremmede, evt. knytte 

kontakter for praktik eller længere studieophold i 

det land vi besøgte, kort sagt give dem en slags 

forsmag på, hvad man som lærerstuderende 

kunne lære ved at tage en del af sin 

læreruddannelse i udlandet. 

Som en slags prøveklud på det nye koncept, blev 

der derfor arrangeret en kort studietur til Tyrkiet, 

først til Mersin og derefter til Konya i foråret 

2014. Valget fald herpå, dels fordi UCSJ har gode 

samarbejdsrelationer til læreruddannelsen på 

Mersin University, dels fordi den tyrkiske gruppe 

af indvandrere er den største i Danmark og det 

derfor er vigtigt at de kommende lærere har et 

nuanceret og respektfuldt forhold til dette land 

og dets befolkning, dels fordi Tyrkiet er i en 

rivende udvikling på rigtig mange områder: 

politisk, økonomisk og socialt. Interesserede 

undervisere derefter blev indbudt til at komme 

med gode ideer til indhold, hvorefter der blev 

udarbejdet et tentativt program, aftalt priser med 

rejsebureau, og lavet aftaler med Mersin om 

universitets- og skolebesøg. Tanken var, at de 

studerende på den ene side skulle lade sig 

"forføre" af det spændende oplæg og derfor 

melde sig og på den anden side at de selv kunne 

være med til at udfylde programmets delpunkter 

i praktisk planlægning. Det lykkedes: 14 

studerende fra alle 3 af UCSJ's lokationer og fra 

alle 4 årgange bed på. Få studerende kendte altså 

hinanden i forvejen, og mange forskellige 

undervisningsfag var repræsenteret, men alle var 

dog interesseret i at undersøge samfundsfaglige 

og religiøse aspekter af det tyrkiske dagligliv. Alle 

14 var i foråret godt optaget af at planlægge 

turens dage ved at kontakte danske og tyrkiske 
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religiøse institutioner, politiske og sociale NGO'er, 

og planlægge udflugter til steder i det sydlige 

Tyrkiet med særlig religiøs, social eller politisk 

betydning. Undervejs i foråret havde vi 

undervisere planlagt 4 møder, hvor vi både havde 

inviteret en forsker, der vidste noget om Tyrkiets 

moderne udvikling, og hvor vi selv lavede tre 

oplæg om Tyrkiets historie, forståelse af islam og 

syn på køn. Vi etablerede således et nogenlunde 

fælles ståsted og ved fælles hjælp blev 

programmet til virkelighed og virkeligheden blev 

mere spændende end vi alle havde turdet håbe 

på.  

I uge 14 og 15 tog vi så afsted til Mersin i det 

sydlige Tyrkiet, hvor vi de første par dage havde 

lejlighed til at besøge både det meget store og 

smukke universitet, og selve det institut, som 

UCSJ havde god kontakt til gennem flere tidligere 

erasmusfinansierede lærerudvekslinger frem og 

tilbage. De studerende fik et godt indtryk af 

tyrkiske lærerstuderendes vilkår, fik stiftet god 

kontakt til en del tyrkiske lærerstuderende, 

(hvoraf nogle allerede havde været studerende 

på UCSJ's internationale læreruddannelse i 

Vordingborg), og fik fulgt flere 

undervisningsforløb på læreruddannelsen. De fik 

altså et godt indtryk af, hvad de kunne forvente, 

hvis de senere besluttede sig for at tage en del af 

deres læreruddannelse på Mersin universitet. 

Derefter blev det til skolebesøg på tyrkiske skoler: 

et elitegymnasium i byen, en folkeskole på landet 

og en muslimsk grundskole. Tre skoleformer, som 

var meget forskellige, ja, de stod nærmest i 

kontrast til hinanden i forhold til økonomisk 

formåenhed, elevklientel, didaktik og pædagogik, 

men også i forhold til hvordan de fortolkede den 

tyrkiske stats centraliserede curriculum, som er 

grundlag for al undervisning på grundskoleniveau 

i Tyrkiet. De danske studerende fik aflivet nogle 

myter om Tyrkiet som et land, som ikke er globalt 

orienteret. F.eks. imponerede børnehaveklassen i 

landsbyskolen, hvor en enkelt lærer håndterede 

25 elever efter principper inspireret af den new 

zealandske skole. Men de fik også set, hvad der 

sker, når sprogundervisning på gymnasieniveau 

(som er en del af den tyrkiske skoles grundskole) 

er så knyttet til formelle færdigheder i grammatik 

og syntaks, at eleverne på sidste år af deres 

skoleuddannelse er ude af stand til at mæle 

mange engelske sætninger i sammenhæng og 

dermed kommunikere med omverdenen. Endelig 

gav besøget på den muslimske skole et godt 

indtryk af, hvad det betyder at drive en skole, 

hvor sufiislam er grundlaget for skolens didaktik, 

pædagogik og forældresamarbejde. 

Ud over besøg, som relaterede sig til det tyrkiske 

uddannelsessystem, koncentrerede turen sig om, 

hvordan civilsamfundet fungerer som beskytter 

af særligt udsatte, og hvilken rolle religiøsitet, og i 

særlig grad, men ikke kun, islamiske retninger, 

spiller i den sekulære nationalstat, som Tyrkiet jo 

er. Det blev derfor til besøg hos institutioner, der 

kunne give et indtryk af, hvordan Tyrkiet 

fortolkede nationalstatens rolle og identitet. Vi 

forsøgte således at spore os ind på hvad begrebet 

etnicitet betyder i en stat, som kun til nød 

anerkender at rumme andre etniciteter end den 

tyrkiske. Gennem besøg hos et kvindecenter, en 

NGO, som til dels var kommunefinansieret, fik vi 

dels en forståelse for, hvordan kvinders sikkerhed 

udfordres af forskelle i tyrkiske og kurdiske syn på 

køn, dels fik vi en forståelse for hvordan NGO'er i 

den grad er underlagt etniske magtinteresser, 

som de udspiller sig i kommunalt regi. At den 

tyrkiske identitet stadigvæk er knyttet til 

historien og det osmanniske rige fik vi rig 

lejlighed til at erfare gennem et besøg hos den 

meget levende og aktive forening for tyrkiske 

immigranter, hvis forfædre havde spillet en aktiv 

rolle i administrationen af osmannerriget på 

Balkan. Her fik de studerende heldigvis brug for 

deres viden om osmannerrigets udbredelse og 

betydning for moderne tyrkiske 

identitetskonstruktioner. 
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Endelig gav to besøg os indtryk af, hvordan det 

tyrkiske samfund forholder sig til udsatte 

minoritetsgrupper: dels var vi på besøg hos en 

NGO til beskyttelse af homo/lesbiske og 

transseksuelle, hvor vi fik et indtryk af dels, hvilke 

vilkår den tyrkiske stat og det tyrkiske samfund 

byder denne minoritetsgruppe, men også af at 

civilsamfundsinstitutioner som denne over årene 

gennem hårdt arbejde, globale kontakter og 

personlige ofre rent faktisk har opnået at 

forbedre denne gruppes vilkår. Dels besøgte vi en 

lektiecafe for Romabørn, .. et rørende møde, som 

i den grad gav os indtryk af at romaidentitet er 

forbundet med megen undertrykkelse og mangel 

på anerkendelse, men også af at også her betyder 

menneskerettigheder og internationale 

kontakter, og at der kæmpes både udefra af 

sympatisører og indefra af medlemmer af 

gruppen selv for at ændre minoritetssituationen 

for denne gruppe, at det går fremad for at 

forbedre disses vilkår i Tyrkiet. 

Turen gav også rige muligheder for at studere de 

religiøse grupperinger, som er særligt 

repræsenterede i Tyrkiet og således nuancere de 

studerendes viden om islams og kristendoms 

mange fremtrædelsesformer. I Mersin besøgte vi 

den meget konservative og i Tyrkiet meget store 

Naksibandi sufi institution, hvor de studerende fik 

lejlighed til at erfare, hvordan islam i denne 

fortolkning betyder personificering af 

gudsdyrkelsen, og hvordan religiøs argumenteret 

kønsadskillelse alligevel foregår i et sekulært 

land. To forskellige besøg hos Alevi efterlod i den 

grad de studerende med indtryk af at også 

indenfor islam er der kamp om fortolkningerne, 

idet lederen af den lokale Alevi-afdeling afviste at 

Alevi var en religion knyttet til islam, mens den 

lokale og meget moderne Alevi ungdoms-

organisation i den grad reagerede med 

bestyrtelse over denne udmelding. Endelig 

aflagde vi et besøg ved den verdenskendte 

sufidigter Rumis grav i Konya, hvilket også gav de 

studerende et indtryk af sufismens 

verdensomspændende anerkendelse, idet stedet 

var tæt besøgt både af turister og af 

sufitilhængere fra alle steder i verden.  

Der blev også tid til at beskæftige sig med den 

kristne religion, idet vi dels havde et interessant 

besøg i en katolsk kirke i Mersin, hvor vi hørte 

kirketjeneren fortælle om, hvordan forholdene 

for de relativt få katolikker i Mersin havde 

forandret sig til det bedre over tid, dels besøgte 

vi i Tarsus i en ortodoks kirke, der markerer 

Paulus fødested. Her fortalte en af de 

religionsstuderende om de karakteristika, der kan 

identificere en ortodoks kirke, og om hvordan 

den ortodokse kirke fortolker kristendommen. 

Turen gav alt i alt rig lejlighed til sammen med de 

studerende at forklare, diskutere og 

perspektivere den globale udvikling, som den 

tager sig ud i Tyrkiet og styrke de studerendes 

evne til at forholde sig kritiske til 

"glokaliseringens" konsekvenser i det lokale. Som 

afslutning og opsummering gennemførte de 

studerende et mindre sammenlignende 

feltarbejde med observationer og interviews i 

Mersin og Konya, som blev fremlagt efter 

hjemkomsten. Her blev bl.a. emner som 

romaernes position i Tyrkiet og aleviernes 

fortolkningsdiskussioner genstand for 

undersøgelse. 

Som undervisere i både KLM og Kristendom / 

religion vil vi varmt anbefale korte studieture, 

idet de tidsmæssigt og økonomisk er 

overkommelige for de studerende, giver dem et 

globalt udsyn, skærper deres interesse for at 

komme af sted igen enten i praktik eller på et 

længerevarende studie, eller sågar lave en 

international BA, nuancerer deres syn på elever 

med anden etnisk baggrund end dansk og endelig 

er disse ture på tværs af lokationer og årgange 

med til at styrke et godt studiemiljø på 

læreruddannelsen.
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Gud, konge og fædreland - en byvandring i København 
Af Irene Larsen 

Jeg har gennemført byvandring to gange med 

mine KLM-hold. 

Byvandringen har overskriften: Gud, konge og 

fædreland. Jeg fik idéen, da der sidste gang blev 

fejret flagdag, d. 5. september 2013. Jeg tænkte, 

at det egnede sig godt til emnet civilreligion. (Den 

dag besøgte jeg et antal hjemmesider, der 

handlede om programmet for dagen. Jeg lavede 

et lille udvalg, se "Flagdag 2013" på listen over 

links. Jeg kunne have gennemført byvandringen 

som en af de første undervisningsgange, hvor i 

hvert fald nogle af de studerende for nyligt er 

flyttet til København. Nu har jeg valgt, at vi har 

gjort det i maj - den sidste undervisningsgang - 

som en afslutning på året. 

De studerende har hjemmefra læst en tekst om 

civilreligion; Der står lidt om det i "Livsidéer". De 

har også læst på Carin Laudrups side om 

Civilreligion: det sidste afsnit, der hedder 

"Feltarbejdsmanual". Ikke fordi de skulle lave 

feltarbejde, men fordi der er mange eksempler 

og billeder. De har også set video fra flagdagen 

2013 (se listen med links). De skulle medbringe 

kamera og skriveredskab, da der skulle skrives 

logbog undervejs. 

I det følgende er der en beskrivelse af ruten. 

Nederst findes liste over opgaver undervejs, links 

til billeder, video og websteder samt en 

litteraturliste. 

Ruten 

Vi mødtes på Østerport station og gik i samlet 

trop (!) forbi den svenske kirke, Gustafskyrkan, 

(som egentlig ikke hører til emnet, men vi talte 

lidt om udenlandske kirker i Danmark og danske 

kirker i udlandet - og pm sådanne kirkers sociale 

funktion) til "Monument for Danmarks 

Internationale Indsats efter 1948", der befinder 

sig på Kastellet i Prinsessens Bastion lige inden for 

Norgesporten. (Kastellet har i øvrigt 350-års 

jubilæum i oktober.) Først kom jeg med en kort 

introduktion til mindesmærket og derefter 

sendte jeg dem rundt og tænke over nogle 

spørgsmål.  

Så samlede jeg dem igen og holdt et oplæg om 

civilreligion. I bogen "Civilreligion" (se 

litteraturlisten) er der et skema over hhv. 

landsdækkende/stedbundne og arrangementer 

med bred/smal tilslutning (s.17). Vi talte om, 

hvad et sådant monument betyder for soldater, 

faldne soldaters pårørende og alle os andre. Samt 

om inskriptionen "En tid - Et sted - Et menneske", 

om den altid tændte fakkel, og alle de faldnes 

navne. Vi hørte også lidt af sangen "Kongernes 

konge", der - så vidt jeg ved - spilles, når en 

soldats kiste ankommer til Danmark. 

Vi gik derefter på Kastellets vold, langs vandet, 

hvor der er kig til Holmen, hvilket gav anledning 

til at tale om de tre værn: hæren, flåden og 

luftvåbnet. Der er en flot udsigt ned over 

Kastellet. Vi kom forbi Gefion-springvandet (set 

bagfra), og her læste jeg fortællingen om kong 

Skjold og Gefion og Gylfe. Man kan diskutere, om 

det hører til civilreligion, men det hører i hvert 

fald til nationalmytologi.  

Vi gik næsten helt rundt, til Kastelskirken. Det er 

forsvaret, der ejer kirken, og det giver anledning 

til refleksion over forholdet mellem forsvaret og 

folkekirken, herunder begrebet værnspræster 

(feltpræster, orlogspræster og flyverpræster). Vi 

gik ind i kirken og sad lidt.  

Vi gik ad hovedgaden ud af Kastellet via 

Kongeporten forbi mindemærket for de faldne i 

2. verdenskrig. Med følgende tekst: "Vore faldne i 

Dansk og i allieret krigstjeneste 1940-1945. Rejst 

af det danske folk." Den er rejst i 1960. Igen en 

samtale om civilreligion, da dette mindesmærke 

er en del af markeringen af 4. maj.  
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Vi talte også om Frihedsmuseet og om hvilken 

rolle, det spiller. (Museet er brændt og åbner 

igen i 2017.) 

Vi gik ind og så den engelske kirke. Man kan 

diskutere, om det har noget med civilreligion at 

gøre. Men ingen af de studerende havde været i 

kirken før, og den var åben. 

Vi gik op forbi statuen af Frederik IX, fordi vi 

senere skulle tale om kongehuset, og fordi der 

også herfra er sådan en god udsigt over Holmen 

med kongeskibet, nogle orlogsfartøjer og en 

gammel ubåd. 

Vi gik forbi Mærsks hovedsæde, og her var der en 

lille skriveopgave, se nedenfor. 

Vi gik videre til Amaliehaven, hvor jeg holdt en 

oplæg om kongehuset og om Dannebrogs 

historie. Margit Warburg kalder dronningen for 

"Danmarks samlende civilreligiøs overhoved." 

(Warburg, s.45) 

Videre forbi springvandet, "magtens akse" og ind 

på Amalienborg slotsplads. Ved rytterstatuen 

holdt jeg et oplæg om Frederiksstadens historie. 

Vi krydsede Bredgade på vej mod Marmorkirken, 

og talte kort om, at her ligger både 

Ansgarskirken, den katolske domkirke i Danmark, 

og skt. Aleksander Nevskij Kirke, den russisk-

ortodokse kirke.  

Vi sluttede i Marmorkirken. Man må ikke holde 

rundvisning inde i kirken, så jeg fortalte lidt om 

kirken udenfor, og så kunne de studerende selv 

gå rundt og se sig omkring. Vi sluttede på trappen 

uden for kirken med nogle overvejelser om 

forholdet mellem civilreligion og medborgerskab. 

 

Opgaver til de enkelte steder 

1) Kastellet: Monument for Danmarks 

Internationale Indsats efter 1948 

Læs teksten på skiltet. Gå rundt og se på 

monumentet. 

Skriv ned, hvad der undrer dig, glæder dig, 

frastøder dig eller på anden måde berører dig. 

Tag evt. et billede af en detalje, du særligt hæfter 

dig ved. 

Hvad har du brug for at vide mere om for at nå en 

dybere forståelse af stedet? 

2) Kastellet: Gefion-statuen. Fortællingen om 

kong Skjold og Gefion. 

Skriv: Hvad skal denne historie fortælle om, hvad 

det vil sige at være dansker? 

3) Frihedsmuseet 

Fra hjemmesiden: "Frihedsmuseet skildrer 

besættelsestiden i Danmark 1940-45 med 

hovedvægt på modstandsbevægelsens opståen 

og udvikling. Udstillingen viser 

modstandsarbejdet med alt fra trykning af illegale 

blade og hemmelig radiokommunikation med 

England til sabotage mod fabrikker og jernbaner." 

Skriv: Hvad betyder fortællingen om de danske 

frihedskæmpere for dig? 

4) A.P. Møller/ Mærsk 

Skriv: Hvem var Mærsk Mc-Kinney Møller? Hvad 

betyder firmaet A.P. Møller/Mærsk for dig? 

5) Amalienborg 

Skriv: Hvad betyder kongehuset for dig? Hvad 

betyder kongehuset for, hvad det vil sige at være 

dansk? 

6) Aksen: Operahuset - Amaliehaven - 

Amalienborg - Frederikskirken/Marmorkirken 

Skriv: Hvilken symbolværdi ligger der i denne 

akse? 

7) Marmorkirken 

Skriv: Hvad lægger du mærke til inde i kirken? Er 

der noget, der undrer dig? 

Tag evt. et billede af en detalje, du særligt hæfter 

dig ved. 

Hvad har du brug for at vide mere om for at nå en 

dybere forståelse af stedet? 

8) Opsamling hjemme, individuelt 

Hvad kan vi bruge disse steder til? 

Kan det lære os noget om medborgerskab? 
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Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Hvilken bygning er efter din mening den vigtigste 

for medborgerskabet i din by? 

Billeder kan ses på artiklens webudgave: 

http://www.lurf.dk/mk/2014_1/larsen.html  

 

 

 

Links 

Flagdag på slotspladsen 2012 - www.youtube.com/watch?v=Lndcn9_RwgQ  

Flagdag 2013 - http://www.lurf.dk/mk/2014_1/pdf/flagdag_2013.pdf  

Kongernes konge 

Tekst - www.ugle.dk/kongernes_konge.html 

Sang - www.youtube.com/watch?v=wX-X6HegaBo 

Instrumental udgave - www.youtube.com/watch?v=-THtsuODABw. Indspillet i Kastelskirken (!) 

Kastellet - www.kastellet.info  

Kort over København 1761, hvor man tydeligt ser, hvordan kastellet indgår i Københavns forsvar 

www.kbharkiv.dk/udforsk/kobenhavn-1761  

Luftfoto af Kastellet - http://billeder.kastellet.info/#!album-0-259  

Kastellets venner og historiske samling - www.kastelletsvenner.dk/  

Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 

www.kastellet.info/monument.html  

Monument for Danmarks internationale indsats 

http://soldaternyt.dk/2011/10/04/de-faldnes-monument-soldaternyt-besoger-finn-reinbothes-vaerk/  

5. september [2011] afsløres Monument for Danmarks internationale indsats siden 1948. Formanden for 

Monumentets Støttekomite, general Jesper Helsø, fortæller om ideen med monumentet. 

www.youtube.com/watch?v=_IQdtzERrLU  

Flådestation Holmen  

www.koebenhavnerguiden.dk/sevaerdigheder/flaadestation-holmen/  

Sagnet om Gefion  

www.denstoredanske.dk/Nordisk_Mytologi/Guder/Gefion    

http://bygaden67.com/?DEN_NORDISKE_MYTOLOGI:Andre_historier_fra_mytologien:Gefion  

St Alban's Church (den engelske kirke) - www.st-albans.dk/  

Gustafskyrkan (den svenske kirke) - www.svenskakyrkan.se/kopenhamn  

Kastelskirken - www.kastelskirken.dk/  

Feltpræster 

www.folkekirken.dk/folkekirkens-arbejde/feltpraester/    

www.folkekirken.dk/folkekirkens-arbejde/feltpraester/feltpraesternes-arbejde/    

www.folkekirken.dk/fast-indhold/nyhed/article/feltpraester-nu-med-kontor/  
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Frihedsmuseet - besættelse og modstandskamp 

http://natmus.dk/frihedsmuseet/  

Frederik IX (1899-1972), monument 

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_monumenter/index.asp?id=286&mode=detalje  

A.P. Møller - Mærsk A/S - Headquarters - www.maersk.com  

Dannebrogs historie - http://danmarkshistorien.dk/  

Amalienborg 

De Danske Kongers Kronologiske Samling - http://dkks.dk/amalienborgmuseet    

Kongehusets slotte - http://kongehuset.dk/Slotte-og-Kongeskibet/amalienborg  

Sankt Ansgars Kirke - www.sanktansgar.dk/  

Skt. Aleksander Nevskij Kirke  - www.ruskirke.dk/dk/dk/HISTORIE.html  

Marmorkirken - www.marmorkirken.dk   

Åbningstider: Mandag til torsdag samt lørdag 10-17 (onsdag til 18:30). Fredag og søndag 12-17.  

Frederiksstaden 

www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/K%C3%B8benhavns_historie

/Frederiksstaden  

Selskabet for Københavns Historie - www.kobenhavnshistorie.dk/  

Københavns Stadsarkiv: Kort over det gamle København  

www.kbharkiv.dk/udforsk/kobenhavn-1761  

 

Litteratur 

Bellah, Robert N.: Civilreligion i Amerika. 

Oversat og kommenteret af Carin Laudrup. 

Religionshistoriske værker i udvalg.  

Systime 2011. 

Bækgaard, Birgitte Holck; Bækgaard, Henrik og 

Kallesøe, Dorete: Livsidéer, 2. udg. Systime 2013.  

Se afsnit 3.1, afsnit c1024. Begrebet inkluderes i 

opgave 3.6.7: Ekskluderende eller inkluderende 

civilreligion. 

Laudrup, Carin: Civilreligion. www.civilreligion.dk  

I forbindelse med afsnittet "Feltarbejdsmanual" 

er der mange konkrete eksempler med billeder. 

Warburg, Margit; Larsen, Signe Engelbreth; 

Schütze, Laura Maria (red.): Civilreligion i 

Danmark. Ritualer, myter, steder.  

Forlaget Univers 2013. 

Her er omfattende litteraturlister efter hver 

artikel. 
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På besøg hos SAPERE i England 

Af Dorete Kallesøe, Nr. Nissum 

 

SAPERE er en privat organisation, der uddanner lærere i at filosofere med børn. Den har til huse i udkanten 

af Oxford, hvor dens kontor ligger på en campus sammen med flere andre uddannelsessteder. SAPERE er 

inspireret af amerikaneren M. Lipmans tanker, der går helt tilbage til slutningen af 60’erne, hvor han 

stiftede organisationen IAPC med det formål at lære børn at tænke. Hans motivation stammede fra hans 

oplevelser som universitetsprofessor, hvor han gang på gang måtte sande, at hans studerende ikke kunne 

tænke selvstændigt. "Man kan ikke starte for tidligt" tænke han og iværksatte sin indsats allerede hos de 6 

årige. 

Jeg og min "assistent", Lærke, som for tiden skriver 

speciale i pædagogisk filosofi om filosofi med børn, drog 

til England sidst i januar for at undersøge, hvordan 

SAPERE uddanner lærere, og deltage i et "Level 1 course" 

i P4C, som er den engelske forkortelse for "Philosophy for 

Children", på dansk "filosofi med børn". SAPERE udbyder 

tre niveauer af kurser i filosofisk samtaleledelse. Når man 

har taget det tredje, kan man selv instruere andre. For at 

få sit diplom skal man både deltage i kurset og have 

gennemført en række filosofiske samtaler med sine 

elever, som man skriftligt har reflekteret over. 

Kørende rundt i den forkerte side af vejen i en himmelblå lejet Fiat 500 lagde vi ud med et skolebesøg på en 

skole i Oxford, som var "bronzecertificeret", som er det tredjehøjeste niveau en skole kan certificeres på, 

alt efter hvor mange lærere, der har modtaget kurser i P4C, og hvor meget eleverne har filosoferet. 

SAPERE har en meget enkel model, som de lærer lærerne, og som en hvilken som helst lærer (i princippet) 

kan anvende. Når man så bliver en mere dreven filosofisk facilitator, kan man afvige fra modellen, som man 

finder det hensigtsmæssigt. Modellen indebærer, at eleverne bliver udsat for et såkaldt "stimuli" (en text, 

en historie, et billede…), hvortil de stiller relevante spørgsmål. Der stemmes om, hvilket af elevernes 

spørgsmål, der skal danne grundlag for den filosofiske samtale, hvor eleverne sidder i rundkreds. Når 

spørgsmål et er valgt, er det eleverne, der styrer ordet på den måde, at den foregående taler gir ordet 

videre til den næste i form af en bold, der lægges i hånden på den, der gerne vil have ordet. Når man vil 

sige noget, rækker man altså ikke fingeren op, men strækker hånden frem, hvilket virker knap så 

forstyrrende for den, der taler. Når man får ordet, forsøger man at forholde sig til den sidste taler, fx ved at 

sige "Jeg er uenig (eller enig) med..." Læreren blander sig kun, når hun forsøger at kvalificere dialogen 

filosofisk, dvs. ved bl.a. at spørge til definitioner, ligheder og forskelle, argumenter, konsekvenser og 

kriterier. Ideen er, at eleverne langsomt opbygger en filosofisk samtale- og spørgekompetence (som det 

hedder i dag), der gør dem stærkere fagligt, gir dem mere selvtillid og større forståelse for hinanden. 

Det er svært at vurdere, hvad der sker i en klasse på kun et lille besøg, men vores vurdering var, at eleverne 

arbejdede seriøst og koncentreret, når de havde fået et stimuli, der passede til deres niveau. I 5. klasse flød 

dialogen bedst, og eleverne var ret suveræne til at lytte til hinanden og følge op på hinandens spørgsmål og 
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synspunkter. At der virkelig foregik tankeprocessor i hovederne på børnene tyder følgende udtalelse fra en 

dreng på: "I kind of disagree with myself…!"  

Efter overværelse af filosofi i 4-5 klasser fik vi 

mulighed for at interviewe et par elever fra 

5. klasse. De var meget begejstrede for 

filosofien, som gav dem bedre muligheder 

for selv at styre undervisningen i retning af 

det, der kom dem ved. En af drengene 

udtalte sig om sit udbytte af filosofien: "I feel 

like Marge Simpson – now I feel I can change 

the world!" 

 

Vi var osse på besøg på SAPERES kontor, hvor der sidder 4 fuldtidsansatte personer til at varetage 

organisationens arbejde: afholdelse af kurser, udarbejdelse af undervisningsmateriale mm. For tiden er de 

optaget af at deltage i en et stort 3-årigt forskningsprojekt, hvor uvildige regeringskonsulenter skal 

undersøge effekten af P4C på 20 skoler sammenlignet med 30, der ikke modtager filosofi. "Over there" er 

man (som i Danmark?!) meget optaget af test. Derfor vil P4C’s virkning blive direkte målt på elevernes 

testresultater og IQ! 

Level 1 kurset var et praktisk og teoretisk kursus, hvor deltagerne selv deltog i 

to filosofiske samtaler efter SAPEREs model, som lærerne selv forventes at 

praktisere sammen med eleverne.  Vi deltog sammen med 15 engagerede 

engelske lærere. Der var ganske vist ikke så meget nyt for en, der kender til 

filosofi med børn i forvejen, og man kan diskutere, hvorvidt netop denne 

model, hvor eleverne styrer meget og læreren lidt, er den bedste. Men under 

alle omstændigheder vil jeg afsluttende konkludere følgende: 

Det er positivt, at SAPERE på et år får 2.500 lærere igennem deres kurser! 

Dette betyder, at rigtig mange lærere får en fornemmelse for filosofiens 

metode og dermed i større eller mindre grad skaber rum i deres undervisning 

for undren, samtale og stillingtagen. Skønt man kan være uenig i metoden, er 

det en metode, som lærerne føler sig trygge i og kan praktisere uden væsentlige forudsætninger. Manglen 

på metode kan være en af grundene til, at filosofi med børn aldrig er slået igennem herhjemme! 

 

PS. Det er muligt, at I synes, at illustrationerne til artiklen er lidt tynde. Men vi 

ville ikke udsætte børnene for at blive fotograferet. Vi kunne selvfølgelig bare 

have foreviget os selv i Morses yndlingspub i Oxford, The Kings Arms, hvor de 

serverer glimrende fish and chips, men det glemte vi altså. Til gengæld var vi 

forbi de steder i Oxford, hvor de allerfleste mord blev begået. STORT!   
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Undervisning i menneskerettigheder på læreruddannelsen 

Af Lakshmi Sigurdsson 

I forlængelse af foreningens kursus i november har vi været et lille udvalg bestående af Gry (Metropol), 

Hans (UC Syd), Birgitte B (UC Syd) og Lakshmi (UCC), som i samarbejde med Cecilia Decara fra Institut for 

Menneskerettigheder udarbejdet forslag til et tværmodul om menneskerettigheder. Det er tanken, at det 

kan bruges af alle, dvs. at faggrupperne kan formidle det som forslag til moduler, der udbydes lokalt. 

Tværmodul i læreruddannelsen "Undervisning i menneskerettigheder" 

Modultype, omfang og sprog 

Tværfagligt specialiseringsmodul på 10 ECTS point. Modulsproget er dansk (evt. engelsk). 

Kort beskrivelse af modulet 

Formålet med modulet er at styrke de studerendes kompetencer i at undervise i menneskerettigheder ud 

fra viden om menneskerettighedernes baggrund, samspil med og status i et moderne demokratisk 

samfund. Herunder, overveje hvordan menneskerettighederne kan være med til besvare særlige 

problemstillinger i det pædagogiske arbejde og i forhold til folkeskolens formålsparagraf. Modulet er 

organiseret i tre indholdsområder: 

1) Undervisning i menneskerettigheder 

2) Menneskerettighedernes baggrund, status og fortolkning  

3) Menneskerettigheder som pejlemærke i det pædagogiske arbejde 

 

Modulet godkendes til kompetencemålsprøve i følgende fag: 

 Pædagogik og lærerfaglighed 

 KLM 

 Kristendomskundskab/religion  

 Samfundsfag 

Forudsætninger for at læse modulet 

Ingen. 

 

Indholdsområde 1: Undervisning i menneskerettigheder 

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

de internationale rammer for undervisning i 

menneskerettigheder,  

agere som menneskerettighedskonsulent på 

skolerne, herunder, bidrage til udvikling af nye 

tilgange til menneskerettighedsdidaktik, 

pædagogiske tilgange, undervisningsmaterialer og 

øvelser der fremmer en menneskerettighedsbaseret 

tilgang til undervisning i menneskerettigheder 

planlægge og videreudvikle interaktive, 

participatoriske læringsforløb der handler om 

menneskerettigheder tilpasset alder, læringsmål og 

trin og som respekterer de deltagendes rettigheder. 
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Indholdsområde 2: Menneskerettighedernes baggrund, status og fortolkning 

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og 

rapporteringscyklus i FN-systemet på særligt børne- 

og uddannelsesområdet, 

analysere specifikke problemstillinger i skolen i lyset 
af internationale anbefalinger til Danmark på børne- 
og uddannelsesområdet, 

menneskerettighedernes status i Danmark og  

samspillet mellem det danske demokratiske system 

og internationale organisationer som EU, 

Europarådet og FN på menneskerettighedsområdet, 

formidle viden tilpasset alder og fag, om 

menneskerettighedernes baggrund, status og 

samspil med et moderne demokratisk samfund, 

ligebehandlingsprincippet og dansk 

ligebehandlingslovgivning i medfør af international 

ligebehandlings- og ikke diskriminationslovgivning 

genkende og agere i forhold til oplevelser af ulighed 

og diskrimination blandt elever og lærere, 

menneskerettighedernes historie og værdigrundlag karakterisere forholdet mellem folkeskolens 

formålsparagraf og menneskerettighederne,  

religion og menneskerettigheder i en skolekontekst afveje og håndtere etiske og menneskeretlige 

dilemmaer mellem religion og skole. 

 

Indholdsområde 3: Menneskerettigheder som pejlemærke i det pædagogiske arbejde  

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

pædagogiske tilgange der tager udgangspunkt i at 

skabe lige muligheder for alle under hensyntagen til 

de i menneskeretten beskyttede 

diskriminationsgrunde, 

kan undervise på måder der fremmer et fordomsfrit 

og inkluderende læringsmiljø uanset etnicitet, 

religion eller tro, alder, handicap, seksuel 

orientering eller kønsidentitet sociale baggrund eller 

andet, 

lærens rolle i forhold til respekt for elevernes 

grundlæggende menneskerettigheder, herunder 

FN’s børnekonvention og centrale principper 

vedrørende ligeværd (artikel 2), barnets tarv (artikel 

3), liv og udvikling (artikel 6) og medbestemmelse 

(artikel 12), 

karakterisere og diskutere lærerens rolle i forhold til 

at respektere og fremme børns rettigheder i skolen, 

i fritiden og i familien, 

centrale menneskerettigheder for udsatte børn i 

skole- og familiesammenhænge. 

formulere indberetninger til social myndigheder i et 

professionelt sprog og med respekt for 

menneskerettighederne. 
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Nyt fra censorformanden, april 2014 
 

Af Hans Krab Koed 

 

Nyt Censorkorps 2014 – 18 

Beskikkelsen til medlem af censorkorpset ved læreruddannelsen er foretaget af Ministeriet for Forskning, 

Innovation og Videregående Uddannelser. 

Efter aftale med censorformanden for læreruddannelsen har Professionshøjskolernes Censorsekretariat 

sammen med censorformandskabet stået for det forberedende arbejde med ansøgningerne til det nye 

censorkorps. Indstillingen er et resultat af et samarbejde mellem Censorformandskabet og Ledernetværket 

ved Elsebeth Jensen. 

Der kom1524 ansøgninger i alt, og ministeriet har beskikket 1347 efter vores indstilling. 

En række fag har skullet bruge væsentligt færre censorer, da der er markant færre eksamener. 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser gør opmærksom på, at mindst en 

tredjedel af censorerne i censorkorpset skal være personer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for de 

uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser på et af de ansættelsesområder, 

uddannelsen sigter imod (aftagercensorer). Endvidere skal der ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes 

mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset.  

Hans Krab Koed er genvalgt som censorformand for undervisningsfagets Kristendomskundskab/ Religion og 

Lakshmi Sigurdssson er genvalgt som censorformand for KLM (Almen Dannelse). Hans Krab Koed er 

desuden genvalgt som formand for Læreruddannelsens censorkorps. 

 

Statistik 

1347 censorer heraf 522 nye med i alt 3806 beskikkelser 

Kvinder/mænd: 711 / 636 (52,8 % / 47,2 %)  

  

Censormødet 29. april 2014 kl. 14.00 – 16.30 i Odense 

Dagsorden 

1. Velkomst ved censorformanden, samt kort præsentation af programmet. (5 min) 

2. Sang v/Erik Lyhne (10 min) 

3. Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA, Om den nye læreruddannelse (20 min) 

4. Fuldmægtig Helle Bitsch Bay, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Om censorarbejdet, 

bekendtgørelse og censorberetning (20 min) 

5. Kaffe (20 min) 

6. Faggruppemøder med eget program (75 min) 

 

Ny Læreruddannelse 

BEK nr. 231 af 08/03/2013 Gældende 

§ 35. Bekendtgørelsen trådte 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. 

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

Kompetencemålsgrupperne til den nye læreruddannelse for længst færdige med deres arbejde, de 

nationale faggrupper ligeså; men det er meningen, at de nationale faggrupper skal fortsætte deres arbejde 

de næste to år. 

For kristendomskundskab/religion ser gruppen således ud 

Lektor, Cand. pæd. Peter Green Sørensen, peso@phmetropol.dk (Faggruppeleder)  

Vikar for lektor, mag.art Bjørg Bogisch er lektor, Cand. mag. Jes Heise Rasmussen, jhra@ucc.dk  

Lektor, Cand. mag., master i medborgerskab Gabriella Dahm, aned@ucl.dk 

Lektor Cand. theol. Marlene Jellesen, mpj@ucn.dk 

Lektor, Cand. theol. Mona Høgh, mih@ucsj.dk 

Lektor, Cand. mag., Cand. theol. Hans Krab Koed, hkko@ucsyd.dk 

Lektor, ph.d. Johannes Adamsen, joad@viauc.dk 

 

For Almen dannelse/KLM ser det sådan ud: 

Lektor, cand. mag. Per Holst-Hansen, phha@ucsyd.dk 

Vikar for Lektor, ph.d. Keld Skovmand, kesk@ucl.dk  er lektor, cand. mag. Lakshmi Sigurdsson las@ucc.dk 

 

Grunden til, at der kun er to deltagere her, er, at der ikke blev etableret en selvstændig national faggruppe 

for KLM, selv om fagområdet er nævnt som det ene af to hovedområder under Lærerens grundfaglighed 

med sin egen kompetencemålsprøve. I stedet sidder to KLM repræsentanter med i den i forvejen meget 

store faggruppe for Lærerens grundfaglighed.   

 

Hvor det har været ret uproblematisk for undervisningsfaget Kristendomskundskab / religion, bliver 

arbejdet anderledes kompliceret for KLM, fordi samarbejdet i LG-gruppen generelt bærer præg af de 

udfordringer, der er ved sammenlægningen af forskellige fagområder og de uafklarede forhold vedr. 

hovedområdet Pædagogik og Lærerfaglighed, som har én prøve uden at der er formuleret et 

kompetencemål for hovedområdet som helhed.  

 

Bachelorwebsite 

Bachelorwebsite samt præsentation af de bedste bachelorprojekter i 2012 og 2013 

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

 

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

Her var hovedpunkterne: 

Skærpelse af krav til de nye censorer. 

Der arbejdes på kriterier for beskikkelser. 

Det nye censorkorps – herunder specielt censorer til praktik og LG-området. 

Generelt skulle 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 desuden tilstræbes, at underviserne i læreruddannelserne sikres censur. Både at de beskikkes, og 

at de allokeres, når tid er. 
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Møde i Uddannelsesministeriet, d. 29. april 2014 

Formålet med mødet var først og fremmest drøftelse af problemstillinger rejst på censorformandsmøder i 

Vejle vedr. forståelsen af forholdet mellem moduler og prøver, mellem kvalitative og kvalitative 

udprøvninger. 

Dernæst endelig en drøftelse af nogle af de centrale temaer censorformandskabet arbejder med, især i 

relation til LU-13. 

 

Problematisering af moduler i læreruddannelsen og efterlysning af modulbegrebet i forhold til prøver og 

eksamen.  

Der henvises til to udsendte vejledninger fra ministeriet: 

Vejledning om 'Evaluering af moduler' i LU 13, 11. april 4. juni 2013 

Specificering af relationen mellem kompetencemål og moduler i LU13, 15. jan 2014 

ECTS-fremdrift skal sikres Det er vigtigt at kunne registrere de studerendes fremdrift igennem studiet. 

Derfor er det nødvendigt, at modulet afsluttes utvetydigt. 

Man kan dog ikke prøve i det, der er prøvet en gang, pointerede Kirsten Lippert. Det er vigtigt at fastholde, 

at kompetencemålsprøven principielt er en prøve i hele kompetencemålet for et givent fag (dog undtagelse 

i forbindelse med Lærerens Grundfaglighed, hvor prøven er for hvert hovedområde almen dannelse/KLM 

og pædagogik og lærerfaglighed) og praktikken, hvor der er tre niveauer. 

 

Bilag 

Notat fra Allan Klæbel (Styrelsen for Videregående Uddannelser), januar 2014 som svar på henvendelse 

vedr. begrebet ’kompetencemål’ i bekendtgørelsen: Om forståelsen og funktionen af kompetencemål. 

Se bilaget her: http://www.lurf.dk/mk/2014_1/pdf/bilag_kompetencemaal_og_modul.pdf  
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Referat fra censormødet om læreruddannelsen 
 

Referat fra censormødet om læreruddannelsen i henhold til bekendtgørelsens § 27, stk. 2 

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 14.00 – 16.30 på UCL i Odense 

 

Mødet faldt i 2 dele: 

En fælles generel for alle fag med en velkomst fra Censorformanden, oplæg fra 

Udviklingsdirektør Alexander von Oettingen, VIA, Om den nye læreruddannelse og dernæst Fuldmægtig 

Helle Bitsch Bay, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Om censorarbejdet, bekendtgørelse og 

censorberetning 

Dernæst anden del med faggruppemøder med eget program, her fagfagligt møde om KLM og 

undervisningsfaget Kristendomskundskab /religion. 

 

Dagsorden for KLM og Kristendomskundskab / Religion 

 

Velkomst og præsentationsrunde. 

Der var ca.25 deltagere  

11 tilmeldte for KR og 18 for KLM 

 

Først viste Hans Krab power points dernæst viste Lakshmi Sigurdsson power points (se nedenfor). 

 

Efterfølgende var der en livlig diskussion om forståelsen af kompetencemålsbegrebet og relationen mellem 

nationale mål og kompetencemål. 

 

Der blev gjort opmærksom på, at kompetencemålene er det der skal vurderes ud fra fremover, og at det 

ikke længere er et krav eller en praksis, at man kan regne med redegørelser for eksamensgrundlaget. 

 

Der blev også drøftet de mange forskellige måder og ECTS-point KLM er organiseret ud fra 

Her bliver det især interessant at se, hvad censorerne skriver i censorrapporterne. 

 

Der var flere, som gerne ville have haft mere tid til samtale og spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lakshmi Sigurdsson & Hans Krab Koed 

Censornæstformænd for Kristendomskundskab/Livsoplysning/Medborgerskab & 

Kristendomskundskab/Religion 

31. maj 2014 

 

Powerpoint-slides findes her: 

KLM - http://www.laerercensor.dk/vis_orientering.php?ArticleId=139  

KR - http://www.laerercensor.dk/vis_orientering.php?ArticleId=148  
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REFERAT: Ordinær generalforsamling 2013 
 

Fredag d. 8. november 2013 kl. 11.30-13.00 – Hotel Comwell, Skovbrynet 1, Kolding. 

 

Til stede: 13 medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

Dirigent: Hans Krab Koed 

Referent: Simon Renault 

 

2. Bestyrelsens beretning: Fremlæggelse v/ formanden. 

 

Orienteringspunkter: 

 LURF’s arbejde i 2013, møderække + indhold mv.. 

 Det/de nordiske samarbejder – Lakshmi Sigurdsson holder sig orienteret og orienterer LURF’s 

medlemmer løbende. 

 Kontaktudvalget for kristendomsundervisning: Dorete Kallesøe orienterede fra årets møde.  

 Medlemskommunikation: Vi har nu eget site, EMU eksisterer ikke længere – Irene Larsen (især 

kr/rel) og Thomas Thomsen (især KLM) står for sitet sammen.  

 Fagligt Forum: Michael Riis orienterer om fællesforeningen Fagligt Forum, som han nu er formand 

for. FF bidrog med høringssvar i forbindelse med ny læreruddannelsesbekendtgørelse og har 

intentioner om at føle op med en konference for repræsentanter for bestyrelserne i de faglige 

foreninger, når bekendtgørelsen har virket sit første år og det dermed giver mere mening at 

forholde sig til hvilke problemstillinger, der er dukket op. 

 

Hovedpunkt: Status for KLM-faget i den ny læreruddannelse? 

Den nationale faggruppe for Lærerens Grundfaglighed: Den ene af de to repræsentanter for AD/KLM i 

faggruppen er lagtidssygemeldt. Bestyrelsen vil tage initiativ til at opfordre sektoren til, at der udpeges 

en vikar. 

Drøftelse: Skal LURF oprette et parallelt forum med repræsentanter fra alle syv UC-er, hvor vi varetager 

udviklingen af KLM-faget nationalt? Positive tilkendegivelser generelt, men også problematisering: 

Isolerer vi os? Der er også et foreningsøkonomisk aspekt: Møder, rejser, diæter mv.til national 

syvmandsgruppe er økonomisk tungt. Konklusion: LURF melder forslag ud til medlemmerne om en 

arbejdsgruppe, som summer på hvem og hvordan man evt. kunne bidrage fra de forskellige UC-er. 

Punktet tages op igen på næste ordinære generalforsamling. 
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KLM-fagets status i de forskellige UC-er: Kort præsentation v. formanden på baggrund af oversigt 

etableret af Birgitte Bækgaard. Der er forskelle på landsplan, hvad angår KLM-fagets vægt og kravene 

for at kunne indstille sig til at gå til kompetencemålsprøve i faget.  

Censur: Det anbefales, at vi vores arbejde som censorer i faget er meget skarpe ift. bedømmelsen: 

Kompetencemålet skal være prismen for bedømmelsen, uanset hvor smalt KLM-faget er beskrevet på 

det enkelte UC. Vigtigt med censorrapporter med indhold! 

Debat om perspektiverne i at følge op i forhold til politikerne vedr. fx forholdet mellem 

aftalegrundlaget og bekendtgørelsen og udmøntningen. 

Debat om mulighederne for lokalt på professionshøjskoleniveau at få styrket fagets stilling, på ECTS-

niveau eller fx ved, at det bliver et krav at de studerende skal have et specialiseringsmodul inden for LG, 

der inddrager dele af KLM-området, forud for kompetencemålsprøve. 

 

3. Kursusaktiviteterne: evaluering af året 2013; drøftelse af fremtidige aktiviteter. 

Generelt gælder det, at mulighederne er blevet mere begrænsede. (UCSJ og UCC, fx, har pt meget 

indskrænkede handlemuligheder!) Det anbefales af flere, at de korte kurser på én til to dage med 

faglige drøftelser fremmes. Der foreslås også, at man ”forhåndstilmelder sig en ide” til et større kursus. 

- Løsningen kunne også være, at der søgtes eksterne fondsmidler, fx i EU, A.P.Møller el. andre. Men 

hvem vil påtage sig den opgave? [ikke foreningens kursusudvalg, pt. Thomas og Simon!] 

Konklusion: Bestyrelsen overvejer, hvilke ressourcer, der  kan mobiliseres i kursussammenhæng. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012. 

Regnskab 2013 blev godkendt. 

Budget 2014 blev vedtaget. 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen 

 

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen: 

Følgende afgår efter tur: Thomas Thomsen, Dorete Kallesøe, Michael Riis. – Alle blev genvalgt. 

 

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: 

Første suppleant.: Johan Thorendal 

Anden suppleant: Gry Eliassen 

8. Valg af to revisorer: 

Solveig Rostbøll og Gabriella Dahm. 

9. Eventuelt: 

Intet. 

 

(ref. v/ Simon Renault/Thomas Thomsen) 
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Budget 2013 – GODKENDT PÅ GENERALFORSAMLING 131112. 

Likvid status pr. 12/11 2012: 

Foreningskonto: 93.501,- (= 8.745,- mindre end ved årets start). Kursuskonto: 1.869,- 

Regnskab 2012 vil således holde sig inden for det årets budgetterede underskud på 15.000,-. 

--- 

Indtægter 

Kontingent    15.000 kr. (v/ 300,-/år; 50 betalende) 

I alt indtægter   15.000 kr. 

 

Udgifter 

Generalforsamling    4.000,-  

Bestyrelsens møder, rejser, hotel 15.000,- 

NY: Ekstern kasserer    5.000,- 

Redaktør, Medlemskommunikation   4.000,- 

Diverse     1.000,- 

 

I alt udgifter   29.000,- (som budget 2012, svarende til 580,-/medlem) 

 

Underskud:   14.000,- 

 

  

  

(Budgetudkast 121112, v/Michael Riis)     

 

Note 17/11-12: 

Godkendt i denne form på generalforsamlingen 13/11 2012, jf. referat. 
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LURF-kursus 2014 

LURF holder kursus den 13.-14. november 2014. Reserver dagene allerede nu! 

 

Læreruddannelsens Religionslærerforening indbyder til kursus og generalforsamling den 13-14. november 

2014.  

Kursussted: Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Kursusstart torsdag kl. 17, slut fredag kl. 16. 

Eksakt kursusafgift foreligger endnu ikke, men det bliver i niveauet 2500-3000,-. Endelig tilmeldingsfrist 

meldes ud senere, men reserver dagene allerede nu! 

Kurset kommer til at fokusere på 'andre religioner' og 'religiøs innovation' i undervisningsfaget og i 

skolefaget. 

Udgangspunktet er undervisningsfagets kompetenceområde 3.  Her hedder det: Den studerende skal kunne 

"gennemføre undervisning i emnet Islam og andre religioner samt religiøs innovation". Islam synes hermed 

at få tildelt en mere fremtrædende plads i undervisningen end religionen tidligere har haft. Dertil kommer 

det interessante, men også uklare begreb "religiøs innovation". Også i folkeskolen undergår religionsfaget 

forskellige forandringer med blandt andet nye forenklede Fælles Mål. 

Spørgsmålet er, hvilken betydning alt dette får for forståelsen og forvaltningen af faget i læreruddannelsen. 

Hvordan skal forbindelsen mellem faget i skolen og faget i læreruddannelsen tænkes? Hvorfor er det, der 

skal arbejdes med området "Islam og andre religioner" og hvordan kan det mest meningsfuldt gøres? Hvad 

dækker begrebet "religiøs innovation" over?  

Foreløbig er der indgået aftale med to af tre oplægsholdere – og vi har der valgt at kalde på de 

kompetencer, der er til stede i vores egen kreds, og heldigvis har Jesper Garsdal og Kirsten M. Andersen 

sagt ja til at komme med oplæg til behandling af kursets tema. 

Velkommen i til årets LURF-kursus! 
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Bogomtale 

Gud i skolen. Religiøse dilemmaer i skolens praksis.  

Gud i skolen. Om religiøse dilemmaer i skolens praksis (udkommer juni 2014) henvender sig til 

lærerstuderede i faget KLM 

Bogen omhandler de udfordringer, den tilsyneladende sekulære skole står over for, når religiøse ytringer og 

handlinger udløser konflikter. En muslimsk censor, der ikke vil give hånd til kvindelige studerende. En 

forælder, der ikke vil have at hendes barn får halalslagtet kød i børnehaven. En skoleder, der insisterer på, 

at alle skal deltage i hytteturen. En skole, der holder den årlige juleafslutning i den lokale kirke. En skole, 

der censurerer i julesalmerne, så der ikke står Jesus Kristus. Medierne dækker jævnligt sager som disse, og 

de udløser heftigt debat og harme, hvilket peger på, at her er noget særligt på færde. Religion kan være et 

meget følsomt emne, og det er ikke mindst tilfældet, når det handler om religion og religiøse ytringer i de 

institutioner, hvor børn i alle aldre dannes og uddannes til at blive borgere i det danske samfund.  

Gud i skolen tager udgangspunkt i en række interview med skoleledere, fagfolk, repræsentanter for 

forskellige trossamfund, samt repræsentanter fra Ateistisk Selskab og Humanistisk Samfund.  

Vi har således interview med bl.a. Mikael Rothstein, Bent Lexner, Peter Skov-Jakobsen og også Christine 

Antorini, hvor de forholder sig til principielle spørgsmål om religiøse handlinger og ytringer i skolen og tager 

stilling til konkrete aktuelle dilemmaer. Igennem interviewene bliver det bl.a. tydeligt, at 

kulturkristendommen stadig spiller en stor rolle i skolen, samtidig med at mange skoleprofessionelle 

opfatter skolen som sekulær.  

Bogens kapitler er: "Religiøse dilemmaer i skole og samfund", "Sekularisering og sekularisme", "Forholdet 

mellem majoritetsreligionen og minoritetsreligioner", "Religion og menneskerettigheder", "Religiøse 

traditioner i folkeskolen" og "Det professionelle skøn". I bogen giver vi ikke færdige svar på, hvilken rolle 

religion skal spille i de danske institutioner, men vi analyserer og diskuterer de forskellige strategier, der 

kan ligge til grund for beslutninger om, hvilken rolle og hvilken vægt man tildeler religion, samt opstiller 

analysemodeller til den professionelle lærers refleksion. 

Bogen tænkes brugt i KLM som inspiration til at forholde sig til de dilemmaer som skoleprofessionelle 

konfronteres med i stigende grad, og giver de studerende mulighed for at se hvordan KLM er relevant i 

skolens hverdag. Alle interview ligger i deres fulde længde på bogens hjemmeside, og disse kan med fordel 

indgå i forberedelsen af eksamenssynopser.   
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Bogomtale 

Lidenskab for liv 

Bogen af Steffen Støvring er netop udkommet 

I bogen præsenteres fire store eksistenstænkere i en 

spændende og lettilgængelig form. Bliv klogere på deres liv og 

tanker, og læs, hvad deres hovedærinde egentlig var. Og hvad 

du kan bruge deres tanker til i dag.  

Kierkegaard. Grundtvig. Nietzsche. Løgstrup. Fra mange års 

undervisning i seminarieverdenen og mange års 

foredragsvirksomhed i vidt forskellige kredse ved forfatteren, 

cand.theol. Steffen Støvring, hvor stor en åbenhed og 

interesse, der kan opstå for disse fire store tænkere, og hvor 

meget de kan sætte i bevægelse. Men først og fremmest ved 

han det fra sig selv.  

Alle fire har de overordentlig meget at sige det såkaldt 

moderne menneske, hvis situation de på mange måder har 

foregrebet. De tilhører den gyldne arv, som kan bevæge og 

flytte os og give os et rigere liv. Alle er de inspirerende, også 

deres modsætningsforhold er inspirerende. Hvem der rammer 

én mest, afhænger af, hvem man er, og i hvilken livsfase man 

befinder sig.  

 

 

Bogen er udgivet af Akademisk forlag. 

På forlagets hjemmeside kan man læse et uddrag af bogen. 

Hvem vil anmelde den? 
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Annoncer fra Systime 
 

Grundtvig 

Af Anders Holm 

En grundig introduktion til Grundtvigs tænkning 

og aktuelle betydning. 

Udgivelsen lægger både en historisk og nutidig 

vinkel på Grundtvig og hans politiske, kulturelle 

og samfundsmæssige betydning. 

 

Der er fokus på otte sider af Grundtvigs offentlige 

fremtræden: 

 romantikeren 

 historikeren 

 politikeren 

 folkeoplyseren 

 mytologen 

 præsten 

 salmedigteren 

 danskeren. 

 

Materialet indeholder grundige introduktioner til 

de otte temaer og en lang række genremæssigt 

meget forskellige tekster. Hertil kommeren række 

illustrationer, der supplerer fremstillingen. 

 

"Her er stof til rigtig gode debatter… tilbyder 

kvalitet, fordybelse, anfægtelser og 

revurderinger." 

TEOLinformation, Marianne Zibrandtsen 

 

"Grafisk er bogen indbydende. Teksterne er korte 

og velvalgte mange af dem er klassikere. Bogen 

anbefales varmt." 

Religion 

 

Bog 171 sider | eBog 171 sider.  

 

Religionshistoriske hovedværker 

Esben Andreasen og Søren Korshøj Laursen 

(red.) 

iBog® med nyoversatte uddrag af klassiske 

tekster fra verdensreligionerne hinduismen, 

buddhismen, islam og kristendommen. Desuden 

indgår både religionskritik og civilreligion. 

Denne iBog® aktualiserer de klassiske tekster ved 

at sætte fokus på værkernes virkningshistorie 

i billedkunst, film og filosofisk tænkning. 

Udgivelsen indeholder en stor mængde 

videointerviews, der bl.a. giver viden om 

religionsvidenskabelig metode. 

De 10 værker: 

 Manus lovbog 

 Bhagavadgita 

 SuttaNipata 

 Sirat Rasul Allah 

 AlBukhari: Hadithsamling 

 Luther: Et kristenmenneskes frihed 

 Løgstrup: Den etiske fordring 

 Kierkegaard: Frygt og bæven 

 Nietzsche: Antikrist 

 Bellah: Civilreligion. 

 

Se Religionshistoriske hovedværker iBog® på 

rh.systime.dk 

50 videoklip | 30 illustrationer | 60 opgaver | 

1130 fodnoter | 380 ordforklaringer | ca. 570 

sider 
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MODERNITET – kristendom og etik 

Af Preben Brock Jacobsen 

Et boost til undervisningen i kristendom, etik og 

kulturmøde. 

Bogen giver et overblik over modernitetens 

indstilling til livet og indeholder 11 essays, der 

tager 

udgangspunkt i spørgsmål som: 

 Hvordan udfordrer moderniteten forskellige 

tolkninger af kristendom? Og kan man som 

moderne menneske med sin fornuft i behold 

tro på Gud? 

 Hvordan præger modernitetens normer om 

selvbestemmelse og menneskets værdighed 

samfundets etik og debatten om demokrati 

og menneskerettigheder? 

 Hvordan kommer modernitetens etik under 

pres i vores tid? 

 

Bogen er velegnet til undervisere, elever og 

studerende. Den inspirerer til og kan direkte 

indgå i 

undervisningen. 

 

"Den er meget velskrevet og emmer af 

forfatterens engagement og store viden om 

temaets mange facetter!!" 

Religion 

 

"En overskuelig bog til debat og refleksion om 

modernitet i forhold til og i modsætning af 

kristendommen". 

Lektørudtalelse 

 

Bog 157 sider | eBog 157 sider 

 

Kierkegaard - Lidenskabens tænker 

Af Pia Søltoft, Mette Berndsen og John Rydahl 

Udgivelsen fokuserer på fem centrale 

fænomener, som et menneske kun kan nærme 

sig og 

forstå gennem lidenskaben, nemlig angsten, 

friheden, skylden, kærligheden og troen. 

Fem kendte billedkunstnere giver hver deres 

kunstneriske fortolkning af et af de centrale 

temaer 

hos Kierkegaard: 

 Peter Brandes 

 Erik A. Frandsen 

 Christian Lemmerz 

 Cathrine Raben Davidsen 

 Maja Lisa Engelhardt. 

 

I videointerviews forklarer kunstnerne, hvordan 

de er blevet inspireret af Kierkegaard i deres 

kunstneriske arbejde. 

Denne iBog® er opgavebaseret og indeholder en 

lettilgængelig introduktion til Kierkegaards 

tænkning, et alsidigt tekstuddrag fra hans værker 

og en række perspektiverende tekster og 

billeder. 

Udgivelsen lægger op til refleksion og selvstændig 

bearbejdning af Kierkegaards tanker og filosofi i 

en nutidig kontekst. 

Se Kierkegaard Lidenskabens tænker iBog® på 

kierkegaard.systime.dk 

5 film om kunstnerne og værkerne | 35 opgaver | 

30 illustrationer | 55 primærtekster | 110 sider  

 

eBog 

Fås også som trykt bog. 

"Jeg kan kun anbefale bogen rigtig meget. Køb 

den! Det er lidenskab med udgangspunkt i unge 

mennesker, det drejer sig om, og jeg er ikke i tvivl 

om, at de vil blive tændt!" 

Gymnasieskolen ***** 

 
Se priser og licenser på systime.dk 
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Anmeldelser 
 

Kurt Christensen: Lydighed eller lovsang. Om 
islam og kristendom. 
Kolon 2013. Kr. 300, 376 sider 

Anmeldt af Ole Bjørn Petersen 

Professor i religionsfilosofi Kurt Christensen fra 
Menighedsfakultet i Aarhus havde gennem 
mange år en følelse af at mangle svar, når de 
studerende stillede spørgsmål om forholdet 
mellem islam og kristendom – og hatten af for at 
han så besluttede sig for at sætte sig ind i islam, 
for det er der kommet et ganske digert værk ud 
af: "Lydighed eller lovsang" – og det er alt andet 
lige også en meget læseværdig bog, der er 
absolut anbefalelsesværdig, hvis man vil blive 
klogere på islam. Forfatteren kommer utrolig 
langt og kompetent omkring Muhammed, træk af 
islams historie, aktuelle muslimske opfattelser og 
grupperinger, hvor der her skelnes mellem 
radikal islam, moderat islam og liberal islam, de 
skriftlige kilder til islam, trosbegrebet, dogmatik 
og etik, gudsforståelsen, synet på Jesus, 
frelsesforståelsen, menneskesynet, 
tilværelsesforståelsen og etik og moral for så 
næsten at slutte af med tre konkrete 
problemstillinger: menneskerettigheder og 
demokrati, ægteskab, familieliv og kvindens 
stilling og endelig forståelsen af krig.  

Bag hvert kapitel i denne opremsning ligger der 
afsnit efter afsnit, der velformuleret og som regel 
nøgternt borer sig ned i en lang række 
spændende problemer og begivenheder. 
Eksempelvis får Christensen fint med den 
forandring, der sker med Muhammed og 
åbenbaringerne fra Mekka til Medina, der er en 
fin gennemgang af forskellige retninger inden for 
islam herunder forskellen mellem sunnier og 
shiitter og hvem der i de to retninger har 
autoriteten til at fortolke koranen – en 
spændende problemstilling, der også udfoldes i 
kapitlet om "De skriftlige kilder til islam".  

I undersøgelsen af de forskellige muslimske 
grupperinger medgiver forfatteren, at det er 
vanskeligt at sætte grupperne på formel, men 
med bl.a. Olivier Roys skelnen mellem 
fundamentalisme, islamisme og 

nyfundamentalisme suppleret med traditionel 
islam og islamisk modernisme, er vi som læser i 
gode hænder. 

I kapitlet om koranen behandler forfatteren – ud 
over at undersøge koranens tilblivelse, status, 
litterære kvalitet, opbygning og indhold – nok så 
væsentlig forskellige fortolkningsprincipper, 
kontekstualitetsprincippet og 
annulleringsprincippet samt de fire 
fortolkningsmetoder: overføring, fornuft, den 
åndelige fortolkning og itjihad (at anstrenge sig 
for selvstændigt at fortolke et shariaspørgsmål). 
Kontekstualitetsprincippet spiller især en rolle for 
moderate muslimer, der prioriterer de tolerante 
suraer fra Mekka, mens annulleringsprincippet 
finder sine tilhængere blandt fundamentalister og 
jihadister og til en vis grad blandt islamister 
afhængig af hvordan vi definerer dem. I den 
sammenhæng skelner Christensen ikke mellem 
modernitet og modernisering, men det er en 
anden sag. Annulleringsprincippet siger i korthed, 
at de sene vers ophæver de tidlige, fordi Allah har 
sendt noget, der er bedre eller lige så godt. Men 
forfatteren argumenterer for at 
annulleringsprincippet også kan vendes på 
hovedet, så åbenbaringerne fra Mekka kommer 
til at veje tungest. Det er nu sin sag at vende en 
sura på hovedet. Snarere er der tale om at 
moderate muslimer henviser til sura 3.7: "Han er 
den, der har sendt Skriften ned til dig. Heri er der 
både entydige vers; og det er Skriftens moder – 
og andre, som er flertydige". For moderate 
muslimer, der går ind for en defensiv opfattelse 
af jihad (alene angribe hvis man er truet på sin 
religion – og ikke den udvidede defensive, som 
Osama bin Laden taler for, hvor man ikke blot er 
truet på sin religion men også sin kultur) og 
demokrati er de tidlige tolerante vers entydige, 
mens de sene kan fortolkes og ses som 
situationsbestemte. Og så er der lige Abu Zaid, 
der går så langt som til at sige, at de grumme 
intolerante suraer (hug hovedet af de vantro) 
alene har karakter af trusler: Sura 20.113 
"Således sendte Vi den ned, som en arabisk koran 
og Vi har fremlagt trusler i den på forskellig vis". 
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I kapitlet om "Etik og moral" gennemgår 
forfatteren shariaen samt kilderne til shariaen: 
koranen, hadith, konsensus og analogi samt fiqh-
bøgerne og forskellige problemstillinger omkring 
shariaen eksempelvis dens forhold til vestlig 
lovgivning. Christensen har måske et klart blik for 
hvor forskelligt shariaen opfattes og at shariaen 
ikke er en uforanderlig størrelse, men i princippet 
kan nyfortolkes gennem itjihad – men kun 
"måske" for Christensen falder alligevel for 
fristelsen til (indirekte) at bebrejde Sherin 
Khankan, radikal politiker og formand for den 
meget liberale forening Forum for Kritiske 
Muslimer at hun siger nej til at stemme for en 
erklæring vendt mod sharialovgivning – 
underforstået: der er kun en sharialovgivning. 
Burde forfatteren ikke i stedet have spurgt: 
hvorfor overhovedet bede Sherin Khankan 
stemme? Kan man bede en kristen om at stemme 
for en erklæring, der afskaffer Kristus (hvordan vi 
så end forstår ham)? 

Her burde forfatteren efter min mening 
tydeligere have understreget, at sharia – guds lov 
– er ikke en nedfældet og færdigudarbejdet 
lovsamling, som vi kender det fra dansk 
lovgivning, men fortrinsvis en samling forskrifter, 
hvoraf loven skal fortolkes, udvindes og 
udarbejdes – og netop derfor kan sharia fortolkes 
så forskelligt og give sig udslag i mange forskellige 
og modstridende retningslinjer (eller love). Men 
ud over forskrifter er der i shariaen også 
koranvers med juridisk relevans – og her primært 
fra de vers i koranen, der omfatter det vi kunne 
kalde det privatretslige sfære (ægteskab, arv, 
skilsmisse) – fordi disse vers er så forholdsvise 
konkrete. At mange muslimer opfatter sharia 
som "guds lov" og som sådan det fuldkomne og 
ufejlbarlige udtryk for den guddommelige lov er 
så en anden sag, men det bliver det ikke mere 
rigtig af, for ud fra en historisk vinkel er denne 
"fuldkomne" lov historisk betinget. Den er et 
produkt af en flere hundrede år lang proces 
påvirket af sociologiske og historiske forhold, 
almindelig sædvane i de lokale områder og de 
lovkyndiges fornuftslutninger. Men i 900-tallet 
ophøjes den historisk betingede sharia så til den 
endelige fuldkomne lov – og herefter bliver det 
for mange lovkyndige nu et spørgsmål om at løse 
et sharia-spørgsmål ved at efterligne 

forgængernes fortolkning frem for at tænke i nye 
doktriner: itjihads porte lukkes. Dermed stivner 
også synet på køn, kvinder og seksualitet og 
meget andet. Med andre ord, samfundet går i stå, 
selvstændig fortolkning med udgangspunkt i 
kilderne, koranen og hadith, forbydes – vi 
fortolker inden for rammerne af allerede givne 
autoriserede fortolkninger.  

Heldigvis er kravet om at åbne porten igen ved at 
vinde frem igen som en reaktion mod at islam 
som religion er stivnet/frosset fast i traditionen 
derfor også er en medvirkende årsag til at det 
moderne samfund har vanskelige vilkår i mange 
muslimske lande. Men at moderniteten presser 
sig på (sekularisering, mode, kønsroller, 
liberalisme, individualisme, seksualitet, tv og 
moderne teknologi, globalisering) har også 
betydet en modreaktion, en kamp mod 
moderniteten – eksempelvis i forbindelse med 
islah-bevægelsen – men ikke nødvendigvis mod 
det moderne. 

Endelig undersøger Christensen islams forhold til 
andre religioner generelt og kristendommen 
specielt for så at slutte af med en teologisk 
vurdering af islam. Og her begynder den skurren i 
ørene, der har lydt som en svag baggrundsstøj 
bogen igennem, nu at trænge skinger igennem: 
den lærde professor har forladt pulten, smidt 
forskerens uhildede briller og er trukket i 
præstekjolen for nu på prædikestolen at 
udbasunere kristendom som en "lovsang" overfor 
underkastelsens og lydighedens religion.   

Eksempelvis skriver forfatteren, at 
åbenbaringerne i Medina gav muslimerne lov til 
at udbrede islam med vold og magt – ja, sådan 
tolker mange muslimer også disse vers, mens 
andre ikke ser disse intolerante vers som 
principielle men situationsbestemt – et forhold 
Christensen også selv er inde på, men ikke følger 
op i sin videre analyse.  Og her er så et af 
problemerne i bogen: forfatteren tager ofte ikke 
konsekvensen af sine ofte nuancerede 
beskrivelse og konkluderer på 
fundamentalisternes præmisser. Eksempelvis når 
forfatteren konkluderer, at islam får vanskeligt 
ved at undgå betegnelsen "en krigerisk religion" – 
igen: det afhænger af om vi betragter de 
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tolerante eller de intolerante vers i koranen for 
principielle.  

Ligeledes skriver forfatteren, at den muslimske 
tale om det enkelte menneskes værdi og 
ukrænkelighed igennem store dele af islams 
historie er forblevet et ideal. Praksis har snarere 
været vold og mord. Ja, måske, men det er ikke 
noget forfatteren giver belæg for. Nøjagtig det 
samme kan sikkert også siges, hvis vi i stedet 
skriver "kristendommen" – men her fremhæver 
forfatteren igen og igen de vers i Det nye 
Testamente, der viser kristendommen som 
kærlighedens, tilgivelsens og nådens religion – 
kort sagt lovsang. Det er også forfatterens fulde 
ret at udvælge de vers i NT, der bekræfter 
forfatterens opfattelse af, hvad ret kristendom er 
– men det er alt andet lige en konstruktion 
(blandt mange andre konstruktioner) med 
udgangspunkt i en bestemt fortolkning af Jesus. 
Og det siger sig selv, at forfatterens konklusioner 
i sammenligningen mellem islam og kristendom 
derfor naturligt falder ud til kristendommens 
fordel. På den baggrund bliver forfatterens sidste 
kapitel "Teologisk vurdering af islam" skinger set i 
forhold til den ellers sobre tone, der generelt 
kendetegner bogen. 

Mit yndlingseksempel på den forudfattede 
opfattelse af forholdet mellem de to religioner er 
allerede på side 42: "Når muslimer tror, at 
Muhammed er Guds endegyldige profet, må vi 
altså konstatere, at det er en tro, der hviler på et 
spinkelt grundlag" – ja, ingen tvivl om det – men 
at det skulle være en kritik af islam er svært at se. 
For hvad hviler ikke på et spinkelt grundlag, når vi 
er i den religiøse verden? At Jesus er Gud selv, 
"Guds søn, der åbenbarer Guds sande karakter og 
gør den sande tilbedelse af Gud mulig" (side 359), 
hviler det ikke også på et spinkelt grundlag? 

Et andet eksempel – og der er mange – skriver 
forfatteren, at islam gør en principiel forskel 
mellem mand og kvinde. Nej, men mange 
muslimer af fundamentalistisk eller traditionel 
observans gør det. De vigtige vers om ligestilling 
mellem kønnene (bl.a. sura 9.71-72 og 33.35) er 
gennem århundreder fejet ind under gulvtæppet i 
en traditionel patriarkalsk fortolkningstradition, 
men trækker vi dem ud af mørket igen og lader 
dem være aktive i vores kontekstuelle 

fortolkning, så man fokuserer på hensigten og 
ikke den bogstavelige læsning, betyder 
eksempelvis at manden arver det dobbelte, at 
forsørgeren får det dobbelte. I denne fortolkning 
er Muhammeds formidling af åbenbaringerne 
ikke at sammenligne med et postbud, men en 
aktiv fortolkning af åbenbaringen. Således skelner 
eksempelvis Soroush og Arkoun mellem "Allahs 
tale" og "Profetens skrift" (se Rachid Benzine: 
"Les nouveaux penseurs de l’islam"). Ud fra 
denne kontekstuelle fortolkning gennem itjihad 
har eksempelvis den marokkanske feministiske 
bevægelse vundet slaget om en modernisering af 
familieloven. 

Og endelig det sidste eksempel på at 
Christensens klarsyn med jævne mellemrum 
formørkes er i forbindelse med demokrati: "Det 
bliver efter mit skøn vanskeligt at argumentere 
for demokrati, hvis man samtidig føler sig bundet 
af det traditionelle muslimske grundlag: koranen, 
hadith og sharia. Demokrati forudsætter, blot for 
at nævne en enkelt ting, frihed til at tænke og 
debattere. Men islam forbyder udtrykkeligt 
diskussion af beslutninger, som er truffet ved 
konsensus af de muslimske lærde" (side 267). 
Forfatteren har i den forbindelse glemt, at han 
tidligere har skrevet "der er mange eksempler på, 
at nutidige muslimske teologer springer de 
skriftlærdes tolkning over og går direkte til 
koranen" – ja, netop fordi traditionen og fiqh er 
menneskets fortolkning og følgelig står til 
diskussion. Det kendetegner således både 
fundamentalister og islamister, at de går direkte 
til kilderne i erkendelse af at traditionen har bragt 
islam på afveje – og nu vil man tilbage til det 
sande islam – hvad det så end er. For nogle er 
"kilderne" koranen og hadith, men de mere 
radikale går helt ind til benet og bruger alene 
koranen ud fra den betragtning, at Muhammed 
trods alt også er et menneske. Mange moderne 
muslimer bruger i den forbindelse "der er ingen 
tvang i religionen" sura 2.256 for at argumentere 
for at islam er forenelig med demokrati. Det er 
ikke dem, vi hører så meget om i medierne, men 
de er der. Og derfor kan vi igen og igen ikke sige: 
sådan er islam, men at der er mange måder at 
være muslim på.  

Men ser vi bort fra de mange sammenligninger 
mellem islam og kristendom, hvor forfatterens 
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hensigt som kristen teolog er at overbevise 
læseren om kristendommens fortræffeligheder 
og at sandheden om mennesket, Gud og frelsen 
er kristendommens, og de ind i mellem lidt for 
forhastede generelle konklusioner, ja, så kan den 
meget velskrevne bog anbefales som den – uden 
at jeg vil lægge hovedet på blokken – mest 
grundige indføring i islam på det danske marked. 

 

 

Carl Henrik Koch: Isaac Newton – Geniet og 
mennesket 
Lindhardt og Ringhof 2013. 776 sider, ill., kr. 400 

Anmeldt af Ole Bjørn Petersen 

Jeg må hellere gå til bekendelse med det samme: 
det er ikke alle 776 sider i denne mastodont af en 
Newton-biografi, jeg har læst med lige stor 
opmærksomhed, for selv om matematik er 
spændende, så er der dog grænser – og de blev 
nået flere gange i denne bog. Men som sagt, det 
skal hverken Newton eller bogens forfatter, Carl 
Henrik Kock, klandres for. Til gengæld var der så 
rigeligt med andre flere hundrede sider, der 
kunne få øjnene på vid gab og kæben til at falde 
ned af forbavselse i denne uhyre vidende, 
velskrevne og pædagogiske fremstilling af en af 
verdens helt store genier. En fremstilling, der 
udfylder et stort hul i den danske Newton-
litteratur. Ja, efter læsningen sidder man tilbage 
med en fornemmelse af, at hullet nu er blevet 
fyldt helt ud. Der er ikke det hjørne af Newtons 
liv, tanker og arbejder, som Carl Henrik Kock ikke 
kommer omkring. "Grundighed" burde stå med 
flammeskrift over denne bog – og det er jo ofte 
en dyd, men det kunne være spændende, hvis 
der kom en forkortet udgave med fokus på det 
videnskabsteoretiske og religiøse. For bogens 
pointer fortjener større udbredelse end tilfældet 
sikkert bliver med denne bog. 800 sider om 
Newton kræver en vis ildhu og interesse. Mange 
vil købe den men få skal læse den, for nu at 
parafrasere over et Jesus-citat. 

Bogen har som undertitel "Geniet og 
mennesket", men det er ikke meget vi hører om 
mennesket Newton – for der er ikke meget at 
sige ud fra kilderne. Descartes valgsprog var 
"Den, der lever godt, lever skjult", og det overtog 

Newton. Selvfølgelig kommer forfatteren rundt 
om "Den stille dreng og den geniale student", 
livet i Cambridge og vejen frem mod tinderne i 
kampen mod modstanderne, hans venner (de var 
få) og tilhængere, kampen mellem fransk og 
engelsk tænkning (Cartesianere mod 
Newtonianere), Newtons mange opdagelser 
inden for matematik (med et spændende indskud 
om den nye matematik er en opfindelse eller en 
opdagelse) og lys, hans optagethed af alkymi og 
teologi og hans enorme arbejde som møntmester 
med at få den engelske mønt på fode. Men 
mennesket Newton forbliver sløret. Han omgik 
kun få personer med varme, han hadede kritik og 
var meget ærekær. Således blev han kritiseret for 
sin teori om lysets sammensatte karakter – 
offentliggjort i begyndelsen af 1670'erne – og 
besluttede følgelig aldrig at udgive noget mere. 
Og det holdt han faktisk frem til 1687, hvor han 
fik udgivet hovedværket "Principia". Men havde 
det ikke været for et konstant pres fra Edmond 
Halley (ham med kometen), der som Newton var 
medlem af Royal Society, var "Principia" ikke 
udkommet. En lidt sjov tanke.  

Newton var af natur en enspænder, kunne 
arbejde dagevis stort set uden søvn. Og når han 
arbejdede var han ekstrem fokuseret, 
koncentreret og nærværende – og produktiv i et 
ufatteligt omfang. 

Newton revolutionerede naturvidenskaben og 
matematikken, han forenede matematik med 
naturvidenskab, han opdagede tyngdekraften og 
grundlagde den klassiske eller moderne fysik og 
den eksperimentelle metode, ifølge Kock. Og det 
er jo ikke noget nyt, uanset hvor meget eller lidt 
man så øvrigt kender til Newton. Men Newton 
var ikke kun et geni, der havde fremtiden foran 
sig, han var også en mand af sin tid, dybt 
forankret i dens religiøsitet, en mand, der brugte 
det meste af sit liv på at granske alkymistiske 
skrifter og studere Det gamle og Det nye 
Testamente, for at finde ud af, hvorledes det 
himmelske Jerusalem var indrettet. Newton blev i 
samtiden regnet for at være en af de mest 
bibelkyndige i England. Da Newton tilbydes 
stillingen som rektor for Trinity, hvis han lader sig 
præstevie, afslår han – ikke noget med præst her. 
Men hvorfor, spørger folk, han var jo mere kyndig 
i teologi end samtlige engelske gejstlige 
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tilsammen. Ud af Newtons bibliotek på 1752 
bøger var de 477 om teologi, mens kun 125 om 
matematik og 57 om fysik.  

Newton så sig selv som et menneske, der ved 
guddommens forsyn var bestemt til at afsløre 
sandheden om den skabte verden, herunder 
forudsætningerne for Kristi genkomst og det nye 
1000 års rige. Mange især i England men også i 
det øvrige Europa så flere tegn på, at man levede 
i "de sidste tider" og at profetierne var under 
opfyldelse. Ifølge tradition ville jøderne i denne 
turbulente periode og før Kristi genkomst 
omvende sig til kristendommen – og det var 
faktisk begrundelsen for, at det omkring 1650 
blev tilladt jøder at bosætte sig i England – så var 
det nemmere at få dem omvendt. 

I et af bogens mange spændende uddrag fra 
Newtons skrifter, skriver han, at Gud er "levende, 
intelligent og magtfuld […] han regerer over alle 
ting, og han ved alt, hvad der sker og kan ske" – 
for nu at citere nogle få ord af de i alt ca. 
1.000.000 ord han skrev om sin teologi. Og med 
god grund, for Newton følte sig kaldet til at løse 
universets gåde og så faktisk en parallel mellem 
Skaberen og den, der løste gåden. Selv var 
Newton ikke i tvivl om, at hans vigtigste arv til 
eftertiden ville være hans teologiske indsats. Det 
er en fascinerende side af Newton – og det er 
ikke mindst her, bogen kunne være en messe 
værd, hvis der lige er nogle timer tilovers eller 20. 

1600-tallet var dybt funderet i en religiøs verden, 
men brugen af Gud var under opbrud, en Hobbes 
opererede slet ikke med Gud, Descartes havde 
sat Gud uden for efter skabelsen af et mekanisk 
univers og for Newton var Guds finger konstant 
ned at rode i denne verden: mirakler var ikke et 
brud på naturens vante gang, men naturens 
vante gang var et mirakel. Med andre ord, der er 
lagt i kakkelovnen til Oplysningstiden – og det er 
så også en af bogens styrker: forfatteren guider 
os behændigt igennem 1600-tallets florissante 
verden af filosoffer, videnskabsmænd og teologer 
krydret med overblik i det lange perspektiv som 
den videnskabshistoriske baggrund fra Descartes 
verden til Newtons og de forskellige 
astronomiske verdensbilleder, modtagelsen i 
1700-tallets Europa af Newton og i et appendiks 
de fire naturvidenskabelige verdensbilleder, det 

pythagoræisk-platoniske, det aristoteliske, 
renæssancens organisk-magiske natursyn og den 
archimediske tradition inden for 
naturvidenskaben – det er lige til elevernes 
højreben i en AT-sammenhæng eller en fysiktime, 
fremragende kort og præcist. 

Et af de helt centrale emner i bogen er 
selvfølgelig tyngdekraften, der på det nærmeste 
hvirvles ind i et opgør mellem to 
verdensopfattelse Descartes mekaniske og 
gudsløse (alt i universet er et resultat af 
mekaniske stødprocesser) og Newtons dynamiske 
med fysiske kræfter (der virker over afstand). I 
relation hertil flyttes fokus fra kraftens kilde 
(hvorfor bevæger legemer sig?) til kraft som en 
årsag til legemers ændrede bevægelse og dermed 
kraft som en kvantificerbar størrelse, der måles 
ved dens virkning. Med andre ord er Newton 
interesseret i at undersøge, hvordan legemer 
bevæger sig og ikke hvorfor noget bevæger sig. 

Baggrunden for uenigheden mellem Descartes og 
Newton bunder i en uenighed om verdenssyn 
(den franske og den engelske groft sagt) og en 
uenighed i opfattelsen af sand videnskab. Mens 
Descartes gav en hypotese videnskabelig status, 
hvis den kunne forklare en relation mellem 
fænomener, så antog Newton ikke en hypotese 
som andet end netop en hypotese så længe der 
ikke var et eksperimentelt bevis for den. Newton 
er her dybt påvirket af Lockes empirisme og 
erfaringsfilosofi.  

Eksperiment og krav om gentagelighed er i dag 
ufravigelige krav til ret videnskabelig adfærd 
ifølge Newton og nutidens opfattelse, men helt så 
simpelt var det ikke på Newtons tid. Eksempelvis 
var Boyles berømte eksperimenter med tomrum 
yderst vanskelige at gentage, men det bragte ikke 
skår i hans troværdighed, for i gentleman-
kulturen i 1600-tallets engelske naturvidenskab 
stod en gentlemans ord til troende – men andre 
ord, så var det objektivt sandt. 

Langt op i 1700-tallet var den mosaiske fysik 
fremherskende, men Oplysningstiden hentede 
bl.a. sin kraft og energi i opgøret med den fysiske 
verdensorden som den fremgik af 
skabelsesberetningen fra 1600-tallets helt 
afgørende bibelkritik af bl.a. Hobbes og Spinoza, 
der blankt afviste såvel profetierne som 
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miraklerne set i lyset af dens sproglige og 
historiske forudsætninger. Spinozas "Teologisk-
politiske traktat" blev brændt på bålet og pesten 
og Londons brand i 1660'erne blev set som Guds 
straf for Hobbes kætteri. Newton var særdeles 
bekendt med de to herrer, men ikke enig i deres 
bibelkritik. Måske var ikke alt den åbenbarede 
sandhed, der optrådte forvanskninger i teksten, 
men stort set var der tale om pålidelige 
beretninger – og ikke mindst betragtede Newton 
profetierne og her især Johannes Åbenbaring og 
Daniels Bog som åbenbarende sandheder. 
Alligevel mente Newton, at det var nødvendigt at 
rense skrifterne og dermed religion for filosofiske 
begreber – herunder læren om treenigheden – 
der havde infiltreret den sande religion. Det var i 
samtiden meget problematisk at tilkendegive, at 
man var arianer – men pointen er, at Newton 
trods sin fastholden i en gammeltestamentlig 
gudsopfattelse gennem sit tekstkritiske arbejde 
for at afsøge den naturlige religion var med til at 
bane vejen for Oplysningstidens teologi. 

Da Newton udgav "Principia", havde han for øje, 
at den ville få læserne til at rette deres 
opmærksomhed mod Gudstroen – og at det ikke 
kun var den newtonske fysik, der kunne udnyttes 
til teologiske formål vidner præsten Craig, også 
medlem af Royal Society, om idet han lod sig 
inspirere af den matematiske fremgangsmåde i 
"Principia" i sin bog "Den kristne teologis 
matematiske principper". I Oplysningstiden bliver 
det tværfaglige samarbejde mellem teologi og 
naturvidenskab endnu mere evident. 

Med det ene ben i naturvidenskabens fremtid og 
det andet i teologiens nutid og fortid – og når vi 
nu er ved dét ben, så skal det lige med, at det 
også hvilede på alkymistiske studier. Newton var 
stærkt optaget af alkymi og arbejdede ihærdigt 
for at finde de "vise sten". Ligeledes var han dybt 
betaget af de antikke naturfilosoffer og deres 
tekster, for de levede i "guldalderen" og var 
følgelig tættere på Sandheden – de foregreb så at 
sige principperne i "Principia" – i modsætning til 
den degenererede nutid.  

For Newton var det naturvidenskabelige arbejde 
vigtig i de få år han reelt arbejde med fysik og 
matematik, men – som jeg læser det – lå hans 
hjerte ved alkymien og teologien, og da det 

"kedede" ham lidt og der skulle ske lidt andet, ja, 
så blev han møntmester. Et utroligt geni, som vi 
gennem bogen kommer tæt på, men som 
menneske bevæger vi læsere os hele tiden i 
behørig afstand – Newton forbliver lidt af en gåde 
for os som for samtiden: Den der lever godt, lever 
skjult.  

 

 

Brian Patrick McGuire: Spejl og kilde – Den nye 
spirituatlitet 
152 sider kr. 198. Forlaget Alfa 2012 

Anmeldt af Ole Bjørn Petersen 

Brian Patrick McGuire formidler i "Spejl og kilde. 
Den nye spiritualitet" a useable past, en fortid 
der kan bruges, ved at vise, hvorledes den nye 
spiritualitet afspejler en gammel tro, der går 
tilbage til middelalderens kirke og religiøse liv.  

 

Er vi på vej mod den moderne middelalder? Eller 
er vi allerede midt i den? Jan Lindhardt skrev for 
mange år siden i bogen "Frem mod 
middelalderen – det levende billede i det åbne 
rum", at vi er tættere på middelalderen end vores 
bedste- og oldeforældre – og det synes som om 
den gamle biskop emeritus får mere og mere ret. 
Også Unberto Eco har i 1988 blik for 
"Middelalderens genkomst (og andre essays)", 
hvor han bl.a. taler om den moderne bys 
middelalderliggørelse og den nutidige 
apokalyptiske stemning samt additive og 
samstillende kunst – ganske som middelalderens. 

Men allerede i 1923 foregreb den russiske 
forfatter Nikolaj Berdjajev begivenhedernes gang 
med sin bog "Den nye middelalder", hvor han 
som andre desillusionerede 
efterkrigstidsforfattere kombinerede alle 
modernitetens elendigheder til et billede af 
forfald. 

Og nu spreder middelalderen yderligere sine 
"frodige" vækster ud, nemlig i det religiøse rum 
og i mange teologers og præsters tilgang til 
kristendommen: kroppen er kommet på banen 
sammen med det hele menneske (jf. "Kroppens 
teologi- teologiens krop"), pilgrimsruter skyder op 
som paddehatte suppleret med forbøn og 
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midnatsgudstjenester. Det næsten flimrer for 
øjnene med al den aktivitet på den religiøse 
front. 

Så er det rart med Brian Patrick McGuires lille 
velskrevne og spændende bog, hvor den nu 
pensionerede professor i historie retter de 
arabeskformede slyngarme fra middelalderen ud 
og fører læseren til rødderne med fine 
fortællinger om kirkefædrene, klostrenes 
udvikling og hellige kvinder og herfra "røddernes" 
vandring og udvikling op gennem middelalderen, 
hvor de så tørre ud efter reformationen. 
Eksempelvis foretager McGuire en forholdsvis 
kort men spændingsfyldt analyse af forholdet 
mellem krop og ånd fra evangelierne over Paulus, 
Platon, Aristoteles, Augustin, katharerne, 
manikæerne og Aquinas. McGuire er en mand 
med overblik. 

I det indledende kapitel "På vej mod 
middelalderens spiritualitet" definerer McGuire 
"spiritualitet" som "religiøs tro i praksis". Trods 
de mange forskellige former, som den kristne 
spiritualitet antager, gælder det generelt, "at den 
tilstræber en integration af krop og ånd, tanke og 
følelse til en helhed, som tager udgangspunkt i 
den materielle verden, der erkendes som Guds 
skabelse […] samtidig søger kristen spiritualitet 
fællesskaber, hvori det enkelte menneske møder 
andre og oplever disse som brødre og søstre, der 
er alteri Christi, andre Kristus-skikkelser". 

I formidlingen af den brugbare fortid gennemgår 
den velskrivende McGuire en række centrale 
elementer i middelalderens religiøse liv: 
lovprisning af Gud, pilgrimsfærd og helgener, 
retræte og bøn, ritualer og kirken som rum, krop 
og ånd, Djævlen og ondskab, det nødvendige 
venskab og døden og de helliges samfund. Eneste 
minus i denne sammenhæng er de mange 
personlige oplevelse som McGuire løbende 
indvier læseren i. Intimiteten er sikkert velment, 
men virker efter min mening uvedkommende i 
forhold til bogens hovedsigte. 

Angående communio sanctorum, det fællesskab, 
der eksisterer mellem de helgener, der er hos 
Gud, de lidende sjæle, der er på vej til Gud, og de 
levende, som stræber efter at nå frem til Gud, så 
går det afgørende i stykker med Luther, der 
afskaffede skærsilden og dermed også det 

misbrug skærsilden affødte i forbindelse med 
afladshandlen. Men omkostningerne ved at 
reducere "de hellige samfund" til kirken her på 
jorden var den afgrund, der nu blev skabt mellem 
jordelivet og det hinsidige. Ifølge McGuire rejser 
det en række problemer, men centralt i denne 
sammenhæng står Folkekirkens udeltagende 
tilgang til død og begravelse, sat på spidsen 
berøringsangst, der også kommer til udtryk på de 
minimalistiske gravstene på kirkegårdene. Men 
opbrud er på vej – og Augustins "Om omsorg for 
de døde", der dannede grundlag for 
middelalderens skikke på området – er ved at 
vinde indpas. Eksempelvis "som på mindet.dk", 
hvor de sørgende lægger deres tanker ud om den 
de har mistet, lys på gravsteder og Alle Helgens 
Søndag, hvor man i kirken oplæser navnene på de 
sognebørn, der er døde i årets løb. 

Eksemplet viser McGuires vinkel til emnet: ikke 
blot redegøres der fint for middelalderens 
tilsynekomst i "religiøs tro i praksis" og rødderne 
til denne praksis, men forfatteren kommer også 
med velkvalificerede bud på, hvilke behov den 
nye praksis indfrier og dermed også, hvor 
folkekirken og de religiøse institutioner i 
almindelighed har "svigtet" eller måske snarere 
ikke i tide har set, hvor "vinden blæser".  

Er vi på vej mod den moderne middelalder? 
Måske er det på sin plads at koble "den moderne 
middelalder" til de allerede eksisterende for det 
nutidige samfund. Der er ikke så meget at 
diskutere, når vi taler om det traditionelle og 
moderne samfund, men begrebsforvirringen 
tager til, når talen falder på nutiden: er det det 
senmoderne samfund? Det postmoderne? Eller 
risikosamfundet? Eller med Giddens det post-
traditionelle samfund? Lidt af en smagssag. Men 
umiddelbart er der ikke så langt fra det post-
traditionelle samfunds valg og fravalg af 
traditionen til den moderne middelalder i relation 
til afviklingen af skriftkulturen til fordel for en 
mundtlig kultur via de moderne medier og 
krakeleringen af privatsfæren frem mod de åbne 
rum og nu den re-traditionalisering, som "den 
nye spiritualitet" er udtryk for netop gennem valg 
og fravalg af traditionen med henblik på en 
religiøs udfoldelse, der er opdateret så det føles 
vedkommende for det (sen-) moderne menneske. 
Den nye spiritualitet er således ikke i 
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autoriteternes hænder (institutionen, kirken, 
præsten), men udfolder sig på individualitetens 
præmisser – hvad er det vi søger efter og 
hvorfor? – hvor valg og fravalg bliver en markør 
for identitet og adfærd og nye fællesskaber på 
tværs af de traditionelle – og som sådan også et 
modbillede til moderniteten og sekulariseringen 
gennem en fornyelse af traditionen. 

  

 

Mehdi Mozaffari: Islamisme – en orientalsk 
totalitarisme 
312 sider kr. 300. Informations Forlag 2013 

Anmeldt af Ole Bjørn 

"Den bedste måde at inddæmme islamismen på 
er ved til stadighed at holde øjnene åbne. At 
kende islamismens dybder, forløb og 
dimensioner. Det er det, der har været hensigten 
med denne bog", skriver Mehdi Mozaffari 
afslutningsvis i sin tour de force gennem 
forholdet mellem islamisme og totalitarisme. Og 
lad det være sagt med det samme: det er en 
fremragende bog.  

Bogen indleder med en spændende undersøgelse 
af de sekulære totalitære ideologier bolsjevisme, 
fascisme og nazisme for at indkredse deres 
karakteristika med henblik på at opstille en 
definition på begrebet "islamismen" som et 
udtryk for orientalsk totalitarisme. Hvor er 
lighederne – og hvor er forskellen? Og i denne 
uddybende fase, kommer vi med forfatteren 
langt omkring. Således får vi som læser et 
fornemt blik over og indblik i henholdsvis 
baggrunden for og udviklingen af konflikterne 
mellem sunni-islam og shi'a-islam, jihadister, 
salafiyya i dens forskellige grader, wahhabismen 
og islams rolle i de forskellige mellemøstlige 
lande – herunder spændende analyser af islams 
rolle i Iran – islams rolle under Osmannerriget og 
i Tyrkiet, Afghanistans betydning for islamismens 
udvikling samt de forskellige muslimske gruppers 
fortolkninger af islams forhold til Vesten. Endelig 
er der i slutkapitlet "Islamismen og immaterielle 
værdier" analyser af begrebet blasfemi inden for 
kristendom, jødedom og islam og hvorledes 
begrebet opfattes og håndteres i forskellige 
europæiske lande herunder Danmark, 

diskussionen omkring Salman Rushdie, hans bog 
"De sataniske vers" og ayatollah Khomeinis fatwa 
imod Rushdie samt analyser af nogle 
problemstillinger omkring 
Muhammedtegningerne. Det kan ikke gøres 
bedre. 

"Islam" hører religionshistorien til, mens 
"totalitarisme" hører samfundsvidenskab til, og 
det er en af grundene til at de hidtidige analyser 
af "islamisme" har været utilstrækkelige ifølge 
Mozaffari. Islam-eksperter ved for lidt om 
samfundsvidenskab og samfundsforskerne, 
sociologer og filosoffer er sjældent fortrolige med 
islamisk teologi og historie og islamiske politiske 
teorier – men hos Mozaffari går det hele op i en 
højere enhed, for forfatteren er doktor i 
politologi fra Sorbonne, professor emeritus ved 
Institut for Statskundskab ved Århus Universitet, 
hvor han har arbejdet gennem 32 år heraf de 
sidste fire år som leder af Center for Forskning i 
Islamiske og Radikaliseringsprocesser. Med den 
baggrund kunne man godt tro, at bogens lixtal 
var ligefrem proportional med bogens 
abstraktionsniveau plus forfatterens titler. Men 
nej. Mozaffari er en international forsker, der kan 
få sine bøger udgivet i London, Paris eller New 
York, hvis det var det han ville, men bogen er 
skrevet på dansk, fordi forfatteren vil udtrykke sin 
taknemmelighed over for det danske folk, der 
gennem deres skat gjorde det muligt at forske og 
at være ansat på et institut, der blev hans liv. Om 
det så lige er arbejdere og funktionærer, der 
læser bogen er noget andet, men muligheden er 
der, for læseren er i gode hænder. Konstant blev 
jeg taget i hånden og såmænd også i den anden 
hånd med fine indledninger, opsummeringer og 
konklusioner. Jeg brænder efter at dele nogle af 
siderne ud til eleverne i 2g. 

Det er en kritisk bog (anderledes kan det ikke 
være), der går ind til kernen af problemerne i 
denne absurd radikale verden, som islamisterne 
lever i, men den kammer ikke over og bliver 
moraliserende som en Bernard Lewis eller især 
Ibn Warraq har for vane. Omvendt giver 
forfatteren heller ikke udtryk for, som jeg læser 
det, at islam som religion har fremtiden for sig i 
en moderne verden med demokrati, 
sekularisering og ytringsfrihed. Muzaffari deler 
således ikke nogle af de (nyere) muslimske 

36



Medlemskommunikation 1, 2014. Anmeldelser 

 

filosoffer som Wadud, Arkoun eller Soroush's håb 
om, at en nyfortolkning af koranen og en 
revideret opfattelse af Muhammeds formidling af 
åbenbaringerne kan åbne for en nytolkning af 
islam herunder dens forhold til demokrati, 
opgradering af kvinderne og ytringsfrihed der 
kunne åbne for en form for privatisering af 
religionen med efterfølgende plads for et 
konsensussøgende neutralt rum, der er 
forudsætningen for en sekularisering og dermed 
en adskillelse mellem religion og politik.  

Islamismen som en orientalsk totalitarisme deler 
totalitarismens karakteristika som ideologi, terror 
og løftet om et tusindårsrige, men adskiller sig 
ved at elementer som en centralt styret økonomi 
og etpartisystemet ikke findes i sammen form i 
islamismen. Ideologien er i alle totalitære 
systemer et magtfuldt redskab til bl.a. 
mobilisering af masserne, en kilde til legitimitet 
og et styringsredskab for missionens retning, men 
islamismen går ud over den rent ideologiske 
dimension og helliggør selve ideologiens essens. 
Legitimiteten stammer nu ikke fra folket, men fra 
en mytisk autoritet Allah, og den 
sekulærrationelle retfærdiggørelse, der 
kendetegner de sekulære totalitære regimers 
rædselsvækkende handlinger, er i islamismen 
erstattet af en henvisning til Allah, hvormed 
herskeren eller lederen af terrorgruppen fratages 
ansvaret i og med at handlingerne er en pligt 
dikteret af Allah ud fra en selektiv fortolkning af 
koranen.  

Det hele ligger allerede i ordet "islamisme", der 
består af religionen "islam" og en "isme" eller 
ideologi. Islamisme bliver således mere end en 
religion i betydningen religiøs tro, personlig bøn 
og ritualdyrkelse, men en fuldstændig livsstil med 
vejledning om politisk, økonomisk og social 
adfærd. 

Og som de totalitære regimer forsøger at erstatte 
folkets identitet med en ny konstrueret identitet 
gennem en total fysisk og mental kontrol 
udelukker islamister alt, hvad der opfattes som 
fremmed for eller anderledes end islam: bøger, 
film, kunst, påklædning, mad, drømme og intime 
relationer bliver reguleret af de nye islamiske 
normer. 

Et særligt kendetegn for den orientalske 
totalitarisme er martyrkultens religiøse karakter, 
der i relation til den nye identitet er den 
ultimative identitet samt at tendensen til nekrofili 
er mere udtalt i islamistisk ideologi end i de 
verdslige totalitære ideologier. 

Efter spændende analyser af islamismen som en 
orientalsk totalitarisme, islamismens ideologiske 
rødder og dens opkomst og udvikling set i lyset af 
europæisk totalitarisme, hvor forfatteren 
argumenterer for, at islamismens opkomst som 
politisk organisation i lighed med bolsjevisme, 
fascisme og nazisme er en følge af Første 
Verdenskrig og imperiernes fald i Europa, 
undersøger forfatteren islamismens udvikling fra 
latens til handling og herunder udviklingen af 
voldens karakter og islamisternes tvetydige 
forhold til vesten 

Det er velkendt, at Muhammeds rolle og 
åbenbaringernes karakter i henholdsvis Mekka og 
Medina er forskellige: fra prædikant med 
tolerante åbenbaringer (der er ingen tvang i 
religionen) til religiøs leder, regeringsleder og 
hærchef med intolerante åbenbaringer (hug 
hovedet af de vantro). Hvor de moderate griber 
fat i de tolerante som de principielle og de 
intolerante som kontekstuelle eller 
situationsbestemte, vælger islamisterne de sene 
intolerante ud fra den antagelse, at Allah har 
ombestemt sig og vil noget bedre: dermed er 
volden legitimeret og fornuften sat ud af kraft: 
gud vil det!  

Men som Mozaffari viser, så foregår denne 
eskalering af vold og terror gennem en lang 
proces i forbindelse med islamismens udvikling 
fra et latent og ubetydeligt fænomen til en 
frygtindgydende global aktør. Forskellige 
islamiske teoretikere kommer ind over i 
gennemgangen af voldens udvikling frem mod 
den øgede radikalisering af volden fra 1990-2011 
kulminerende med al-qaeda-erklæringen, "1998 
Fatwa", hvor Gud udsteder ordre til at det er 
enhver muslims individuelle pligt at dræbe civile 
som militære amerikanere. Som Mozaffari 
skriver, er det første gang i den over 1400 år 
gamle muslimske historie, at en muslimsk 
organisation giver en generel tilladelse til at 
dræbe civile (kristne og jøder) overalt i verden. 

37



Medlemskommunikation 1, 2014. Anmeldelser 

 

Mozaffari stiller i den forbindelse spørgsmålet om 
den fremtidige udvikling af global terrorisme? 
Men svaret blæser lidt i vinden, selv om 
forfatteren andet steds sporadisk nævner 
"spontan terrorisme". Det havde her været lidt 
spændende at få forfatterens mening om den nye 
terrorisme, hvor radikaliseringen ikke foregår i en 
konkret politisk praksis med virkelige mennesker, 
men i en ensom oplevelse af et virtuelt samfund: 
ummaen på nettet, som Olivier Roy og den 
franske sikkerhedsekspert Mathieu Guidère ("Les 
nouvelles terroristes") indgående har undersøgt. 
Guidère taler om "ensomme ulve" mens den 
franske terrorekspert Gilles Kepler taler om 
"lavintensitetsterror" – jihad version 3.0 – til 
forskel fra bin Ladens masseødelæggelse. 

De sene åbenbaringer og Muhammeds rolle i 
Medina er medvirkende årsager til at Medina får 
en helt afgørende betydning som den primære og 
vigtigste komponent i islamismens ideologiske 
våbenarsenal: Medina bliver en handlingsmodel 
og et forbillede for en vellykket revolution og en 
radikal ændring af menneskelige samfund, som 
forfatteren skriver. Nu kan alle 
mellemregningerne ikke komme med, men en 
pointe er, kort sagt, at mens den europæiske 
totalitære utopi er mod en fremtid, der skal 
realiseres, "har den islamiske "utopi" allerede 
været realiseret som Medina-modellen under 
profeten Muhammed. Derfor er fremtiden blot 
en reproduktion på moderne betingelser af en 
sublim model, der skal genskabes så nøjagtigt 
som muligt".  

Nu er enhver snak om Medina imidlertid ikke 
tilbageskuende, reproducerende og repressiv. I 
en feministisk kontekst er den tidlige islamiske 
periode også et forbillede for kvindens 
rettigheder (Muhammed gav kvinderne 
rettigheder som de ikke engang oppebærer i 
visse muslimske lande i dag) og når eksempelvis 
Wadud ønsker at kvinder igen kan forrette 
fredagsbønnen er det netop med henvisning til 
Medina i et forsøg på at springe traditionen over. 
Den side af Medina har Mozaffari ikke med. 

Der er mange spændende nye som gamle vinkler 
på islam i denne bog – og selv de gamle virker 
forfriskende interessante, fordi Mozaffari bringer 
dem ind i en lidt anderledes sammenhæng, der 

åbner for udsynet. Eksempelvis i kapitlet "Shi'a-
radikalisering fra kvietisme til oprør", hvor 
shiitternes frustrationer og bitterhed over 
syndefaldet i Kerbala i 680 med efterfølgende 
forhåbninger om den ventede Iman al-Mahdis 
genkomst skal redde sine tilhængere og råde bod 
på uretfærdighederne sættes ind i en særdeles 
aktuel kontekst i relation til Iran. Shiitternes 
masochistiske adfærd gennem selvpiskning og at 
skære sig selv i kroppen er et udtryk for netop 
internaliseringen af smerten, men i 1963 gjorde 
Khomeini gennem en fatwa op med taqiyya (at 
holde sin tro og politiske holdning skjult), der nu 
blev erstattet af åben kamp og at den rette vej er 
at skade fjende frem for sig selv: "Krig, 
terrorhandlinger og især selvmordsangreb er 
resultatet af den ændrede adfærd blandt 
shiitterne", skriver forfatteren for så 
efterfølgende at undersøge de forskellige faser i 
den shiittiske anvendelse af vold, som med en 
"imponerende regelmæssighed har fulgt et forløb 
fra en agitatorisk til en oprørsk fase og derfra til 
en revolutionær fase, som endelig kulminerede i 
institutionaliseret og ekspansionistisk vold 
(undertrykkelse, krig og international terrorisme). 

For islamisterne er Medina-projektet på en gang 
en nostalgisk drøm og en progressiv utopi, der 
skal genoplive den islamiske civilisation og redde 
menneskeheden fra uvidenhed og moralsk 
fordærv (jahiliyya). Men inden forfatteren 
kommer til de problemer, der knytter sig hertil, er 
det nødvendigt at få præciseret begrebet 
"civilisation" gennem en række analyser der 
konkluderer, at det er en "sammenfletning af en 
verdensanskuelse og en historisk formation" eller 
"materielle eksistensvilkår og intersubjektive 
betydninger" eller mere mundret "en vision for 
verden". Det fører forfatteren frem til en 
spændende redegørelse for den europæiske 
civilisation og dens forudsætninger i relation til 
verdensanskuelse og historisk formation og 
herfra videre til fortolkningerne af den islamiske 
civilisations storhed fra engang i 800-tallet til 
1100-tallet og derfra begyndende forfald. 
Storheden hang bl.a. sammen med at islam i 
denne periode var såvel dynamisk som 
inkluderende og at den islamiske civilisation 
ligefrem var kosmopolitisk og endda sekulær og 
at den kreative minoritet anså religionen for at 
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være en konventionel matrice for sociale normer 
og indbyrdes adfærd. Men hvad var det så, der 
gik galt. Mozaffari giver her en filosofisk-
intellektuel forklaring, en geostrategisk forklaring, 
en teknologisk-videnskabelig forklaring og en 
"forening af verden" gennem den økonomiske 
udvikling, kapitalismen og globaliseringen. 

Og hvad er så løsenet? Kan den hedengangne 
islamiske civilisation rekonstrueres gennem en 
intellektuel proces, der kræver revision og 
fornyelse? Mozaffari kalder dette projekt 
kommunalisme, og referer her til en række nyere 
muslimske filosoffer, der ikke afviser den vestlige 
civilisation in toto som reproduktivistene, men 
accepterer "fornuften" og de positive aspekter 
ved den vestlige civilisation (dog ikke Vestens syn 
på frihed og på mennesket). Eller gennem en 
reproduktion – en mekanisk proces via et forsøg 
på at genoplive et forkalket legeme, nemlig 
Medina-modellen fra Muhammeds tid og de 
retledede kaliffer frem til 661. Det er islamisterne 
projekt, som Mozafarri dog ikke giver mange 
chancer. 

I kapitlet om "Islamismen og omverdenen" 
undersøger Mozaffari venskab og fjendskab i 
koranens og islams historie bl.a. ud fra den 
administrative inddeling i dar al-islam og dar al-
Harb og gennem de muslimske tænkere Al-
Banna, Qutb, Khomeini og Osama bin Laden samt 
forskellene mellem shia og sunni i forhold til 
begrebet "magt". I den forbindelse undersøges 
autoritetsstrukturerne i relation til 
fortolkningsretten, hvis forskellighed udspringer 
af de to retningers opfattelse af historien og 
forestillingen om den muslimske administration 
efter Muhammeds død. Disse forskelle har 
afgørende politiske og juridiske konsekvenser ud 
over at de "producerer" forskellige religiøse 
identiteter, der igen forklarer – lighederne til 
trods – de afgørende forskelle mellem den 
iranske revolution på den ene side og den 
ægyptiske og tunesiske revolution på den anden 
side.  

Og igen-igen-igen scorer Mozaffari lige en 
øjenåbner. Det er en fryd at læse en bog af en 
forfatter, der i den grad bemestrer sit emne og 
derfor også kan servere sin viden som tjenerne på 

en femstjernet restaurant. Man sidder og bliver 
helt glad for at betale sin skat. 

 

 

Peder Nørgaard-Højen: Økumenisk teologi. En 
introduktion. 436 sider. Pris: kr. 349,- (E-bog: kr. 
209,-). Forlaget ANIS 2013. 

Anmeldt af Henning Nørhøj 

Igennem de ca. 100 år, hvor de økumeniske 
samtaler har været i gang, har folkekirken været 
repræsenteret af teologer og kirkefolk. Samtidig 
har den danske folkekirke haft et ambivalent 
forhold til økumeni. Først i 1989 blev der 
etableret et mellemkirkeligt råd, der officielt 
skulle varetage folkekirkens forbindelse til den 
økumeniske bevægelse. Men problemet har 
været og er stadig, at ingen kan repræsentere 
folkekirken og tale på dens vegne i økumeniske 
samtaler og ved internationale kirkelige 
konferencer. Engagementet i det økumeniske 
arbejde har igennem årtier i bedste fald været 
betragtet med skepsis og i værste fald stærkt 
kritiseret – både fra kirkens højre fløj og fra 
grundtvigsk og tidehvervsk hold. 

Men hvad er økumeni i grunden? Peder 
Nørgaard-Højen, som siden 1975 og frem til 2008 
var ansat som lektor ved det teologiske fakultet 
ved Københavns universitet i faget dogmatik og 
økumenisk teologi, har lagt sin store viden på 
dette felt i denne fremstilling af den økumeniske 
bevægelses historie og de problemstillinger, som 
den økumeniske bevægelse står med.  Der er tale 
om en omfangsrig fremstilling – selvom 
forfatteren lidt for beskedent har ment den som 
en introduktion.  

Lad mig her omtale nogle væsentlige dele af, det 
Nørgaard-Højen behandler i sin bog. 

Ordet økumeni kommer af det græske ord 
"oikoumene", der betyder "den hele beboede 
verden". Den økumeniske bevægelse er 
betegnelsen for bestræbelserne på at skabe en 
samtale mellem verdens mange kirkesamfund. 
Målet for disse samtaler er dels at få udjævnet 
misforståelser og opnå anerkendelse af hinanden 
– dels at samarbejde i mission og hjælpearbejde 
og i en fælles holdning i forhold til verdens 
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sociale og politiske problemer. Den økumeniske 
bevægelses tre hovedanliggender er: 1) mission. 
2) enhed i troen. 3) ansvar i verden.  

Organisatorisk er den økumeniske bevægelses 
arbejde og projekter samlet i Kirkernes 
Verdensråd, med ca. 340 kirker fra 120 lande 
med hovedsæde i Geneve. Dog er den katolske 
kirke ikke medlem, men har et tæt samarbejde 
med Kirkernes Verdensråd. Ca. 140 lutherske 
kirker er også samlet i Det Lutherske 
Verdensforbund, der ligeledes har sit 
hovedkvarter i Geneve.  

Den økumeniske samtale mellem kirkerne har til 
formål at forstå det andet eller de andre 
kirkesamfund, som den eller de forstår sig selv. 
Konkrete resultater har været, at den katolske 
kirkes pave, Paul d. 6. og den ortodokse kirkes 
patriark, Athenagoras d. 1. i 1965 ophævede den 
gensidige de udelukkelse fra nadveren, der har 
varet siden de to store kirker i 1054 fordømte 
hinanden. I 1999 nåede den katolske kirke og de 
lutherske kirker frem til en fælleserklæring om, at 
man grundlæggende var enige i forståelsen af 
retfærdiggørelse ved tro. I 1973 kunne de 
lutherske og de reformerte kirker udsende en 
fælleserklæring om enighed på en række 
områder, der havde skilt kirkerne fra hinanden 
siden reformationens dage. Målet er en fælles 
opfattelse af dåben, en fælles bekendelse, at 
kunne holde nadver sammen og fællesskab i 
arbejdet for kristendommens udbredelse.  

Målet for samtalerne mellem kirkerne er respekt 
og agtelse. Skråsikkerhed og fordomme er 
udelukket. Det bærende i den økumeniske 
samtale er en ærlig vilje til at ville forstå den 
anden til bunds. Målet er at forstå, at kristendom 
kan udfoldes på mange andre og forskellige 
måder end dem, man hidtil har kendt til. Målet er 
at forstå, at kirker kan have forskellige 
gudstjenesteformer, måder at være struktureret 
på. Målet er endvidere at forstå kirkers og 
kristendommens mangfoldighed og at give 
synlige udtryk for forsoning mellem 
kirkesamfundene.  

De teologiske samtaler drejer sig ikke mindst om 
en fælles forståelse af sakramenterne. 

Der går en skillelinje mellem de kirker, der går ind 
for voksendåb, dvs. de baptistiske kirker – og så 
de barnedøbende kirker. Imidlertid kræver de 
fleste ortodokse kirker også gendåb, når en døbt 
fra enten den katolske kirke eller de 
protestantiske kirker vil optages. Visse ortodokse 
kirkes krav om gendåb må ses i sammenhæng 
med de ortodokse kirkes opfattelse af sig selv 
som de oprindelige og sande kirker. I den 
økumeniske samtale arbejdes der netop på at 
understrege den gensidige anerkendelse af 
hinandens dåb som udtryk for enhed. 

Muligheden for at katolikker, ortodokse og 
protestanter uden videre kan deltage i hinandens 
nadver er det økumeniske grundproblem. At 
holdes fælles nadver opfattes netop som et 
konkret udtryk for et kirkeligt fællesskab. Her går 
der en skillelinje mellem de ortodokse kirker og 
den katolske kirke på den ene side og de 
protestantiske kirker på den anden side. Både de 
ortodokse kirker og den katolske kirke fastholder, 
at Jesus Kristus reelt er til stede i modtagelsen af 
nadverens brød og vin. Heroverfor hævder de 
lutherske kirker, at nadveren er et 
måltidsfælleskab, hvor Jesus Kristus er til stede 
og giver sig selv i brøds og vins skikkelse. For de 
reformerte kirker er nadveren et mindemåltid, 
hvor kirken som fællesskab får sit synlige udtryk. 
De forskellige nadveropfattelse er belastede af 
historiske misforståelser, som den økumeniske 
samtale prøver at rydde op i. 

Hvor læremæssige forskelle kan være vanskelige 
at overvinde kirkerne imellem, så har det været 
lettere at opnå enighed om fælles handling i 
forhold til sociale og politiske problemer. Længst 
gik man på Kirkenes Verdensråds møde i 1968 i 
Uppsala. Her blev det understreget, at nægtelse 
af ansvar overfor dem, der er i nød er det samme 
som kætteri. Man vendte sig mod de kirker i 
Sydafrika, som accepterede apartheid og vedtog 
at støtte oprørsbevægelser, der kæmpede for 
retfærdighed og frihed i fx Sydafrika og de 
portugisiske kolonier. Siden mødet i Uppsala har 
den økumeniske bevægelse også været optaget 
af miljøproblemer. Hertil kommer en aktiv indsats 
for at afhjælpe flygtningeproblemer. 

Men meget andet er på spil i den økumeniske 
bevægelse, som Peder Nørgaard-Højen fører 
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læseren ind i. Hertil kommer instruktive 
oversigter over økumeniens historie og udvikling. 
Jeg fik i min studietid utroligt meget ud af Peder 
Nørgaard-Højens undervisning og er dybt 
imponeret over den måde, han i denne bog har 
samlet sin viden. Det er en bog, som fortjener at 
blive brugt og slidt på. Globaliseringen slår 
igennem på alle samfundets områder – også det 
kirkelige. Det er også en religionspædagogisk 
udfordring. 

 

 

Anna Maria Aagaard: Mod til at tro. Kapitler om 
hellighed. 310 sider. Pris kr. 299, - Forlaget ANIS 
2013 

Anmeldt af Henning Nørhøj 

Paul Tillich skrev i 1952 bogen "Courage to Be" 
("Mod til livet). Anna Marie Aagaard har nu 
skrevet bogen "Mod til tro". Det er denne Kristus-
tro, hun vil skildre som en tro, der skal leves og 
udfoldes i og udenfor kirken. Nøgleordet er 
hellighed. Det er ellers et skældsord. Men for 
Anna Marie Aagaard bliver målet for det 
menneskelige liv netop at være et helligt 
menneske. 

Hellig har at gøre med at være hel, dvs. 
fuldstændig og sund. Sådan er begrebet hellighed 
i grunden forbundet med krop. Hellighed er altså 
ikke det, der er isoleret fra denne verden, dvs. 
det profane. Nej i Anna Marie Aagaards optik er 
hellighed netop forbundet med denne verden. At 
være hellig er at være til stede, engageret og 
virksom for sin næste. Og derfor bliver en 
refleksion over det hellige til et opgør med 
subjektivismens religiøsitet. 

Interessen for spiritualitet er stigende, For 
hovedsagen er, at vi føler noget; at vi erfarer det 
hellige - det som er trukket ud af dagligdagens 
sfærer. Det drejer sig nemlig om, at finde ud 
hvem vi selv er; at udtrykke sig selv og finde sin 
egen vej (s. 137). Søgen efter en spirituel 
dimension i livet lokker folk ud på 
pilgrimsvandringer, meditation, frivilligt 
hjælpearbejde, mv. Religionssociologer mener at 
kunne påvise, at netop denne søgen så er vejen 

ind i en religiøs og/eller kirkelig praksis- ikke 
omvendt.  

Med bogen Mod til at tro. Kapitler om hellighed 
fremlægger Anna Marie Aagaard refleksioner 
over, hvad hellighed, og hvad et helligt liv så 
betyder i praktisk kristent regi. I den gode gamle 
indgangsbøn i folkekirkens gudstjeneste beder vi 
da også om, at vi må "forbedre os i et helligt liv 
og levned".  

Anna Marie Aagaard tager i sine teologiske 
refleksioner ikke udgangspunkt i det lutherske. 
Som en af de få tør hun gå helt tilbage til 
oldkirkens teologer, der netop formulerede 
kristendommen ind i en ikke-kristen verden. Hun 
vier ørkenasketerne fra 400-tallet stor 
opmærksomhed. Deres kobling af askese og et 
helligt liv understreger, at flugten ud i ørkenen til 
en tilværelse med dramatiske livsbetingelser 
skabte den distance til den ægyptiske og 
senromerske verden, der var nødvendig for at 
finde ståsted.  (s. 107f). Ja, hos ørkenfædrene 
fandt generationer af tidlige kristne netop hjælp 
til at finde ud af, hvad kristen tro går ud på – og 
hjælp til at gøre derefter. Og tydeligt nok er Anna 
Marie Aagaard mere optaget af den augustinske 
længsel efter Gud end Luthers tilgang til, hvad tro 
er.  

En bemærkelsesværdig refleksion i bogen finder 
vi i et afsnit om det nu igen så moderne 
fænomen, pilgrimsfærd. Den senmoderne 
interesse for gå på pilgrimsvandring skyldes en 
søgen efter en livsform, hvor krop og ånd igen 
kommer til at hænge sammen. Det drejer sig om, 
at finde af, hvem vi selv er, at udtrykke sig selv og 
finde sin egen vej til at blive alt det, man kan blive 
(s.137). Pilgrimsvandringer kan på den ene side 
være et udtryk for det senmoderne menneskes 
selvrealiseringstrang: "jeg'et er vejen, sandheden 
og livet". Men kristelig forstået er det vejen og 
ikke målet der er helligt, vejen er en metafor den 
troendes liv. "Vi vandrer for at skabe rum for 
mødet med den hellige Gud og skaber", citerer 
Anna Marie Aagaard med tilslutning 
pilgrimspræsten Elisabeth Lidell.  

Anna Marie Aagaard er om nogen missionsteolog. 
Hun er centralt placeret i international økumenisk 
teologi og missionsteologi. Hun er måske den 
bedst kendte danske teolog udenfor landets 
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grænser. Hun er en på mange måder sjælden røst 
i det teologiske landskab. Hun tør tale om, hvad 
Gud gør og siger i dag. Modigt taler hun om Guds 
fortsatte åbenbaring, om Guds kamp for 
menneskers frelse i dag, om fordringen til kirkens 
og kristnes engagement socialt, politisk og for det 
hele menneskes befrielse. Bogen indeholder da 
også redegørelse for moderne økumenik og en 
stærk kritik af den stagnation, ja, tilbagegang, 
som nu kendetegner bestræbelserne på kirkelig 
enhed. 

Endelig fremlægger bogen grundige studier i den 
patristiske litteratur for at klargøre, at hellighed, 
et helligt liv er bundet til kroppen og dermed til 
tid, rum og historie.  Kristendom er ikke 
tankemæssige abstraktioner, men konkret 
praksis.  Det er den opfattelse, som Anna Marie 
Aagaard har forfulgt og kortlagt igennem det 
teologiske forfatterskab, der begyndte med 
hendes disputats fra 1973, "Helligånden sendt til 
verden " over talrige artikler og en række bøger 
om Helligånd, kirke og kristen praksis. Hvis dette 
er afslutningen på hendes forfatterskab, så vil vi 
fremover savne en vigtig teologisk stemme. 

 

 
En anden tilgang til pietismen 

Erik A. Nielsen: H.A. Brorson. Pietisme, 
meditation, erotik 
Gyldendal, 2013. 495 sider. 400 kr. 

Anmeldelse af Steffen Støvring 

"Pietisme" har i mange årtier nærmest været et 
skældsord. Pietisterne er de sygeligt 
selvkredsende fromme. De anæmiske, 
forskræmte, bornerte.  Dem der er nedbøjede af 
synd, men især opfyldt af dømmesyge. Med sort 
alvor vil de omvende og helliggøre. De har et 
vammelt, erotiseret, sentimentalt forhold til 
Jesus. De er åh, så inderlige! Sødladne og 
sentimentale. Og så havde de inspireret Indre 
Mission! – Allerede Grundtvig afviste de 
"hældørede pietister", og med Tidehverv fik de 
og KFUM stemplet og dødsstødet: Selvoptagne 
hyklere uden respekt for den almægtige Gud! 

Sådan lød det i mange år, og der var noget eller 
meget om snakken. Men Erik A. Nielsen ser 

anderledes og mere nuanceret på sagen. Og det 
hænger blandt andet sammen med, at hans bog 
om Brorson og pietismen er en bog om 
billeddannelse og symboler og om retorik, der 
bevæger og forvandler. Og i forædlingens og 
forvandlingens psykologi er pietisterne mestre, i 
hvert fald deres ledende figurer, hvortil Brorson 
så absolut hører. 

Med en grundighed og en indsigt uden lige og 
med mange sidespring gennemgår Erik A. Nielsen 
Brorsons hovedværk "Troens rare Klenodie", 
afsnit efter afsnit, tema efter tema, salme efter 
salme, og der tegner sig efterhånden et klart 
billede, ikke bare af Brorsons poetiske virtuositet 
og musikalitet, men også af hans intentioner, som 
er drevet af et stærkt livsbegær. 

Han er ikke anæmisk og livsforskræmt. Det, der 
driver ham, er en større lyst og længslen efter en 
større livsintensitet end den, der udgår fra det 
verdslige liv. Han er ikke sygeligt optaget af sin 
synd, men vil utrætteligt se den i øjnene - for at 
udrensningen og forædlingen kan komme i gang. 
Hans dommedags-skildringer vil ikke knuse, er 
ikke udtryk for dømmesyge, men vil tværtimod 
løfte mennesket, gennem skræk og smerte 
skærpe dets længsel efter klarhed og himmelsk 
lyst. 

Det hele handler om koncentration og fokusering 
og selvdisciplinering. Om meditation. Som 
katolikkerne med Loyolas "Exercitia Spiritualia" 
fik deres meditations- og selvforædlingsbog, fik 
lutheranerne deres med Brorsons salmer.  

Et helt stort afsnit i EANs bog handler om netop 
meditation. Et andet lige så stort handler om 
eros! – Man glipper lige lidt med øjnene, indtil 
det hurtigt går op for én, at der ikke er tale om 
"verdslig" erotik mellem mennesker, men 
tværtimod om sublimering af denne lyst. Lystens 
forvandlinger, så den bliver en intensiveret 
længsel efter at hvile i Jesu favn og smage hans 
søde kys og lade hans kærlighed flyde frit. "Ak, 
kunne jeg mig ned/ i Jesu sødhed sænke…Mit 
hjerte drypper af/ hans vunders røde saft" som en 
samtidig kvindelig (!) salmedigter skriver. 

Man kan have sine vanskeligheder med netop 
dette billedsprog. Men den bagvedliggende tanke 
er at transformere nogle vældige energier til et 
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andet og dybere plan. Der skal ske noget 
voldsomt indgribende i det naturlige menneskes 
overflade-drifter, og her går det hårdest ud over 
manden, fordi han skal "nedbryde sin 
mand(l)ighed og tvinges til at udvikle sin 
kvindelige skygge". Den dybere eros er kvindelig 
eller rettere: androgyn eller "barnlig". I den 
"sletter man sine forsvarsværker og træder over i 
en strømmende hengivelse". 

Målet er "den oceaniske hengivelse", den som 
mystikerne sigter i mod. Men Brorson er ikke 
decideret mystiker. Han drømmer ikke om en 
sammensmeltning med det guddommelige i 
dette liv. Dertil er hans syndsbevidsthed for stor. 
"Hvor ser det ud i verdens ørk?...Had, vrede og 
misundelse, har dækket verden som en sne." Og 
han er selv en del af denne faldne verden. Hvad 
der kan ske og skal ske, er en radikal skærpelse af 
længslen, at sigtepunktet er fast og fokuseret: 
"Når dommedag kommer/ begynder din 
sommer". 

Det store opbrud, den store omvendelse, sker på 
mange måder. I julesalmen "I denne søde juletid" 
hedder det: "Når hjertet sidder mest beklemt/ da 
bliver frydens harpe spændt/ at den kan bedre 
klinge." "Og knuste hjerter føler bedst/ hvad 
denne store frydefest/ for glæde har at bringe" 
Og det er jo julefesten, men den julefest, der 
forjætter den himmelske fest! "Halleluja, 
halleluja/ Guds søn er min/ jeg vil herfra/ med 
ham i himmerige!  

Denne fokusering på det himmelske kan blive så 
stærk, at man bliver immun og fuldstændig 
uafhængig af denne verdens fortrædeligheder. 
Den tyske salmedigter C.F. Richter, der også var 
ledende læge på hospitalet i Halle fortæller 
(refereret i EAN's bog s. 371) om en 
tilsyneladende sindsforstyrret kvinde, der var 
opgivet og isoleret af alle. Men Richter "fandt i 
hende en sjæl, som i sin ensomhed følte sig i salig 
uforstyrret omgang med Herren". Han skrev en 
salme om hende, Brorson oversatte den, og EAN 
skriver herom: "Denne salme er måske det 
stærkeste belæg for, hvor fuldstændig 
trolovelsen med Kristus kan omdirigere alle 
energier i et menneske…Hun henlever en ren 
ventetilværelse, hvor intet vækker hendes 
interesse. Men – hun er alt andet end åndssløv. 

Tværtimod er hendes intense åndelige 
opmærksomhed helt løftet op i en 
himmelklarhed, som mere jordbundne 
mennesker let misforstår…" 

Med disse antydninger fra et vældigt og 
omfattende værk vil jeg anbefale det til enhver 
tænksom, følsom og tålmodig læser. Ikke mindst 
tålmodig, for det er ikke bog, der vil gøre det let 
for sine læsere. Den er ikke populær. Desværre. 

Er du seminarielærer, kan bogen inspirere dig til 
med større forståelse at præsentere nogle af 
Brorsons mest centrale salmer. Men den kan også 
være en fin baggrund, når du vil belyse mange 
fundamentale temaer - som fx inderlighed, 
længsel, livsintensivering, hengivelse, meditation, 
erotik, at være jorden tro og utro. Når du 
fortæller om den skelsættende åndsform, som 
pietismen var, undgår du ikke en bidende kritik af 
denne umiddelbart mørke og livsdistancerende 
udgave af kristendommen, men du vil også være i 
stand til at indleve dig i den på en anden måde. 

Steffen Støvring  
tidl. lektor ved Frederiksberg Seminarium  

 

 

Ahmed Akkari: Min afsked med islamismen – 
Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen 
mod Danmark.  
Fortalt til Martin Kjær Jensen 
People's  Press. 452 sider ill., kr. 300 

Anmeldt af Ole Bjørn Petersen 

Lad det være en kort anmeldelse, tænkte jeg, da 
jeg fik den 450 sider lange bog i hænderne – for 
sjældent er en bog blevet omtalt, snakket om og 
anmeldt som Ahmed Akkaris afsked med 
islamismen – og som undertitlen mere end 
antyder, hans engagement under 
Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen 
mod Danmark. Og da jeg stort set allerede havde 
været igennem de fleste avisers ofte mange 
omtaler af bogen og forfatteren, ja, så var der vel 
ikke meget nyt under solen, men læses skulle den 
jo. 

Og ryster jeg endnu på hånden, så vær tilgivende, 
for jeg lider stadig af det "granatchok", bogen stik 
mod al forventning fremkaldte.  
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Bomben i Muhammeds turban på 
satiretegningerne udløste en lavine af 
begivenheder rundt om i den muslimske verden, 
og spørgsmålet er nu, hvad Akkaris "granat" kan 
udløse? Men efter læsningen forstår man lidt 
bedre, hvorfor forfatteren har modtaget 
dødstrusler. Det er ganske enkelt en chokerende 
bog – og holder Akkari sig i et rimeligt omfang til 
virkeligheden i sin indgående beskrivelser af det 
meget lukkede miljø i mange danske moskeer og 
hans beskrivelse af de mange meget radikale 
muslimske grupper som Det muslimske 
Broderskab og yderliggående salafister, ja, så kan 
hverken de nationale eller lokale politikere lukke 
øjnene for det dobbeltspil, der er foregået og 
sikkert stadig foregår bag murene. Ifølge Akkari 
ryger der millioner af kroner ned i lommerne på 
et hav af muslimske foreninger, der ud af til 
fremstår som muslimske varianter af danske 
friskoler, spejderforeningen, sportsklubber og så 
videre, men indadtil, når de tilsynsførende 
myndigheder sagde farvel og døren blev lukket 
for offentligheden, mest af alt lignede 
hårdtslående koranskoler, der bringer tankerne 
hen på DR-udsendelser fra Afghanistan eller 
Pakistan. Og bag de lukkede døre udspilles så 
diverse magtkampe mellem de forskellige 
muslimske grupper, der hver for sig mener at 
sidde inde med den sande udlægning af Guds 
vilje med mennesket – og i de samme grupper 
sidder der medlemmer, der har et vidt forgrenet 
netværk til centrale personer og grupper rundt de 
den radikale muslimske verden.  

Ved den lejlighed giver Akkari de offentlige 
tilskudsgivende myndigheder et ordentlig hug for 
deres totale mangel på seriøst og kritisk at 
undersøge om pengene nu også går til det, de er 
ansøgt til – og i samme hug får også den danske 
asylpolitik en lige højre: gladelig lukkes den ene 
terrorist efter den anden ind i frihedens navn. Og 
det er jo lidt af et tveægget sværd, for er det ikke 
rimeligt at Danmark giver asyl til borgere, der er 
retsforfulgt i deres hjemlande for at deres 
politiske eller religiøse holdninger? Jo, men her 
har vi faktisk at gøre med personer, der direkte er 
knyttet til terrororganisationer. Således Abu Talal, 
talsmand for og medlem af ledelsen af al-Gamaa 
al-Islamiyya, der bl.a. stod bag Luxor-massakren, 
hvorunder 58 vestlige turister blev dræbt. Og han 

kom i fint selskab i Danmark, der allerede havde 
lukket så prominente jihadister ind som Ayman 
al-Zawahiri og Den Blinde Sheik.   

Akkaris indsigt i den lukkede verden åbnes lidt 
efter lidt efterhånden som han selv kommer 
mere og mere ind i krinkelkrogene i forskellige 
moskeer gennem hårdt arbejde for at vinde 
respekt som lærd muslim. Og anstrengelserne 
bærer frugt: først som fredagsprædikant i den 
hjemlige moske, siden som prædikant og 
foredragsholder rundt om i landet og sidst 
udnævnelsen til imam. Imamer er ofte en titel 
man får efter en længerevarende uddannelse på 
et islamisk universitet, men gives dog også til 
særligt lærde, der respekteres så meget af deres 
åndsfæller, at de får lov til at prædike og optræde 
som eksperter i Guds ord i alle officielle 
anliggender: "Det var, hvad der skete, den dag i 
Århus efter syv års brændende stræben […] jeg 
kunne nu stå for vielser og skilsmisser, som var 
gyldige efter islamisk lov. Samtidig kunne jeg 
dømme i enhver strid, hvor parterne ønskede en 
afgørelse efter koranens bogstav. Jeg blev en 
egentlig shariadommer, og selv om mine 
afgørelser ikke var gyldige i det danske 
retssystem, gav det en enorm magt, i de dele af 
det muslimske samfund, hvor helt andre hensyn 
herskede". Netop fordi ingen almindelige 
muslimer kendte eller forstod det enorme korpus 
af islamiske tekster, der gemte på svar på alting, 
gik de til imamerne, der fremstod som alvidende 
om teksterne og dermed også om Guds vilje med 
mennesket og dermed også som forbilleder for 
det gode og rene liv. I praksis betød det, at Akkari 
sammen med få andre overhoveder kom til at 
styre små som store beslutninger for hundredvis 
af muslimske familier alene i Århus.    

Hvor er så de almindelige muslimer henne? 
Flertallet af de danske muslimer? Ja, nogle 
kommer i moskeerne, andre ikke, nogle tager i al 
stilhed afstand fra de radikale grupper og andre 
lader sig "gribe" med – men fælles for alle er det 
massive og – fornemmer man – umenneskelige 
pres, de konstant udsættes for fra de radikale 
grupper, der med deres mistænkeliggørelse af 
Danmark, danskere, danske værdier (læs: 
demokratiets værdier) og muslimer, der ikke 
lever op til de små islamistiske gruppers 
gudsbenåde udlægning af koranen ikke tillader 
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nogen muslimer at være moderne og 
velintegreret. Jo mere radikale jo fjernere hjørne 
de sidder i, jo mindre synlige de bliver og jo flere 
lukkede døre, de gemmer sig bag, desto større 
indflydelse og jo flere fangarme ud til de mange 
forskellige muslimske foreninger og jo større 
internationalt netværk der ofte ender i forskellige 
jahadist-grupper, Al-Qaeda eller den hårde 
udgave af salafisterne og broderskabet.  

De mange familier, der konstant søgte råd, 
fungerede som en fremskudt lyttepost for den 
lille religiøse elite. Så eller hørte nogen noget, der 
kunne være i strid med den rette udlægning af 
sharialoven og islams ånd, "som den blev 
udstukket af mine kollegaer og mig, greb de 
straks efter telefonen i deres lomme" – og ret 
muslimsk adfærd var især rettet mod de unge, 
der med deres spæde sjæle var et nemt offer for 
det danske samfunds moralske fordærv. I praksis 
bliver det til sindelagskontrol og 
adfærdsregulerende praksisser over for især 
pigerne. Og konklusionen er, at "hele dette 
islamistiske overformynderi var med til at 
forstærke den isolation fra det danske samfund, 
som i forvejen blev understøttet i skoler og 
moskeer. Unge som voksne blev ganske enkelt 
systematisk forhindret i at integrere sig", skriver 
Akkari. 

Det er betegnende – og som læser også lidt 
rystende fordi det bliver så konkret: det er jo ikke 
Pakistan eller Mellemøsten, men Århus, Aalborg, 
Odense og mange andre byer – at med 
radikaliseringen af Akkari følger et stigende had 
til Danmark og danskere: vi er djævlens 
redskaber, fortroppen i Sodoma og Gomorra. Og 
herfra er der ikke langt til at retfærdiggøre terror 
i Guds navn.   

Granatchokket forplantede sig gennem læsning af 
bogen efterhånden som Akkari udfoldede 
eksistensen af disse jahadistiske mørkemænd, 
der i deres elfenbenstårn tolker verden ud fra 
koranen og profetens ord og handlinger som 
Guds fuldstændige og ubøjelig lov for mennesket 
i alle tænkelige situationer og alt andet, der 
byggede på andre værdier og regelsæt som 
blasfemisk, der bør elimineres – og fra denne 
tårnudsigt føler sig hævet over alle andre som en 
anden agent 007 med licens til at retfærdiggøre 

terror. Det var ikke den melding, Akkari og de 
øvrige medlemmer i den arbejdsgruppe, der stod 
bag Muhammedkrisen, meldte ud til et forbavset 
Danmark, men det var meldingerne på de interne 
linjer. 

Nu kommer det jo ikke bag på mange læsere, at 
der er disse radikale grupperinger og at unge 
muslimer på forskellig vis trækkes ind i 
moskeerne for så siden gennem fysiske og 
psykologiske rekvisitter langsomt trækkes 
længere og længere ind i de radikale hjørner i 
udkanten af bederummet, men vores viden har 
været hyldet ind i en tåge af formodninger og 
gisninger, hvis man ikke lige har kunnet trække på 
en PET-mand. Og selv for PET skulle det ikke 
undre mig, om der er nye oplysninger at hente. 

Akkaris bog er således litteraturens svar på Carl 
Nielsens "Tågen letter" – og således oplyst af 
forklarelsens lys kommer vi helt ned i 
maskinrummet hos jihadisterne, de ekstreme 
salifister og de radikal medlemmer af 
Broderskabet.  

I medierne har der været en heftig diskussion om, 
hvorvidt Akkari er landsforræder, skal han 
tilgives, skal vi tage hans anger for gode varer og 
så videre. Jeg mener, vi skal sige tak for en 
fremragende spændende, deprimerende og 
oplysende bog. Akkari er en mand, der ikke bare 
går halvvejen – han går hele vejen: som radikal 
muslim til yderkanten og i sin omvendelse den 
modsatte vej: helt til kanten. Det er et totalt 
hudløst opgør med sin fortid uden tanke på 
konsekvenserne. Det er ekstremt flot. I sin genre 
er det efter min mening en af de væsentligste 
bøger i mange år. 

I disse år arbejder mange forskellige grupper 
inden for stat og kommuner, universiteter og 
internationale institutioner på at afdække 
radikaliseringens mekanismer – efter denne bog 
er det absolut ikke blevet nemmere. 

Løgstrup skelner i sin undersøgelse af 
"urørlighedszonen" mellem grund og motiv – 
med grunde og argumenter forholder man sig til 
en sag, mens motiver har med personligheden at 
gøre – og i samme øjeblik vi træder ind for at 
afsøge motiverne, overskrider vi 
urørlighedszonen med fare for at begå overgreb 
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på den andens personlighed. Men hvordan ellers 
forstå Ahmed Akkari? Holder vi os til grundene, er 
det bogen igennem meget svært at se årsagerne 
til radikaliseringen: Ifølge Akkari har familien fået 
en super behandling i Danmark både under deres 
første ophold og deres andet ophold – her kunne 
de ganske vist ikke få fornyet deres 
opholdstilladelse, men så trådte lokalsamfundet i 
karakter, sagen var omkring Ekstrabladet og 
politikerne og resultatet var at familien kunne 
blive. Akkari har danske venner, han inviteres 
igen og igen inden for i fællesskaber, reddes af 
lærere, når han står til udsmidning på 
studenterkurset og senere på seminariet, har 
venner der hjælper ham igennem eksaminerne 
og så videre og så videre. Objektivt set er der 
ingen grunde til radikaliseringen og til at Akkari i 
september 2001 af hele sit hjerte føler, at 
terrorangrebet på World Trade Center er 
indledningen til noget stort og smukt. Krigen der 
skulle forene muslimerne og sætte en stopper for 
Vestens tyranni var indledt. 

Men springet fra en familie, hvor religionen ikke 
spiller en særlig stor rolle, til jihadist kommer 
selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden. 
Det er en langstrakt proces, der begynder med 
lange eksistentielle samtaler med en 
velintegreret vestligt udseende libaneser, 
hvorunder sindet mørnes og den mentale 
barriere lidt efter lidt smuldrer og dermed åbner 
for Pandoras æske og det første besøg i den 
lokale moske.  

Akkari er splittet mellem moskeens fællesskab og 
varme og så hans viden om, hvad der følger i 
kølvandet på islamismen: bomber og 
menneskelige tragedier. Men langsomt forvitres 
modstanden og det rationelle gitter, der indtil nu 
havde beskyttet Akkari mod de radikale 
muslimers vildfarelser. "Overgangen var så 
glidende, at jeg ikke tænkte over den, før jeg en 
dag savnede fællesskabet på vej hjem fra skole. 
Bag den afskallede brune trædør (red. til 
moskeen), var et sted, hvor jeg blev taget 
ubetinget positiv imod. Samtiden var moskeen 
blevet et sted, hvor jeg anede svar på nogle af de 
uløselige eksistentielle spørgsmål, mange unge 
mennesker før eller siden stiller sig selv". 

Nu skal man passe på ikke at lege den lille 
psykolog, men jeg tror, at selv Løgstrup ville finde 
det i sin orden, at vi her overskrider 
urørlighedszonen og kigger nærmere på motiver, 
selv om Akkari heller ikke er meget for at 
overskride sin egen urørlighedszone og komme 
lidt tættere ind på livet af sig selv. Det muslimske 
miljø bliver udleveret og får i mere end en 
forstand vrangen vendt ud af sig selv, men Akkari 
har en berøringsangst, når det kommer til at 
udlevere sig selv og sine egne motiver. Og hvem 
vil ikke have det? I sin søgen efter livets mening 
er det ikke underligt, at Akkari afsøger det 
muslimske miljø for dets muligheder. Men holder 
vi os til hans egen selvforståelse, så er han også 
hele tiden opmærksom på, hvorledes de først 
umærkelige og siden stærkere og stærkere 
centrifugalkræfter langsomt slynger den søgende 
sjæl fra moskeens moderate centrum ud i 
periferien til de radikales små hjørner, hvor 
mørket sænker sig. Han er også – i 
bagklogskabens ulidelige lette lys – helt bevidst 
om de intriger og det dobbeltspil, der udspilles i 
de radikaliserede kredse, at de ophøjede 
imamers fortolkninger af Guds vilje med 
mennesket mere passer i deres eget kram end 
Guds – ja, de er for nu at citere Jesus og Akkari, 
hyklere, der siger et og gør noget andet. Og det 
gælder såvel imamerne i Danmark som i 
Mellemøsten. Hudløse skildringer af hykleriet. Og 
alligevel har Akkari vendt det blinde øje til og kørt 
et løb på deres præmisser. Eller rettere næsten. I 
modsætning til mange af de imamer, tv-
prædikanter og ledende figurer inden for de 
forskellige radikale bevægelser, som Akkari stifter 
bekendtskab med, udnytter han ikke sin position 
til at berige sig økonomisk og leve i luksuøse 
omgivelser, men tager islams ord om mådehold 
alvorlig. Den mand er konstant i økonomiske 
problemer.  

Men hvad er det så for hensyn, der kan feje al 
denne indsigt ind under gulvtæppet? Med fare 
for at ramme forkert, så har Akkari et 
uudslukkeligt behov for at være i centrum, være 
kendt og respekteret. Han knokler benhårdt for 
at lære arabisk, for at læse koranen på arabisk og 
det tonstunge korpus af fortællinger og 
fortolkninger, der er den retslærdes bagage – og 
belønningen for at se igennem fingrene med 
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hykleriet og arbejde døgnet rundt er stillingen 
som imam og senere den centrale rolle i 
arbejdsgruppen, der orkestrerede kampen for 
profetens ære i Danmark og de indledende 
manøvre i Mellemøsten. Belønningen er igen igen 
at være i centrum, møde de helt store radikale 
personligheder, som man har læst om, læst deres 
bøger og set dem på tv. Nu sidder Akkari over for 
dem, trykker deres hænder, mærker deres 
respekt for denne unge mand, der som en sand 
jihadkriger kæmper for Muhammeds ære. Og jo 
højere Akkari inviteres op i det islamistiske 
hierarki – lige indtil han ikke kan komme højere, 
for der er ikke noget højere – jo mere oppustet 
bliver hans selvværd: "Selv om jeg med titlen som 
imam var nået til det mål, jeg havde sat mig flere 
år tidligere, betragtede jeg stadig mig selv som en 
rejsende i islams ekstremt omfattende verden af 
lærdom, love og tekster. Suset fra målstregen 
havde lagt sig, og nu søgte jeg næste trin på vejen 
opad – nærmest som en narkoman på jagt efter 
sit næste fix. Jeg ville have endnu større 
anerkendelse og påvirke endnu flere mennesker". 
Det er bl.a. på den baggrund, at Akkari efter det 
tabte slag om Danmark tager til universitetet i 
Tripoli for at studere ved Institut for Sharia og 
Islamiske Studier i jagten på en eksamen, der 
kunne bane vejen for en genkomst som islamisk 
leder i Danmark – målet var en kandidatgrad, der 
ville gøre ham til en af de bedst uddannede 
danske imamer. Men inden den drøm realiseres, 
begynder islamisten Akkari at krakelere. Ikke på 
én gang, men nærmest som vedvarende frost 
springer flager af granit af den forstenede jihadist 
og åbner for den i årevis indestængte kritiske 
sans og rationelle tænkning. Akkari kan ikke pege 
på enkelte begivenheder, der fik afgørende 
betydning for omvendelsen, men taler om et 
samlet indtryk af utallige fragmenter fra 
studietiden i Libanon, hans interne kritik af 
forholdene i de muslimske miljøer efter 
hjemkomsten med salafisternes og broderskabets 
raseri til følge og endelig som lærer på Grønland 
kommer forløsningen, hvor den nye Akkari 
vender den gamle ryggen.   

Ahmed Akkari opfatter sin egen mentale 
udvikling fra han går ind gennem moskeens dør 
første gang til han kommer ud som en fuldblods 
radikalist som en typisk radikaliseringsproces, 

hvor "dukkeførere" på skift trækker i de snore, 
der langsomt spinder unge søgende ind i en 
klaustrofobisk verden, hvor enhver afvigelse fra 
Guds fuldstændige og ubøjelig lov for mennesket 
i alle tænkelige situationer opfattes som forkert 
og blasfemisk og bør elimineres – her under 
enhver menneskeskabt lov, norm og forfatning, 
som ikke udspringer af den hellige tekst. Og 
målet helliger midlet. Men er det et typisk 
mønster for en radikaliseringsproces, så bliver det 
også i fremtiden meget vanskeligt at dæmme op 
for radikaliseringen. Og fortællingen om Akkari 
viser også, hvor næsten umuligt det er at bryde 
ud og slippe fri, når man først er fanget ind. Men 
Akkari får sig spundet sig ud af spindet – og tager 
afsked med islamismen. 

Det er fascinerende læsning og bogen fortjener at 
blive fast pensum for alle studerende på 
læreruddannelsen. 
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Denis Diderot og Jean le Rond d'Alambert 
(red.): Den Franske Encyklopædi – et udvalg 

Redigering og efterskrift ved Frank Beck 
Lassen.  
Oversættelse ved Mogens Chrom Jacobsen 

Kulturklassiker Klim. Kr.299, 357 sider ill. 

Anmeldt af Ole Bjørn Petersen 

"Dette værk vil sikkert med tiden bevirke en 
revolution af sindene, og jeg forventer at 
tyrannerne, undertrykkerne, fanatikerne og 
de intolerante ikke vil vinde derved. Vi vil 
have tjent menneskeheden", skrev en af 
hovedmændene bag Den Franske 
Encyklopædi", Denis Diderot i 1762 – og 
dermed har vi også kort indkredset 
encyklopædiens essens: Frihed fra 
autoriteter, der gør krav på at sidde inde med 
sandheden. Og i oplysningstænkernes søgen 
efter den nye sandhed, ny viden og nye 
former for erkendelse stod erfaring under 
inspiration af de engelske empirister og 
fornuften i centrum. 

Hos en af de andre hovedaktører bag værket, 
d'Alambert, var der ligefrem tale om en 
insisterende empirisme, der bragte ham på 
kant med kirken: "Lockes system er farlig for 
religionen", lød kritikken. D'Alambert var 
pragmatiker og ændrede sin opfattelse af 
moralen som et socialhistorisk biprodukt til 
en skelnen mellem godt og ondt som har en 
empirisk historie og så essensen af godt og 
ondt, som vi kender fra Gud. Gud kunne ånde 
lettet op og kirken var beroliget et stykke tid 
– inden den så igen igen hamrede løs mod 
encyklopædisterne. Og med god grund – 
kirken var under beskydning ligesom religiøs 
fanatisme, ja fanatisme af enhver art i 
encyklopædien. 

d'Alamberts reaktion på kritikken indikerer 
også, at oplysningsfilosofferne og mændene 
bag den franske encyklopædi ikke var ateister 
eller fritænkere og som sådan trods alt 
bundet af deres tid, men med deres 
erkendelsesteoretiske fundament: empiri og 

fornuft som ledestjerner skabte de skelettet 
til det moderne samfund og moderniteten.  

Den originale titel er "Encyclopedie, ou 
Dictionnanire Raisonné des Sciences, des Arts 
et des Métiers" eller på dansk 
"Encyklopædien, eller fornuftsmæssigt 
leksikon over videnskaber, kunstner og 
håndværk" – og som der står på manchetten 
– på en og samme tid var encyklopædien et 
medie, hvor oplysningsideerne kom til udtryk 
og et laboratorium, hvor de blev skabt.  

Et fantastisk værk på 17 bind udgivet mellem 
1751 og 1765 med 44.000 hovedartikler, 
28.000 mindre artikler og 2500 illustrations 
indekser – i alt 75.000 opslag og 20.000.000 
ord og dertil kom 11 bind med illustrationer 
udgivet 1762-1772. Og her ud af har Frank 
Beck Lassen udvalgt 71 opslag i mere eller 
mindre forkortede versioner om for 
eksempel absolut monarki, borger, 
fanatisme, filosofi, grusomhed, handel, 
intellektuelle, kannibaler, menneske, 
metafysik, mode, naturlig frihed, naturret, 
opfindelse, overtro, slaveri, tolerance og 
mange flere. Alt i alt en lidt blandet 
fornøjelse, men det er jo som bolsjer – smag 
og behag – og her efter læserens lyst og 
evner.  

Men: Advarsel: begynd ikke som 
undertegnede fra begyndelsen – hovedet 
hang ekspotentielt med opslagene for til sidst 
at ligge under bogen. Nej, spring straks til 
efterskriftet, der herefter kan styre 
læsningen ved at sætte opslagene ind i en 
kontekst, der får dem til at lyse op. Og 
herefter kan det ene opslag så føre det andet 
med sig. Hovedet er igen kommet op over 
bogen. 

Det er denne bogs helt store force, at 
oplysningstænkerne og værket netop sættes 
ind i deres rette historiske kontekst i Frank 
Beck Lassens fremragende efterskrift, hvor 
han i ti nedslag fortæller om de mange og 
ofte modstridende oplysningsidealer og 
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deres sammenstød med trone og alter i 
midten af 1700-tallet – nedslag der 
behandler centrale begivenheder i 
encyklopædiens biografi og sætter dem ind i 
deres større idehistoriske sammenhæng. 
Dette efterskrift er hele bogen værd – med 
nogle vinkler på oplysningstiden og dens 
aktører som jeg ikke umiddelbart genkender 
fra andre oversigtsværker. 

Især blev jeg grebet af gennemgangen af den 
intellektuelles rolle i samfundet. Det hører 
ligesom til god latin, at den emancipatoriske 
kraft i oplysningens udbredelse udsprang fra 
borgerskabets midte, men det holder 
åbenbart ikke. Den intellektuelle eller 
filosoffen var i 1600-tallet den mere 
verdensfjerne elsker af visdom, der levede 
tilbagetrukket frem for et aktivt, socialt og 
engageret liv. Men fra midten af 1700-tallet 
træder filosoffen ind i samfundet og udfylder 
efter Lassens opfattelse et hul efter en 
gammeladelig social figur, nemlig honnête 
homme, der betegnede det behagelige og 
åndfulde menneske, der på tilpas afstand af 
det blot borgerlige samfund og med 
distancens kynisme demonstrerede ære, 
fornuft og manerer tilpasset 
salonaristokratiets og hofkulturens sociale 
logik – og det er netop denne logik, der i 
oplysningen modificeres, så den kan rumme 
filosoffens skarpere ånd, fornuft og 
dømmekraft. "Filosoffen lever i samfundet, 
men magter i kraft af sin særlige stilling 
(distancen, red.) og sit refleksive overskud på 
sammen tid en fordomsfri empirisk 
observation af samme samfund", skriver 
Lassen. Filosoffen kan således gennem 
observation (empiri) og systematisering 
(fornuft) få indsigt i samfundets virkende 
årsager uden selv at være udleveret til dets 
blinde kræfter. Filosoffen skal således ud af 
1600-tallets skabe, biblioteker, skoler og 
universiteter for nu at kaste sig ud i klubber, 
forsamlinger og kaffehuse, med andre ord: 
gøre sig nyttig. I modsætning til 

renæssancehumanisterne, der rettede deres 
kritik mod antikke tekster og græske og 
latinske ord, skal deres arvetagere, 
filosofferne, gennem sund filosofi kritisk 
tilintetgøre alle de fordomme, "som 
samfundet var smittet af: astrologernes 
forudsigelser, magikernes spådomme, 
trolddom af enhver art, falske mirakler, falske 
undere og overtroiske sædvaner", som 
Voltaire skriver i artiklen "Gens de lettres" 
(intellektuelle) fra 1757. Det er tydeligt, at 
deisten Voltaire også her retter skytset mod 
en teistisk religionen og dermed rammer 
kirken, hvor det gør ondt. 

For Voltaire som de andre forfattere skal en 
sand filosof ikke blot være oplyst men oplyse 
gennem udbredelsen af den filosofiske ånd. 
Ikke til alle og enhver. Oplysningen rettede 
sig mod den gryende offentlighed – og her i 
første omgang som en anden romersk 
senator – at få indflydelse på og adgang til 
regenter, ministre og samfundseliten. "En 
revolution af tingene" eller som Diderot også 
formulerede det "ændre den gængse måde 
at tænke på", ikke den udbredte eller 
folkelige tænkemåde, men tænkningen hos 
den elite, der allerede var en smule oplyst.  

Encyklopædisterne som helhed gik således 
ikke efter at afskaffe enevælden, men højst 
få indflydelse på den. Den fornuftens orden 
alle mennesker var underlagt fra naturens 
side omfattede også den enevældige monark, 
der netop i kraft af oplysning adskilte sig fra 
den vilkårlige despot, der ikke magtede at 
tilsidesætte sin momentane og lunefulde 
vilje. 

Statens udøvede censur, produktionen og 
publikationsrettighederne blev stoppet og 
inddraget, Diderot fængslet – ja, der er 
masser af drama – og encyklopædien 
anklages efter et par bind for "at indsætte 
adskillige maksimer, det sigter mod at 
ødelægge den kongelige autoritet, at 
etablere en uafhængigheds- og oprørsånd, 
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og, under dække af obskur og tvetydig 
terminologi at lægge grunden til fejltagelser, 
moralsk korrumpering, irreligiøsitet og 
vantro", som Hans Majestæt slog fast, et par 
uger efter at bind 2 udkom i januar 1752. 
Katastrofen var nær, encyklopædien blev 
forbudt, intet måtte trykkes eller sælges, 
Diderots papirer beslaglagt og forlæggerne 
blev frataget deres kongelige privilegium. 
Den nye vidensforståelse havde udfordret en 
ældre vidensautoritet. Men projektet kom i 
gang igen bl.a. med hjælp af adelige 
notabiliteter, indrømmelser og meget mere, 
men det siger lidt om, hvorledes aktørerne 
hele tiden bevægede sig på en knivsæg.  

Når projektet alligevel kom i hus er en af 
forklaringerne at staten og encyklopædien 
havde brug for hinanden: staten ønskede 
modernisering af Frankrig og her passede den 
ind i billedet gennem sit videnspotentiale og 
her bl.a. sit fokus på den nye teknologi og 
håndværk. Omvendt havde 
encyklopædisterne deres formål, oplysning 
og offentlighed, og her passede staten til dels 
ind i billedet.  

Ifølge Lassen er en af grundene til denne 
symbiose, at encyklopædisterne ikke var 
imod den enevældige stat med den 
begrundelse, at de ikke advokerede for en 
individuel politisk frihed, men en frihed fra 
religiøs tvang og en frihed til selv at søge 
kundskab – for det er netop kundskab, der 
frigør og ikke nødvendigvis et direkte opgør 
med de politiske institutioner. Som sådan er 
encyklopædien en frigørende handling, fordi 
den stiller kundskab til rådighed for videre 
handling. Den sociale og politiske frihed 
diskuteres herefter under naturens optik – vi 
er af naturen et frit væsen og som Diderot 
formulerede det, gennem vores fornuft i 
stand til at være vores egen autoritet – så 
anerkender vi en autoritet – her enevælden – 
sker det alene ud fra et samtykke, hvor 
autoriteten garanterer borgernes naturlige 
rettigheder. Vi er ved at udvikle enevælden 

fra autoritær til oplyst og individerne fra 
undersåt til borger.  

Som det fremgår af det indledende citat er 
autoritet et meget vidt begreb, der dækker 
over kirken, religiøse fanatikere, despoti, 
men det rækker også videre og ud mod 
antikken, bøger eller snarere bibliotekerne, 
der lader en tro, at man let kommer til 
lærdom: det er jo bare at læse.  

Nej, siger d'Alambert: "Dem, der i deres 
studier kun lader sig lede af autoriteten, 
ligner meget de blinde, som lader sig lede af 
andre" – at lade sig lede af autoriteterne er i 
en vis forstand at svigte sit eget autentiske 
syn til fordel for at låne sine øjne ud til 
fremmede. Citater ligger i forlængelse af 
Diderots om fornuften og begge peger frem 
mod Kant, der i "Hvad er oplysning" fra 1783 
skrev, at "Oplysning er mennesket udgang af 
dets selvforskyldte umyndighed". Og trækker 
vi på Kant lidt endnu: Sapere aude: "Hav mod 
til at bruge din egen forstand" – hele tiden, så 
tænkningen ikke stivner i dogmatik. Med 
andre ord, erkendelse er en (aldrig afsluttet) 
proces gennem hukommelsens mekaniske 
indsamling og opbevaring af ideer (empirisk 
materiale), der herefter underlægges 
fornuftens refleksion og efterfølgende 
systematisering. Hukommelse, fornuft og 
fantasi (evnen til at efterligne genstande) 
udmønter sig hos Diderot og d'Alambert i 
erkendelsesformerne historie, filosofi og 
poesi. 

I forlængelse af autoritet taler d'Alambert 
således om kampen mellem bogens og øjets 
autoritet – og ifølge Frank Beck Lassen, er 
encyklopædien således gennemsyret af det 
han kalder for "autoptisk legitimeringsfigur", 
hvor "autopsi" betyder ligsyn og obduktion 
og på græsk "selvsyn", det vil sige ens egne 
iagttagelser af en eller andet genstand 
gennem synssansen i modsætning til den 
kundskab om den, der er opnået gennem 
andres beretninger. 
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I den sammenhæng modstiller d'Alambert 
således esprit systématique, der med vold og 
magt vil tilpasse fænomenerne til et forud 
tænkt system, og esprit de la systéme, der 
iagttager, nedfælder observationer og 
eksperimenter og først senere sammenfatter 
resultatet i et system. Hvis det kan lade sig 
gøre. Som Lassen skriver, så er den ultimative 
encyklopædiske betragtning at samle al viden 
på et så komprimeret område som muligt for 
herefter at placere filosoffen på et 
udsigtspunkt så højt hævet, at han kan 
overskue hele labyrinten. Det var idealet, 
men d'Alambert var glimrende klar over, at 
det også var en illusion – og at den 
alfabetiske orden encyklopædien mange 
opslag var struktureret efter afspejlede hvor 
arbitrær inddelingen af alverdens viden synes 
at være. Og netop disharmonien mellem 
ideal og virkelighed, mellem struktur og 
følelsen af at bevæge sig på må og få: at alle 
kort er forskellige og læses forskelligt alt efter 
kortlæserens position i landskabet – at der 
måske slet ikke et endeligt kort, var 
angstfremkaldende.  

Som Den Franske Encyklopædi foregreb 
moderniteten med dens tro på sandhed og 
metode, på en sidste-instans gennem 
eksperimenter og intersubjektiv prøvbarhed, 
en tro på afsløringsstrategien (overtro, 
vanetænkning, falsk bevidsthed), troen på 
fremskridt og troen på frihed, så foregreb 
nogle af oplysningsfilosofferne i deres søgen 
efter sandhed og nye former for 
videnserkendelser også umuligheden af 
samme projekt og dermed nærmest dunkelt 
anende modernitetens opløsning af netop 
troen på sandhed, fremskridt, frihed, 
afsløring, sidste-instans som det så glimrende 
er beskrevet af bl.a. Lyotard, Foucault, 
Feyerabend og Adorno. 
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