lørdag
8. juli 2017
Nr. 232
121. årgang

”IKKE VED MAGT OG IKKE VED STYRKE, MEN VED MIN ÅND, SIGER HÆRSKARERS HERRE”

Dansk middelalderarv
i europæisk særklasse
Mens flere af vores europæiske nabolande har skilt sig af med genstande
fra den tidlige kristendom, har Danmark formået at bevare arven fra den
katolske middelalder. Blandt andet på grund af en mild reformation
AF STINA
ØRREGAARD ANDERSEN
andersen@k.dk

”Jeg kan give dig en anekdote, der fortæller, hvor særligt
det er,” indleder historiker og
professor emeritus Brian
McGuire.
Han er ved at fortælle,
hvordan der i Danmark, sammenlignet med andre europæiske lande, i dag er rig adgang til landets tidlige kristendom.
”Jeg tog en kollega fra Oxford University i England
med til Tuse Kirke ved Holbæk. Jeg viste ham kalkmalerierne, og han var lige ved at
besvime,” siger Brian
McGuire.
Kalkmalerierne fra Tuse
Kirke er ikke de eneste danske, kristne kulturarvsgenstande, der kan forbløffe internationalt set. Også krucifikser og helgenfigurer er velbevarede. En af årsagerne er,
at der under Reformationen
ikke var et stort opgør med de
katolske symboler, som derfor ikke blev tilintetgjort,
men blot sat til side.
”Hele den middelalderlige
arv begyndte at blive værdsat
i 1800-tallet, hvor arkæologer
og kunsthistorikere tog rundt
til de danske sognekirker og
opdagede kalkmalerierne,
der blev set som en del af en
dansk nationalfortælling.
Der opstod en bevægelse for
at bevare vores fortid, og det
har man holdt fast i siden.
Middelaldergenstandene, der
ellers var sat på loftet, blev
fundet frem igen og bevaret

med det resultat, at vi i dag
har mere middelalderarv i
vor kirker, end der findes i
noget andet europæisk
land,” siger Brian McGuire.
For andre europæiske lande, der i 1800-tallet også fik
fokus på at bevare den kristne kulturarv, var det for sent.
”I Irland er der overhovedet ikke noget tilbage på
grund af klimaet. I England
er der nogle kirker med kalkmalerier, men de er næsten
forsvundet. I Sverige blev det
i 1800-tallet besluttet, at
mange svenske middelalderkirker skulle fjernes,” siger
Brian McGuire og fortsætter:
”Vi har været meget heldige, at vi ikke har været så rige
som svenskerne, og at vi ikke
har haft politisk uro som englænderne, der havde en frygtelig borgerkrig i 1600-tallet,
hvor fundamentalister gik
metodisk frem og smadrede
helgenbilleder.”
Også Johnny Grandjean, der
er middelalderhistoriker og
lektor ved Københavns Universitet, peger på, at fattigdom og en relativt fredelig reformation har betydning for,
at mange katolske genstande
er bevaret.
”Ud over at Sverige har haft
’den ulykke’, at de var rige, er
deres reformationshistorie
også en anden. I 1500-tallet
var Reformationen mere en
politisk ting i Sverige end et
religiøst opgør. Det var først
omkring 1600, at det religiøse
opgør satte ind, og der var de
hårdere med at rydde ud i de
katolske ting og smide dem

J E S U S I K A M P MO D DJ Æ V E L E N .
UDSNIT AF KALKMALERI FRA EJSING KIRKE.
– F OTO : J O H N J E D B O/ R I T Z A U.

Ny serie: Kristendommens danske
kulturskatte
3 Med hjælp fra kyndige
fagpersoner guider
Kristeligt Dagblad til en
række mindre kendte kulturgenstande, der gemmer
sig i det danske sommerland. Alle har det tilfælles,
at de fortæller noget om
Danmarks tilknytning til
kristendommen.

ud, hvor der er tale om en
mere glidende overgang i
Danmark. Hvis man går ned
og kigger på andre steder, der
blev protestantiske, i Tyskland, Holland og Belgien, har
de haft en mere hård reformation, hvor man har brudt
ind i kirker og ødelagt alt det,
man så som katolsk, og derfor blev krucifikser og helgenfigurer revet ned og øde-

lagt. Den slags brutalitet havde vi ikke meget af i Danmark,” siger han og fortsætter:
”De europæiske lande, der
er blevet katolske, har også
en del ting bevaret, men meget er også blevet udskiftet,
fordi man ikke har set en speciel værdi i historien og ikke
har haft det samme romantiske forhold, som vi i Danmark kan have til vores katolske middelalder,” siger Johnny Grandjean.

F OTO : J E N S BAC H

Flere end 100 borgere modtager hvert år have- og naturterapi i
Viborg Kommune. Det foregår i Gammel Almind nær Hald Sø, og
mange af deltagerne kommer tilbage i job. Liv&Sjæl side 15

På Oxford University i England forsker professor Julia
Smith i kristen middelalderhistorie. Ifølge hende er det
karakteristisk for lutherske
regioner som Danmark, at
bygninger og materialer fra
middelalderen er bevaret.
”Generelt var der under Reformationen mange forskellige måder at forholde sig til
den materielle arv fra den
middelalderlige kristendom
på. I England blev alle kirkerne for eksempel bevaret. I
nogle af kirkerne, og ikke i
andre, blev kirkernes indvendige, permanente inventar
som skulpturer og farvede ruder vandaliseret, og næsten
alt flytbart kulturmateriale
som kors, statuer og relikvier
blev ødelagt. Generelt oplevede de steder, hvor den calvinistiske reformkristendom
blev introduceret, mere vold
over for de middelalderlige
kulturgenstande,” siger Julia
J
Smith.

BØGER&KULTUR SIDE 13

Fra Vietnam til G20: Gør
protester en forskel længere?
Demonstranter forsøger at råbe verdens ledere op under G20-mødet i Hamborg. Historien rummer mange eksempler på, at protester kan skabe forandring
TOBIAS STERN JOHANSEN
SKRIVER FRA TYSKLAND
johansen@k.dk

Stemningen på den røde løber bag det massive sikkerhedsopbud var et studium i
diplomatisk snilde og forhandling, da den tyske kansler Angela Merkel i går bød lederne af verdens rigeste lande
velkommen til G20-topmøde i
Hamborg.
Udenfor i den tyske havnebys gader herskede den totale modsætning: Antikapitalistiske demonstranter satte ild
til biler og kastede flasker efter politiet, som svarede igen
med peberspray og vandkanoner. Mindst 160 politibetjente blev såret under de voldelige sammenstød, og

hundredvis af betjente blev
tilkaldt som forstærkning.
Langt størstedelen af de cirka 100.000 demonstranter,
som er taget til Hamborg under det to dage lange topmøde, protesterer fredeligt mod
fattigdom, klimaforandringer
og en kapitalisme, som ifølge
dem er gået grassat og bidrager til voksende ulighed. Men
optøjerne vil overskygge deres sag, mener Sabrina Zajak,
professor i globaliseringskonflikter og sociale bevægelser
ved Ruhr-Universitet Bochum.
”Det er vanskeligt for G20demonstranterne at få indflydelse på den offentlige mening i betragtning af volden
og det dominerende fokus på
volden i medierne. Volden

EFTERUDDANNELSE FOR GRUNDSKOLEN:

EU’s fremtid på spil
DEOundervisning har udviklet et komplet undervisningsmateriale til
EU i samfundsfag i folkeskolens ældste klasser. Materialet omfatter
fire temaforløb, der tager eleverne med fra undren over ”hvad er
EU?” og videre til konkrete problemfelter med ungdomsarbejdsløshed, kemikalier og flygtninge.

undergraver legitimiteten hos
hele bevægelsen,” siger hun.
Historisk set er der dog adskillige eksempler på, at protestbevægelser har ført til politiske forandringer. Der går
en direkte linje fra G20-protesterne til den såkaldte globale
retfærdighedsbevægelse, som
har rødder i 1960’ernes protestbevægelser – herunder
atommarcherne og modstanden mod Vietnam-krigen –
men som først tog form i
1990’erne. Bevægelsen formåede at samle vidt forskellige grupper såsom kvindebevægelsen og forskellige miljøbevægelser, påpeger professor Sabrina Zajak.
”Bevægelserne har tidligere
haft stor succes med for eksempel at skabe politisk fo-

kus på klimaforandringer og
kvinders rettigheder,” siger
hun og henviser til klimaaftalen i Paris.
Demokratiforsker og professor i statskundskab ved
Aarhus Universitet, SvendErik Skaaning, peger ligeledes på, at folkelige protester
ofte har ført til forandring.
Påskekrisen herhjemme er et
godt eksempel: Da kong Christian X afsatte ministeriet
Zahle II i Danmark i 1920, førte store demonstrationer og
trussel om generalstrejke til,
at de store partier sammen
med kongen blev enige om at
udskrive nyvalg, inden krisen
endte i vold.

T E G N I N G : H U G H T H OM S O N /1 894/M A RY E VA N S P I C T U R E L I B R A RY/ R I T Z A U

Det sitrer i rummet, når mr. Darcy gør sin entré i rummet hos
frøken Elizabeth Bennet i romanen ”Fornuft og følelse”. Og det
gør det stadig i dag i 200-året for forfatteren Jane Austens død.
Især efter populære filmatiseringer er den engelske forfatter atter
anerkendt og fejret som opfinderen af den moderne roman. Side 11

læs også i dag
• Danmark: Veluddannede danske kvinder fryser æg ned i udlandet, mens de venter på
den rette mand. Årsagen er, at frosne æg kun må gemmes i fem år i Danmark side 2
• Udland: Østafrika kæmper for at holde genbrugstøj fra Vesten væk og vil indføre et
importforbud for at bevare sin tøjindustri. Men det vil USA ikke finde sig i side 6

FORTSÆTTER SIDE 7
Denne side er redigeret af Hannibal Erngaard

SENIORHØJSKOLEN STADIG FÅ PLADSER PÅ ÅRETS REJSE
Historie, kunst & champagne
Turen tilbyder bl.a.:
- OPLEVELSER
- Kulturrundrejse til Paris, Köln, Bremen og
 Paris - Versailles, kunstmuseer,
Reims - med katedraler, slagmarker,
FOR LIVET
byrundtur, sejltur på Seinen
museer og storbystemning

20. september - 2. oktober 2017

 Köln - Domkirken, Hohenzoller Bruche
med mere

Kernen i det nye materiale er et rollespil om EU’s fremtid, der sætter
fagbegreber fra økonomi og politik i spil og lader eleverne forhandle
sig frem til den fremtid de ønsker.

Højskolerejsen starter med et
forberedelseskursus, hvor vi lærer
hinanden at kende og får skabt det
fællesskab, der gør en højskolerejse
til noget særligt.

 Reims - Katedralen, slagmarkerne fra
1. Verdenskrig, champagnehus og
smagsprøver

KØBENHAVN: den 7. sept. kl. 14-17 på DEO’s konferencerum
AALBORG: den 13. sept. kl. 14-17 på University College Nordjylland
AARHUS: den 21. sept. kl. 14-17 på VIA University College
ODENSE: den 27. sept. kl. 14-17 på University College Lillebælt

Turen foregår i en 4-stjernet langtursbus.
Vi bor på gode mellemklassehoteller, hvor
alle værelserne har bad, toilet og tv.

Materialerne er udviklet med støtte
fra Undervisningsministeriet.
skaber

Læs mere på

deo.dk

eU-DEBAT - tlf. 70 26 36 66 - www.deo.dk

WWW.SENIORHOEJSKOLEN.DK
DEGNEPARKEN 22
7620 LEMVIG

 Bremen - byvandring i den historiske
bykerne, som vi bor tæt på
Kr. 12.350,- på dobbeltværelse
Kr. 14.800,- på enkeltværelse

27. - 31. juli

Hyggelig 5-dages tur
En rejse til Sverige med enestående oplevelser. Besøg
salmedigteren Lina Sandells fødehjem og vær med
til Lina Sandell dagen – rejsens højdepunkt! Bliv
også kendt med ’Den Hellige Birgitta’. Nyd det smukke landskab og de hyggelige byer i roligt tempo.
Rejsen bliver gennemført – forhør om pladser.

Læs mere om rejsen på
www.felixrejser.dk/sverige
eller ring til os på 7592 2022
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Udlandsredaktør: Kerrin Linde / udland@k.dk
Denne side er redigeret af Thomas Andreasen

Foto rummer måske
svar på Earhart-mysterie

Hawaii

Amelia Earharts rute jorden rundt

USA

Den 2. juli 1937 forsvandt Earhart og hendes navigatør.
Marshalløerne
Hverken flyet eller de to er nogensinde blevet fundet.
Nye beviser antyder, at de landede med livet i behold
Jaluit-atollen?
på Jaluit-atollen.

Howland Island
Ny Guinea

Endte lypioneren Amelia Earhart sine dage som japansk fange i stedet for
i sit ly på Stillehavets bund? Det mener tv-dokumentar at kunne bevise
AF MAJA HAGEDORN HANSEN

/ritzau

Et grynet, sort/hvidt billede
af en skikkelse, der sidder
med ryggen til kameraet på
en kaj, har pustet nyt liv i de
mange teorier, som omgiver
lutfartspioneren Amelia Earharts mystiske død for 80 år
siden.
Er det i virkeligheden den
verdenskendte pilot, der er
fotograferet med navigatøren
Fred Noonan på Marshalløerne, eter at de begge var formodet omkomne i et lystyrt?
Det er i hvert fald påstan-

den i en dokumentar med titlen ”Amelia Earhart: The Lost
Evidence”, som bliver sendt i
morgen på amerikansk tv.
Earhart var i færd med at
lyve kloden rundt som den
første kvindelige pilot nogensinde. Men den 2. juli 1937
forsvandt hun og navigatøren. Og hverken lyet eller
dets to passagerer er nogensinde blevet fundet.
Nye beviser dokumenterer
ifølge udsendelsen, at parret
nødlandede med livet i behold nær Jaluit-atollen, som
er en del af Marshalløerne,
der dengang var kontrolleret

... Fra Vietnam til
G20: Gør protester
en forskel længere?
FORTSAT FRA FORSIDEN
”Demonstrationer er bestemt
noget, magthavere i et demokrati lægger mærke til. Jo lere man kan mønstre, især
’almindelige’ mennesker og
ikke kun de sædvanlige radikale typer, desto mere opmærksomhed og vægt kan en
demonstration få,” siger
Svend-Erik Skaaning.
Der er dog stor forskel på,
om der er tale om demonstrationer i forhold til nationalpolitiske spørgsmål i det enkelte land, eller om protesterne går på tværs af lande som
ved G20-topmødet, påpeger
han:
”På det plan, hvor alle de
store lande skal være med,
og hvor ikke alle er demokratier, har protesterne ikke rigtigt noget at sige for de beslutninger, der træfes. Det
kræver lydhørhed fra samtlige lande, og det vil sjældent
være tilfældet.”
Selv uden de voldelige
sammenstød er det svært
at se, hvordan protesterne
skulle få væsentlig konkret
indlydelse, mener også professor Sabrina Zajak. Ledere
som den amerikanske præsident, Donald Trump, og den
tyrkiske præsident, Recep
Tayyip Erdogan, ignorerer
ganske enkelt den ofentlige
mening.
”Det kræver lydhørhed fra
politikernes side eller en
grad af tilhørsforhold til demonstranternes krav, hvis
politikerne skal tage sagen
op. Det er sket gentagne gange i fortiden, for eksempel
med miljøbevægelsen og
fredsbevægelsen i Tyskland
mod krigen i Irak. Men selv
hvis den franske præsident,
Emmanuel Macron, eller
kansler Angela Merkel ville
tage bestemte problemer op,
ville de hurtigt blive blokeret
i denne sammenhæng,” siger
hun.
Der er dog intet, der tyder
på, at protestbevægelserne,

WWDemon-

strationer er
bestemt noget,
magthavere i et
demokrati lægger
mærke til.

SVEND-ERIK SKAANING,
PROFESSOR VED AARHUS
UNIVERSITET

som voksede frem i en lang
række vestlige lande i
1960’erne, vil gå i sig selv,
siger Sebastian Haunss, som
forsker i sociale konlikter
ved Bremen Universitet. Demonstrationer kan i dag mobilisere mindst lige så mange
mennesker som for 50 år siden, og for to år siden samledes 200.000 mennesker for
eksempel i protest mod frihandelsatalen TTIP.
”Det faktum, at demonstrationer og andre former for
protest er blevet et almindeligt og meget ote anvendt
redskab, er bestemt et tegn
på en livlig og sund demokratisk kultur. Det er samtidig et tegn på reel utilfredshed med den etablerede politiske kultur, og derfor bør demonstrationer tages alvorligt
af politiske ledere,” siger
han.
Det vigtigste for de protesterende er dog også blot at
være til stede, siger Marlene
Wind, professor ved Institut
for Statskundskab, Københavns Universitet.
”Jeg tror, de selv er bevidst
om, at de ikke ændrer noget
konkret, men det ville også
være et nederlag, hvis de
holdt op med at komme. Det
handler mere om at signalere, at ’vi er her stadig og holder øje med jer og giver jer ikke lov til at dø i synden’. De
fungerer i egen forståelse
som en advarsel til lederne af
verdens rigeste lande,” siger
J
hun.

Hvem og hvad er G20?

3 G20 er en sammenslutning af verdens 19 vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU. G’et står for ”gruppe”.

3 De faste medlemmer er: Sydafrika, Canada, Mexico, USA,
Argentina, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Indonesien,
Saudi-Arabien, Rusland, Tyrkiet, Frankrig, Tyskland, Italien,
Storbritannien, Australien og EU.

3 Initiativet til gruppen blev taget i 1999 som reaktion på
finanskrisen i Asien. Siden 2008 har der været årlige eller halvårlige topmøder, hvor landenes ledere har deltaget. Værtskabet
går på skift mellem landene.

3 Forsamlingen har ingen formel beslutningskraft, men mødernes sluterklæringer udstikker retningslinjer for, hvad de magtfulde lande vil og kan sammen.

3 G20 udspringer af G6-samarbejdet mellem USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien og Japan, der siden 1975 har
holdt uformelle møder om fælles økonomiske udfordringer.

3 G6 er siden vokset til G8, da Canada og Rusland kom med.
Ruslands medlemskab blev dog suspenderet i 2014 efter landets
annektering af den ukrainske Krim-halvø.
KILDER: GLOBALIS OG G20.ORG/RITZAU/

af Japan. Det slørede fotograi
bliver i dokumentaren analyseret af Kent Gibson, som er
ekspert i ansigtsgenkendelse.
Han mener, det er meget
sandsynligt, at de to personer er Earhart og Noonan.
Gibson forklarer, hvordan
han blandt andet har sammenlignet deres hårlængde
og Fred Noonans næse med
andre billeder.
”Det er min fornemmelse,
at det er et meget overbevisende bevis for, at det formentlig er Noonan,” siger
han blandt andet ifølge NBC
News.

Billedet er taget af en amerikansk spion. Det blev for
nylig fundet i USA’s nationalarkiv af amatøreterforskeren
Les Kinney, der er pensioneret forbundsagent. Kinney
har tilbragt 15 år med at lede
eter spor i sagen om den
kvindelige pilots forsvinding.
Han mener, at fotoet ”klart
indikerer, at Earhart blev fanget af japanerne”.
Det er en teori, der ifølge
The Guardian allerede opstod
i 1960’erne. Den ik medvind,
fordi lere øboere mente at
have set Earhart og Noonan i
japansk fangenskab på Mars-
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Kilde: ameliaearhart.com

halløerne. Og den amerikanske regering var ovenikøbet
klar over lyheltindens skæbne, men gjorde ikke noget for
at befri hende, forlyder det
ifølge nyhedsbureauet AP i
dokumentaren.

Pakistan Burma 2. juli 1937

/ritzau grafik/ MW

De japanske myndigheder
har dog ingen optegnelser,
som bekræter, at hverken
Earhart eller Noonan nogensinde var i deres varetægt.
Det skriver The Guardian.
Og de leste historikere me-

ner da også stadig, at den
39-årige pilot styrtede ned i
Stillehavet, fordi lyet løb tør
for brændstof, mens hun
kæmpede sig gennem dårligt
vejr og havde kommunikatiJ
onsproblemer.

Hun ville flyve
verden rundt
3 Amelia Mary Earhart blev
født den 24. juli 1897 i USA.
3 Hun arbejdede som sygeplejer på et militærhospital i
Canada under Første
Verdenskrig og siden som
socialarbejder i Boston.
3 I 1932 blev hun den første
kvindelige pilot og anden
person nogensinde, der fløj
alene over Atlanterhavet. Tre
år senere blev hun den første,
som fløj alene over Stillehavet.
3 Den 1. juni 1937 drog hun ud
på den verdensomspændende
flyvetur fra Miami i USA, men
forsvandt den 2. juli 1937 efter
at have tilbagelagt størstedelen af turen.
3 En omfattende eftersøgning
blev 17 dage senere droppet af
den amerikanske regering.
KILDE: WWW.AMELIAEARHART.
COM//RITZAU/

