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DET er en udbredt opfattelse hos forskere 
og i den almindelige offentlighed, at religion 
drejer sig om tro. Det gælder al religion, men 
det hævdes især om to af de monoteistiske: 
kristendom og islam. Men udgør trosbeken-
delser ikke et helt centralt element i dem? Og 
drejer en række forskellige reformbevægelser 
gennem de to religioners historie sig ikke 
netop om en besindelse på troen? Og de 
mange aktuelle sammenstød mellem kristne 
og muslimer verden over, bekræfter de ikke 
tro og forskellige trosopfattelser som afgø-
rende i de to religioner? 

Det mener de fleste, læg som lærd; men 
jeg vil slå et slag for, at opfattelsen af tro som 
grundlæggende i al religion er en misforstå-
else. Hvis vi vil forstå fænomenet, må vi tro 
om. Tro spiller ikke nogen væsentlig rolle 
i religion, hverken historisk eller i dag. Det 
kan lyde mærkeligt, fordi tanken om tro 
som uomgængelig i al religion ligger dybt i 
vores tænkning. Før jeg præsenterer en anden 
forståelse, vil jeg godt vise, ikke alene hvor 
almindelig opfattelsen af tro som indbegreb 
af religion er, men også i hvor høj grad den 
dominerer diskussionen i både medier og 
forskning. 

Igen i år har man i forbindelse med forårets 
konfirmationer i avisartikler kunnet læse om, 
hvordan konfirmander enten lod sig konfir-
mere for gavernes skyld, eller om hvordan der 
blandt nutidens unge er knyttet en øget alvor 
til konfirmationen; men præmissen i begge 
udsagn er den samme: Konfirmation handler 
om tro. 

Det er ikke kun de unge, som må stå til 
ansvar. I forbindelse med efterårets menig-
hedsrådsvalg har flere aviser været optaget af 
vanskelighederne ved at hverve medlemmer. 
Enkelte adspurgte, som var kirkeligt engage-
rede, men alligevel afviste at stille op, svarede: 
Jeg tror ikke nok på budskabet, alt det dér 
med Jesus’ opstandelse osv. Opfattelsen spejler 
samme forståelse som i forhold til konfirma-
tion. Kristendom (og religion) handler om tro.

Ateistisk Selskab har vakt opmærksomhed 
ved på busser at reklamere mod religion og 
især kristendom og folkekirke. »Hvorfor tro 

på en gud?« Sådan lød et af kampagnens ud-
sagn. Paradoksalt nok ligner forståelsen deres 
modstanderes på den kirkelige højrefløj; men 
krage søger som bekendt mage, også når det 
gælder fjendskab. Både ateister og missions-
folk er overbeviste om, at religion drejer sig 
om af- eller bekræftelse af en række påstande 
– som for eksempel at Gud skabte himlen og 
jorden. 

Forståelsen dominerer også i forskningen, 
ikke mindst i studiet af islam og kristendom. 
Den amerikanske religionssociolog Phil 
Zuckerman har interesseret sig for, hvorfor 
danskerne i internationale undersøgelser 
optræder som de mest lykkelige i verden, når 
de tilsyneladende ikke er religiøse. I USA har 
han vakt betydelig opsigt. Han har hæftet 
sig ved danskernes begrænsede kirkegang 
og derudover spurgt en række danskere om 
deres tro. Dér var ikke meget at komme efter. 
At over 77 procent af befolkningen fortsat 
er medlemmer af folkekirken, gjorde ingen 
forskel. Igen er det samme forståelse som tidli-
gere: Folkekirkekristendom handler om tro.

OPFATTELSEN af en tæt sammenhæng 
mellem religion og tro ligger dybt i os, kul-
turelt formet som vi er af en protestantisk og 
pietistisk tradition. Den tilsiger os, at man er 
religiøs 24 timer i døgnet 7 dage i ugen.

Anlægger man imidlertid et religionshisto-
risk længdeperspektiv, spiller tro kun en ringe 

rolle. At ofre til guderne i arkaiske religioner 
som græsk, romersk eller israelitisk religion 
drejede sig ikke om tro. Det var som de fleste 
former for gavegivning et spørgsmål om at 
sige pænt tak, for hvad man havde fået givet. 
Noget for noget, som vi plejer at sige. 

Alternativt kunne formålet være at formilde 
de mest bøse blandt guderne, så de ikke 
sendte ulykker over landet, familien eller en 
selv. Hvis man i løbet af året kom en gang i 
templet, var det alt rigeligt. Ingen grund til 
religiøse excesser. Præsterne var ansat for at 
tage sig af det daglige arbejde med guderne. 
Det er vel ikke så forskelligt fra, hvad vi finder 
i aktuel folkekirkekristendom. Man kommer 
i kirken en gang om året, eller når man har 
brug for det. 

Manglende tro er ikke udtryk for mang-
lende tilslutning. Det er mere interessant, om 
den enkelte vil betale en ikke ringe del af sin 
indkomst til religionen. Vi plejer at opfatte 
folks økonomiske ageren som udtryk for 
velovervejet adfærd. Folkekirkeskatten er i den 
forbindelse ingen undtagelse. Den udtrykker 
en stærk tilslutning og gør i den sammen-
hæng Danmark til en af de mest religiøse og 
homogene kulturer i verden. Og præster har 
vi fortsat, for at de kan tage sig af det daglige 
arbejde med guden.  

Nu kunne man hævde, at lige præcis jøde-
dom og især kristendom og islam skiller sig 
ud fra andre religioner i spørgsmålet om tro. 

Det er derfor, man undertiden betegner dem 
som »fideistiske«, fordi de handler om tro (af 
latin fides = tro). Man kan opfatte dem som 
demokratiseringer af ældre og mere elitære 
figurer som Sokrates, Platon og Konfutse og 
som bevægelser, eksempelvis de filosofiske 
strømninger i Grækenland og Kina, fordi de 
monoteistiske religioner nåede ud i betydelig 
videre kredse. De var, om man vil, filosofiens 
universalisering. Nietzsche kunne ligefrem 
kalde kristendom for folkeplatonisme.

I disse religioner spiller tro en rolle, fordi de 
i modsætning til arkaiske religioner ikke alene 
afviser naboernes religion som mangelfuld, 
men også eliminerer enhver anden religions 
fordring på at rumme sandheden. Dermed 
er de totalitære, fordi de vil være totaltydnin-
ger, som ikke tillader andre ved deres side. 
De kræver tilhængernes tilslutning til deres 
tilværelsestolkning. Og det kunne man vel, 
ligesom traditionen, kalde trosreligioner, hvor 
det helt afgørende er tro og kirkegang.

MEN der er et problem. For flertallet af reli-
giøse mennesker, hvad enten det er i en folke-
kirke, den muslimske umma eller det jødiske 
samfund, har forståelsen af, at deres respektive 
religion handler om tro, aldrig bundfældet sig. 
Den er præsternes og de skriftkloges; men den 
er ikke i praksis trængt ind hos den alminde-
lige religiøse udøver, som nu en gang udgør 
over 98 procent af de pågældende religioners 

Kronik. Tro spiller ikke nogen væsentlig rolle i religion, hverken historisk eller i dag. Det kan lyde mærkeligt, fordi tanken om tro som 

uomgængelig i al religion ligger dybt i vores tænkning.

Så tro da om

DEBAT  

Det er trist, når et fællesskab lukker og slukker. Her var det Samuels Kirke på Nørrebro, der blev lukket og af-indviet med en procession. 

Læsning og 
skråskrift

Inger la Cour 
Cand.pæd.psych. 
Kronprinsessegade 58 a, 2.tv 
1306 Kbh K

Bekymringen angående 
de mange unge, der i dag 
opgiver at få en uddannelse, 
vokser. Og af og til er der 
folk, der spekulerer på, om 
man virkelig i gamle dage 
fik hjælp til en grundigere 

læseindlæring ved at anvende 
skråskriften.

I »gamle dage« lærte vi, at 
man kunne regne med, at 
der i samfundet var to-tre 
procent ordblinde. Det vil 
sige, at man som lærer kun 
sjældent havde en ordblind 
elev i sin klasse. Nu må vi 
erkende, at 18-20 procent 
læser dårligt, når de forlader 
grundskolen. En årgang er på 
cirka 60.000 børn. Forskellen 
mellem 18-20 procent og to-
tre procent kan vi forsøgsvis 
sætte til 15 procent. Det sva-

rer til omkring 9000 elever. 
Disse 9000 af hver eneste 
årgang regner vi i dag for at 
være lidt ordblinde. Men lidt 
ordblind er en stor hæmsko, 
for det betyder, at man ikke 
orker at læse. Og det er disse 
lidt ordblinde, man med en 
grundigere læsestart kunne 
hjælpe. 

Det grundige får man ikke 
frem ved, at en lærer forklarer 
bedre, men ved at barnet selv 
arbejder anderledes. 

Når man skal lære at skrive 
skråskrift, skal man jo kunne 

omkode et trykt bogstav til 
en anden form. Den russiske 
psykolog S.L. Rubinstein har 
sagt, at hvis man stiller en 
opgave til det, man ønsker 

at andre skal lære, så forøges 
indlæringsmuligheden. Sagt 
med hans ord: »Når stimulus 
bliver signal for handlen, for-
øges sansemodtageligheden.«

Derfor udarbejdede lektor 
i matematik Jørgen Ole 
Knudsen og undertegnede 
i 1981 Makkerbøgerne til 
første og anden klasse, hvor 
skråskriften var det vigtigste 
element. Vi arbejdede på 
følgende måde: Børnene 
kendte bogstavsangen. I 
deres bog var der en liste 
over alle bogstaverne, så de 

med fingeren kunne pege på 
det bogstav, der blev sunget 
om. Langs med de trykte 
bogstaver stod de skrevne, 
altså med skråskrift. Og når 
de første gang skulle prøve 
at skrive et ord, for eksempel 
»du«, lød opgaven: »Nu skal 
I selv skrive ordet du med 
de skrevne bogstaver, som 
står ved siden af de andre. 
Find bogstavet d ved at synge 
inden i jer selv, og skriv så det 
skrevne.«

Det, fandt de, var mægtig 
spændende. Der var diskussi-
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Af SOFIE VESTERGAARD KRISTIANSEN
Cand.mag. i retorik

Stridigheden om brugen af sprog i EU’s 
institutioner er næsten lige så gammel 
som EU selv og er tiltaget støt i takt 
med, at EU og de officielle sprog er 

vokset fra de oprindelige fire (italiensk, hol-
landsk, tysk og fransk) til 24 forskellige sprog. 
Stridshanerne deler sig i to fløje: dem der vil 
understøtte brugen af modersmål med det 
omfattende og omkostningstunge tolke- og 
oversætterapparat, versus dem der går ind for 
brugen af engelsk som fællessprog i EU. Det 
sidste med fare for, at MEP’ernes politiske 
indflydelse afgøres af deres fremmedsproglige 
kompetencer.

Især franskmændene finder udsigten til 
et angelsaksisk lingua franca forstemmende. 
Derfor holder EU krampagtigt fast i en of-
ficiel sprogpolitik, der opfordrer til ytringer på 
litauisk, maltesisk og dansk. Dette på trods af, 
at EU’s institutioner de facto ikke har kapaci-
teten til at oversætte alle dokumenter til alle 24 
sprog, men ofte nøjes med at udgive materialer 
på engelsk – og måske fransk og tysk. Ligeledes 
spares mange tolke væk til gruppemøder eller 
mindre officielle møder. Det er ofte de små 
sprog, der må klare sig uden tolk, mens større 
sproggrupper, som de spanske MEP’er, ofte in-
sisterer på og får gennemtrumfet en lingvistisk 
livline i form af et par hørebøffer. 

Der eksisterer altså en situation i EU’s 
institutioner, hvor forholdet mellem den of-
ficielle sprogpolitik og den reelle mulighed for 
at bruge et hvilket som helst EU-sprog ikke 
er afstemt. En EU-politiker kan derfor vælge, 
hvilket sprog han eller hun vil gøre brug af på 
baggrund af mindst tre forskellige principper: 

For det første kan en EU-politiker vælge at 
følge EU’s politik på området og tale og skrive 
på sit modersmål. Hvis altså politikeren kan få 
tolket eller oversat sit budskab. For det andet 
kan en EU-politiker vælge den pragmatiske 
(og økonomiske) løsning at bruge et fælles-
sprog, som engelsk, fransk eller tysk. Dette 
kræver, at politikeren besidder en vis frem-
medsprogskompetence. 

Endelig kan politikeren udnytte de 
babyloniske tilstande og vælge at bruge et 
sprog strategisk, så valget af sprog bliver en 
pointe i sig selv. Her kan brugen af et bestemt 
sprog markere en politikers holdning over 
for en specifik politik eller en bestemt nation 
gennem en kæde af såkaldte metonymier, 

Retorik. En af de mange reaktioner på Brexit har været EU-elitens tiltagende brug af fransk. Det 
gælder blandt andre Kommissionsformanden. Måske kan engelsk nu endelig blive lingua franca.

Politik og sprog
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Jean-Claude Juncker lagde afstand til Brexit 
og briterne ved at tale fransk. 
FOTO: REUTERS/SCANPIX

oner mellem makkerparrene, 
og alle var optaget af sagen. 
Og på den måde fik alle lært 
bogstaverne før jul.

Børn kan være mere eller 
mindre ordblinde. Det vil 
sige, at de kan have vanske-
ligt ved at skelne detaljerne 
i det, de ser, eller vanskeligt 
ved at skelne lyde. Den første 
øvelse hjalp alle de visuelt 
svage. Men de auditivt svage 
blev også hjulpet af skriften, 
fordi de efter nogen tid blev 
bedt om at klappe stavelserne 
i et ord, og derefter, når de 

skrev, lave en skillestreg mel-
lem stavelserne, hvorved de 
lærte at skelne lydene i et ord.

Efter to år kunne alle 
børnene læse. Nogle læste 
langsomt, andre hurtigt. 
Men hvis man læser grun-
digt, bliver man bedre til at 
læse ved at træne. Dersom 
man gætter sig til en del, 
lærer man kun lidt, selv om 
man bruger timer. 
Måske kunne man indføre 
skråskrift igen – men uden 
den kedsommelige træning i 
skønskrift – og i stedet lade 

børnene komme i gang med 
at opdage, at det er dejligt at 
kunne læse og skrive, og at 
det er ens egen indsats, der 
betyder noget.

Grundtvig og 
vikinger

Flemming Lundgreen-Nielsen 
Grundtvigforsker, docent, 
dr.phil. 
Upsalagade 221.tv. 
2100 København Ø 

Vedrørende »Vikingtid« som 
dansk ordsammensætning 
(uden fuge-e i midten) har jeg 
følgende kommentar til Jes 
Fabricius Møllers læserbrev i 
jeres seneste nummer af til-
lægget Ideer:

N.F.S. Grundtvig har ca. 
1 år før Werlauff anvendt 
ordet »Viking-Tid« i bind II 
af sin Haandbog i Verdens-
Historien, udsendt i 4 
hæfter fra sidst i 1835 til 24. 
november 1836, med 1836 
som trykkeår på titelbladet. 
Endda hele to gange. Han 

taler alment om »Norges 
berømte Viking-Tid« og 
mere specielt om Olav den 
Helliges »Viking-Tid«, som  
er identisk med den fase i 
en stormandssøns liv, hvor 
denne oplæres til at deltage i 
søtogter (Olav begyndte som 
12-årig). Begge steder kan 
ses i det pålidelige optryk i 
N.F.S. Grundtvigs Udvalgte 
Skrifter, ved Holger Begtrup, 
bind VII, 1908 (s. 66 og s. 
107), der nu ligger gratis 
tilgængeligt på Internet på 
adressen www.adl.dk 

Rettelse
I sidste uge skrev vi i 
Falsificeret, at Mount Isto 
ved hjælp af den nye me-
tode, fodar, er målt til at 
være Alaskas højeste bjerg 
med sine 2735,6 meter over 
havet. Rekorden gælder dog 
kun for den arktiske del af 
Alaska. Selve statens højeste 
bjerg er Denali, som knejser 
hele 6190 meter over havets 
overflade. røsk      

hvor man ved at bruge ét aspekt af et begreb 
egentlig henviser til et andet aspekt – ligesom 
ved insinuation.  

DET benytter formanden for EU-
Kommissionen, Jean-Claude Juncker, sig af. 
Da han i efteråret valgte at fremlægge sin 
årlige tale over Unionens tilstand på engelsk, 
fransk og tysk (fremfor kun på engelsk, som 
hans forgænger José Manuel Barroso plejede), 
var det et strategisk valg. Junckers afstemte 
brug af de tre hovedsprog repræsenterede fint 
den faktiske brug af disse sprog på plenarfor-
samlingerne: overvejende engelsk, en smule 
fransk og endnu mindre tysk.

Juncker valgte blandt andet fransk til 
udlægningen af sit syn på Grexit. Juncker 
og EU-Kommissionen gik sammen med 
Frankrig absolut ikke ind for Grexit – det 
gjorde derimod Tyskland. Juncker kunne have 
valgt at give de vrangvillige tyskere en røffel 
på deres eget sprog eller at fremstå neutral ved 
brug af engelsk. Men han valgte altså at un-

tilhængere – den eksisterer kun som den kul-
turelle fordom, vi så i indledningen.

Problemet med at gøre tro til omdrej-
ningspunkt ligger også et andet sted, og så 
er vi igen tilbage i indledningen. Forståelsen 
udtrykker en militant rationalisme. Den 
reflekterer en naiv tro på, at religiøse forestil-
linger søger at beskrive verden og derved 
konkurrerer med videnskabelige forklaringer: 
Gud skabte Himlen og Jorden. Religion 
kan på den måde ikke blive til andet end en 
uendelig, absurd række af fejltagelser; men så 
er det svært at forklare, hvordan og hvorfor 
religion gennem historien dels har formået at 
reproducere sig selv, dels fortsat eksisterer.

Al religion, også islam og kristendom, drejer 
sig kun i ringe grad om tro. Religion udgør 
et symbolsystem, gennem hvilket mennesker 
kollektivt tænker det samfund og den kultur, 
de tilhører. Deri ligner religion fodbold og po-
litik. Her skaber man også grupper og stærke 
følelser gennem emblemer som for eksempel 
den røde fane eller et særligt klubtotem. 
Religion har været og er en afgørende forud-
sætning for overhovedet at danne grupper og 
fællesskaber. Men religionen tilslører denne 
forbindelse, for hvis den åbenlyst afdækkede 
den, ville den miste sin virkning ... »Vi samles 
nu for at skabe social sammenhængskraft og 
ikke for at fejre Kristus’ fødsel.« I så fald ville 
religion stå tilbage som tanketant og drøm-
megøgl. Deri ligner den enhver anden form 
for ideologi, der også kun virker, så længe den 
kan fremstå som noget »uden for mig«, fra et 
tredjeordensperspektiv.

Vil vi forstå religion og i den sammenhæng 
også folkekirkelig kristendom, skal vi se på 
dens funktion. Den bidrager til at skabe et 
samfund og en kultur, som sætter os i stand 
til at handle nogenlunde fornuftigt med 
hinanden. Det er ikke altid lige let at se, 
men kristendom og folkekirke er primært en 
moralsk institution og et betydningsunivers, 
der former vore normer og værdier. I svære 
situationer som ved de store overgange i livet 
gør den det muligt at komme videre.

Det behøver man såmænd ikke at tro på. 
Man kan blot gøre det og så i øvrigt konstate-
re, at det virker. Det er på den baggrund, man 
skal forstå de fleste danskeres medlemskab 
af folkekirken. Det er også i den forbindelse, 
man skal forstå al anden religion – historisk 
som i dag. At gøre religion til et spørgsmål om 
tro er en misforståelse, hvis man vil begribe 
fænomenet.

derstrege den politiske konsensus, der eksiste-
rede mellem Frankrig og EU-Kommissionen, 
ved at adressere Grexit-spørgsmålet på fransk. 
På samme måde valgte Juncker dengang at 
udlægge sit syn på Brexit på engelsk, idet han 
først og fremmest talte til briterne og indtræn-
gende bad dem forblive i EU. Dén bøn blev 
som bekendt ikke hørt. 

På den ekstraordinære plenarforsamling 
om Brexit i tirsdags var engelsk pludselig 
forsvundet ud af Junckers sproglige reper-
toire: Junckers 17 minutter lange fortørnede 
reaktion på leave-sidens sejr, officielt kaldet 
åbningserklæringen, foregik hovedsageligt på 
fransk med et par afsluttende bemærkninger 
på tysk. Modsat sin strategi i efteråret valgte 
Juncker altså at lægge sproglig afstand til 
briterne – og dermed også til deres beslutning 
– ved sit valg af fransk. 

De par gange Juncker slog over i engelsk 
under sin åbningserklæring, var det da også 
kun for at understrege denne pointe. Første 
gang irettesatte han Nigel Farrage med de 
allerede hyppigt citerede ord »Why are you 
here?!«, og anden gang slog han fast, med en 
fængende reference, der både indeholder allit-
teration (konsonantrim) og assonans (vokal-
rim), at »No notification, no negotiation!«

Junckers – forstået som EU’s – boykot 
af det engelske sprog er en klar reaktion på 
Brexit: Hvis briterne ikke vil være med, så skal 
de så sandelig heller ikke føle sig velkomne. 
At EU-eliten pludselig er blevet overvæl-
dende frankofil her efter afstemningen, har 
også Jyllands-Posten bemærket efter at have 
læst The Wall Street Journal. I en artikel 
fra mandag den 27. juni henvises der til 
EU-Kommissionens talsperson Margaritis 
Schinas’ uortodokse brug af fransk ved en 
pressebriefing mandag, og der sættes spørgs-
målstegn ved det engelske sprogs fremtidige 
rolle som EU’s suveræne hovedsprog. 

Men måske kan briternes afsked med EU 
være med til at løse den hidtidige hårknude, 
som den sproglige situation i EU har befun-
det sig i i årtier. For nu kan engelsk endelig 
blive et reelt lingua franca som de flestes 
foretrukne fremmedsprog (kun maltesere og 
måske skotter og irere vil kunne tale det som 
modersmål). Medmindre franskmændene 
trumfer igennem og genindfører deres sprogs 
hedengangne status som fælleseuropæisk 
førstesprog. Flere penge til tolke- og oversæt-
terenhederne kommer nok ikke på tale – hver-
ken på det ene eller det andet sprog.
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