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Udstilling på Birkelundgård - Skulpturelle opråb i Albertslund 

Hjemløse, balancerende mennesker på pæle, en fed kvinde på ryggen af en tynd mand og en kæmpeskulptur ombygget af 

tusindvis af kobber, kopier af koraner, toraer og bibler er blandt de skulpturer, som jeg i samarbejde med kunstforeningen 

og Integrationsrådet har valgt at udstille i Albertslund, både rundt i selve byen og på Birkelundgård. 

Hvem er Jens Galschiøt 

Jeg er en dansk kunstner, som bruger store dele af min kunst til at skabe dialog om hvordan vores verden fungerer. I de 

sidste 25 år har jeg lavet mine skulpturelle opråb mange steder i verden, og jeg har især sat fokus på den globale ulighed, 

og hvilke konsekvenser det har for vores verden, både her og i den tredje verden. 

De skulpturelle opråb har været vist i et utal af lande fra Kina til Mexico, fra Brasilien til Kenya og over hele Europa. 

Skulpturerne er ofte ikke særlig velkomne i disse lande, da de ofte sætter fokus på problemstillinger, som landene ikke vil 

have fokus på. Det har kostet mig flere arrestationer og udvisninger fra flere lande, f.eks. har jeg permanent indrejseforbud 

i Kina. 

Abrahams børn i Albertslund 

Jeg arbejder for tiden med at skabe et dialog projekt der kaldes ”Abrahams børn”, der vil tage udgangspunkt i skulpturen 

”Fundamentalism”, der omhandler de tre monoteistiske religioner: jødedom, kristendom og islam. Disse tre religioner 

kaldes ofte ”Bogens folk”, og de anerkender alle Abraham som deres fælles stamfar, så man kan sige, at uenighederne 

imellem disse religioner er en slags familiestridigheder imellem ”Abrahams børn”. 

Skulpturen vil først blive helt færdig om 1½ år, men jeg har valgt at lave en opstilling af dele af skulpturen for at få en 

fornemmelse af, hvordan den færdige skulptur bliver modtaget og for at påbegynde en dialogproces allerede nu.  

I Albertslund bliver der præsenteret 3 ud af de i alt 14 bogstaver der vil indgå i den endelige skulptur og 6 skærme med ca 

600 citater. 

Den færdige skulptur er bygget op af 8.000 kobberbøger, der stables, så de danner bogstaverne ”FUNDAMENTALISM”, der 

opstilles i en stor cirkelformet sokkel.  Bogstaverne fordeles imellem religionerne, således at fire bogstaver bygges af 

kobberbibler, fire af kobberkoraner og tre af kobbertoraer. Af respekt for de hellige bøger, er de modeleret op i voks og 

støbt i kobber og har således aldrig været rigtige toraer, bibler eller koraner. 

På ydersiden af den cirkelformede sokkel er monteret 14 store fladskærme, der viser de lyse og smukke citater fra toraen, 

biblen og koranen. På indersiden er ligeledes monteret 14 skærme, og der vises de mørke citater fra de samme religiøse 

bøger. 

Dialog, oplysning og nedbrydning af fordomme 

Ideen i skulpturen er at få gang i en dialog om, at alle disse religioner er både meget menneskekærlige og meget 

menneskefjendske. Skulpturen sætter fokus på, at både toraen, biblen og koranen indeholder så mange smukke og lyse 

udsagn, at man kan opbygge et meget smukt, harmonisk og menneskekærligt samfund ud fra alle tre bøger. Modsat 

indeholder både toraen, biblen og koranen lige så mange menneskefjendske og totalitære udsagn, at man kan opbygge en 

totalitær stat ud fra hver eneste bog.  

Skulpturen er også en slags oplysningsprojekt omkring religionerne og jeg håber, at dialogen kan være med til at nedbryde 

en masse fordomme om hinanden.  F.eks. har jeg selv været forbavset over, hvor hård kristendommen er over for 

kvindekønnet og hvor relativt blid koranen er over for kvinder. 

Min konklusion er, at det ikke er de religiøse skrifter, der er noget galt med, men udelukkende hvad side af religionerne de 

mennesker, der tror på dem, vælger at knytte an til: den mørke eller den lyse side. 

 

Velkommen til udstillingen, kærlig hilsen Jens Galschiøt 

 



Model af FUNDAMENTALISM skulpturen 

JØDEDOM 

LYSE 

CITATER 
Disse citater er udvalgt 
specielt til Albertslund 
udstillingen. Vi har ikke haft 
tid til at få dem gennemset 
af eksperter, så der kan 
være mindre unøjagtigheder 
i citat-gengivelsen. 

Vi har valgt citater fra 
Mosebøgerne i det Gamle 
testamente, fra en kristen 
bibel der kan derfor også 
være lidt unøjagtigheder i 
kilde-angivelserne. 
 
 I den færdige udgave vil der 
indgå 1200 citater, i stedet 
for de ca. 600 der er i 
Albertslund versionen og der 
vil ligeledes blive citaret på 
originalt sprog på hebraisk. 

 
Citaterne er hentet fra Den 
autoriserede oversættelse. Det 
Danske Bibelselskab 1992. 
www.Bibelselskabet.dk 

 

 

"Du må ikke begå 
drab" 

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 13 
 

*** 
"Du må ikke stjæle" 

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 15 
 

*** 
"Du må ikke hævne 

dig på dine 
landsmænd eller bære 

nag til dem" 
Toraen, 3. Mosebog 19 vers 18 

 

*** 
"du skal elske din 

næste som dig selv" 
Toraen, 3. Mosebog 19 vers 18 

 

*** 
"Når en fremmed bor 
som gæst i jeres land, 

må I ikke udnytte 
ham" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 33 
 

*** 
"Den fremmede, der 
bor som gæst hos jer, 
skal være som en af 

landets egne, og du 
skal elske ham som 

dig selv" 
Toraen, 3. Mosebog 19 vers 34 

 

*** 
"Du må ikke bøje 

retten for den fattige i 
en retssag" 

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 06 
 

*** 
"Den fremmede må 
du ikke udnytte eller 
undertrykke. I var jo 

selv fremmede i 
Egypten" 

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 20 
 

*** 
"Hvert syvende år skal 
du eftergive al gæld" 

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 01 
 

*** 
"der skal ikke være 
fattige hos dig, for 

Herren vil velsigne dig 
i det land, Herren din 
Gud vil give dig i arv 

og eje" 
Toraen, 5. Mosebog 15 vers 04 

 

*** 
"du [må] ikke gøre dit 

hjerte hårdt eller 
lukke din hånd for din 

fattige landsmand" 
Toraen, 5. Mosebog 15 vers 07 

 

*** 
"Du skal give ham [din 
fattige landsmand], og 
du skal ikke være ked 

af at give ham" 
Toraen, 5. Mosebog 15 vers 10 

 

*** 
"Der vil altid være 

fattige i landet; derfor 
giver jeg dig den 

befaling: Luk din hånd 
op" 

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 11 
 

*** 

"når du frigiver ham 
[en træl], må du ikke 

sende ham 
tomhændet bort. 

Forsyn ham rigeligt" 
Toraen, 5. Mosebog 15 vers 13-14 

 

*** 
"Du må ikke bøje 

retten, du må ikke 
begunstige nogen" 
Toraen, 5. Mosebog 16 vers 19 

 

*** 
"Retfærdighed alene 
skal du stræbe efter" 

Toraen, 5. Mosebog 16 vers 20 
 

*** 
"Velsignet være du i 

byen, og velsignet 
være du på marken [, 

hvis du adlyder Herren 
din Gud]" 

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 03 
 

*** 
"Velsignet være 
frugten af dine 

moderliv og frugten af 
din jord og frugten af 

dit kvæg [, hvis du 
adlyder Herren din 

Gud]" 
Toraen, 5. Mosebog 28 vers 04 

 

*** 
"Velsignet være din 
kurv og dit dejtrug [, 

hvis du adlyder Herren 
din Gud]" 

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 05 
 

*** 
"Velsignet være du, 

når du kommer hjem, 
og velsignet være du, 
når du går ud [, hvis 

du adlyder Herren din 
Gud]" 

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 06 
 

*** 
"Herren vil befale 

velsignelsen at bo hos 
dig, i dine 

forrådskamre og i alt, 
hvad du har 
erhvervet" 

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 08 
 

*** 
"Du må ikke vidne 

falsk mod din næste" 
Toraen, 2. Mosebog 20 vers 16 

 

*** 
"Enken og den 

faderløse må I ikke 
behandle hårdt" 

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 21 
 
 

*** 
"Hvis du tager en 

anden mands kappe i 
pant, skal du give den 

tilbage til ham før 
solnedgang" 

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 25 
 

*** 

"Du må ikke sprede 
løgnagtige rygter. Gør 

ikke fælles sag med 
den skyldige ved at 
optræde som falsk 

vidne" 
Toraen, 2. Mosebog 23 vers 01 

 

*** 
"Du må ikke følge 
mængden i at øve 

ondt" 
Toraen, 2. Mosebog 23 vers 02 

 

*** 
"Når din fjendes okse 
eller æsel er faret vild, 

og du møder dem, 
skal du bringe dem 

tilbage til ham" 
Toraen, 2. Mosebog 23 vers 04 

 

*** 
"Når du ser din uvens 
æsel segne under sin 

byrde, må du ikke 
svigte ham; du skal 

hjælpe ham" 
Toraen, 2. Mosebog 23 vers 05 

 

*** 
"Hold dig fra 

løgnagtige sager, og 
vold ikke uskyldiges 
og retfærdiges død" 

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 07 
 

*** 
"Hvis du låner penge 

ud til nogen i mit folk, 
til den fattige hos dig, 
må du ikke optræde 

som ågerkarl over for 
ham" 

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 24 
 

*** 
"Når han råber til mig 
[Gud], hører jeg ham, 

for jeg er nådig" 
Toraen, 2. Mosebog 22 vers 26 

 

*** 
"hvad der ligger 

tilbage, når du har 
høstet, må du ikke 

samle ind; [det] skal 
du efterlade til den 
trængende og den 

fremmede" 
Toraen, 3. Mosebog 19 vers 09-10 

"Din vingård må du 
ikke plukke ren, og 

nedfaldne druer […] 
må du ikke samle op; 
dem skal du efterlade 
til den trængende og 

den fremmede" 



Toraen, 3. Mosebog 19 vers 10 
 

*** 
"I må ikke stjæle, I må 
ikke lyve, og I må ikke 

bedrage jeres 
landsmænd" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 11 
 

*** 
"Du må ikke 

undertrykke din næste 
eller udplyndre ham" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 13 
 

*** 
"Du må ikke forbande 
en døv, og du må ikke 

få en blind til at 
snuble" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 14 
 

*** 
"I må ikke øve uret i 

retssager. Du må 
hverken tage parti for 

den fattige eller 
begunstige den rige" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 15 
 

*** 
"Du må ikke løbe med 

sladder om dine 
landsmænd. Du må 

ikke stræbe din næste 
efter livet" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 16 
 

*** 
"Du må ikke nære had 

til din broder i dit 
hjerte, men du skal 

åbent gå i rette med 
din landsmand, så du 

ikke pådrager dig 
skyld" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 17 
 

*** 
"Rejs dig for de grå 
hår, vis ærbødighed 

mod de gamle" 
Toraen, 3. Mosebog 19 vers 32 

 

*** 
"Når det går dårligt 

for din landsmand, og 
han ikke kan klare sig, 

skal du understøtte 
ham" 

Toraen, 3. Mosebog 25 vers 35 
 

*** 
"Du må ikke låne ham 

[din landsmand] 
penge mod rente og 
ikke yde ham føde 

mod åger" 
Toraen, 3. Mosebog 25 vers 37 

 

*** 
"jeres landsmænd, 

israelitterne, må I ikke 
underkue med vold" 

Toraen, 3. Mosebog 25 vers 46 
 

*** 
"Herren er sen til 

vrede og rig på 
troskab. Han tilgiver 

skyld og 
overtrædelse" 

Toraen, 4. Mosebog 14 vers 18 
 

*** 
[uagtsom manddrab] 

"Menigheden skal 
redde drabsmanden 
fra blodhævnerens 

hånd" 
Toraen, 4. Mosebog 35 vers 25 

 

*** 
"man [må] kun 

henrette 
drabsmanden på 

grundlag af vidners 
udsagn; hvad ét vidne 
siger, er ikke nok til, at 

nogen skal lide 
døden" 

Toraen, 4. Mosebog 35 vers 30 
 

*** 
"dem, der elsker mig 

og holder mine 
befalinger, vil jeg vise 

godhed i tusind 
slægtled" 

Toraen, 5. Mosebog 05 vers 10 
 

*** 
"Du må ikke begå 

drab" 
Toraen, 5. Mosebog 05 vers 17 

 

*** 
"Du må ikke stjæle" 

Toraen, 5. Mosebog 05 vers 19 
 

*** 
"Du må ikke vidne 

falsk mod din næste" 
Toraen, 5. Mosebog 05 vers 20 

 

*** 
"Du bliver velsignet 
frem for alle andre 
folk; der skal ikke 

findes nogen 
ufrugtbar mand eller 

kvinde hos dig" 
Toraen, 5. Mosebog 07 vers 14 

 

*** 
"[Herren jeres Gud] 

skaffer den faderløse 
og enken ret, og som 
elsker den fremmede 

og giver ham føde og 
klæder" 

Toraen, 5. Mosebog 10 vers 18 
 

*** 
 

"I [skal] elske den 
fremmede, I var jo 

selv fremmede i 
Egypten" 

Toraen, 5. Mosebog 10 vers 19 
 

*** 
"Det er ikke nok, at en 
enkelt optræder som 

vidne imod nogen [...]. 
På to eller tre vidners 

udsagn skal en sag 
afgøres" 

Toraen, 5. Mosebog 19 vers 15 
 

*** 

"Den, der er bange og 
modløs [i krig], skal 

vende hjem. For hans 
brødre må ikke miste 
modet som han selv" 
Toraen, 5. Mosebog 20 vers 05-08 

 

*** 
"Ser du en okse eller 
et får, der er kommet 

bort fra din 
landsmand, må du 

ikke vende ryggen til; 
bring dem tilbage til 

din landsmand" 
Toraen, 5. Mosebog 22 vers 01 

 

*** 
"Ser du din 

landsmands æsel eller 
okse falde om på 
vejen, må du ikke 
vende ryggen til. 

Hjælp ham med at få 
dem på benene igen" 

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 04 
 

*** 
"En edomit må du ikke 
nære afsky for, han er 
din broder. En egypter 
må du ikke nære afsky 

for" 
Toraen, 5. Mosebog 23 vers 08 

 

*** 
"En træl, der er 

rømmet fra sin herre 
og har søgt tilflugt hos 

dig, må du ikke 
udlevere til hans 

herre. Han må slå sig 
ned hos dig" 

Toraen, 5. Mosebog 23 vers 16-17 
 

*** 

"Når en mand lige har 
giftet sig, skal han ikke 
gøre krigstjeneste, og 
man kan heller ikke 
pålægge ham andre 

forpligtelser" 
Toraen, 5. Mosebog 24 vers 05 

 

*** 
"Du skal give ham 
[den fattige mand] 
pantet tilbage ved 
solnedgang, så han 

kan sove i sin kappe; 
så vil han takke dig" 

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 13 
 

*** 
"Du må ikke unddrage 

den trængende og 
fattige daglejer hans 

løn, hvad enten det er 
en af dine landsmænd 

eller en af de 
fremmede" 

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 14 
 

*** 
"Hver dag skal du 

betale ham hans løn, 
før solen går ned, for 
han er fattig og har 
hårdt brug for den" 

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 15 
 

*** 
"Du må ikke bøje 

retten for den 
fremmede og den 

faderløse, og du må 
ikke tage enkens 
klædning i pant" 

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 17 
 

"Du må ikke bøje 
retten for den 

fremmede og den 
faderløse, og du må 

ikke tage enkens 
klædning i pant" 

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 17 
 

*** 
"Når du slår dine 

oliven ned, må du ikke 
gå grenene efter; lad 
den fremmede, den 

faderløse og enken få, 
hvad der er tilbage" 

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 20 
 

"Når du høster 
druerne i din vingård, 

må du ikke plukke 
rent efter dig; lad den 

fremmede, den 
faderløse og enken få, 

hvad der er tilbage" 



Toraen, 5. Mosebog 24 vers 21 
 

*** 
"Jeg har fjernet alt det 
hellige fra mit hus og 
givet det til levitterne 
og de fremmede, til de 
faderløse og enkerne" 

Toraen, 5. Mosebog 26 vers 13 
 

*** 
"Forbandet være den, 

der flytter skellet til 
sin nabos mark" 

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 17 
 

*** 
"Forbandet være den, 
der leder den blinde 

vild" 
Toraen, 5. Mosebog 27 vers 18 

 

*** 
"Forbandet være den, 

der bøjer retten for 
den fremmede, den 
faderløse og enken" 

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 19 
 

*** 
"Forbandet være den, 

der i det skjulte slår 
sin næste ihjel" 

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 24 
 

*** 
"Forbandet være den, 
der lader sig bestikke 
til at slå et menneske 

ihjel og udgyde 
uskyldigt blod" 

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 25 
 

*** 
"Herren vil give dig 

frugt af dine moderliv, 
frugt af dit kvæg og 

frugt af din jord i 
overflod" 

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 11 
 

*** 
"Herren vil åbne sit 

gode forrådskammer, 
himlen, for dig og til 
rette tid give dit land 

den regn, det 
behøver" 

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 12 
 

*** 
"Herren vil gøre dig til 
hoved, ikke til hale [, 

hvis du lytter til 
Herren din Guds 

befalinger]" 
Toraen, 5. Mosebog 28 vers 13 

 

*** 
"Jeg [Gud] vil sørge 

for græs på dine 
marker til kvæget, og 

du skal spise dig mæt" 
Toraen, 5. Mosebog 11 vers 15 

 

*** 
"bring dem tilbage […] 

hvad som helst, din 
landsmand har mistet, 
hvis du finder det. Du 
må ikke vende ryggen 

til" 
Toraen, 5. Mosebog 22 vers 01, 03 

 

*** 
"Herren vil tage 

enhver sygdom bort 
fra dig" 

Toraen, 5. Mosebog 07 vers 15 
 

*** 
"Forsyn ham [en 

frigivnen træl] rigeligt 
med dyr fra dit 

småkvæg, med korn 
fra din tærskeplads og 
med vin fra din perse" 

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 14 
 

*** 
"[hvis nogen] sælger 

sig til dig, skal han 
være din træl i seks år, 

og i det syvende år 
skal du frigive ham" 

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 12 
 

*** 
"Når I høster kornet i 
jeres land, må du ikke 

høste helt ud til 
kanten af din mark 
[…]; [det] skal du 
efterlade til den 

trængende og den 
fremmede" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 09-10 
 

*** 
"Herren vil […] 
velsigne al din 

gerning, så du kan 
låne ud til mange folk 
og ikke selv skal låne" 

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 12 
 

*** 
"Herren vil slå de 

fjender foran dig, som 
rejser sig imod dig" 
Toraen, 5. Mosebog 28 vers 07 

 

*** 
[ved voldtægt] "Pigen 

må du ikke gøre 
noget, hun har ikke 
gjort sig skyldig til 

døden" 
Toraen, 5. Mosebog 22 vers 26 

 
 

*** 
"Du skal give ham [din 
fattige landsmand], og 
du skal ikke være ked 
af at give ham. For gør 
du det, vil Herren din 

Gud velsigne dig" 
Toraen, 5. Mosebog 15 vers 10 

 

*** 
"du må ikke lade dig 

bestikke, for 
bestikkelse blinder 

øjnene på de vise og 
forvansker de 

uskyldiges sag" 
Toraen, 5. Mosebog 16 vers 19 

 

*** 
"Luk din hånd op for 
din landsmand, for 
alle trængende og 
fattige hos dig i dit 

land" 
Toraen, 5. Mosebog 15 vers 11 

 

*** 
"[du må ikke] lukke 

din hånd for din 
fattige landsmand. 
Luk tværtimod din 

hånd op for ham, og 
lån ham, hvad han 

mangler" 
Toraen, 5. Mosebog 15 vers 07-08 

 

*** 
"du [må] ikke optræde 
som ågerkarl over for 

ham [den fattige]; I 
må ikke kræve renter 

af ham" 
Toraen, 2. Mosebog 22 vers 24 

 

*** 
"Du må ikke aflægge 

vidnesbyrd i en 
retssag for at føje 
mængden og bøje 

retten" 
Toraen, 2. Mosebog 23 vers 02 

 

*** 
"Du må ikke holde din 
daglejers løn tilbage til 

næste dag" 
Toraen, 3. Mosebog 19 vers 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model af fundamentalism skulpturen 

 

KRISTENDOM 

LYSE 

CITATER 
Disse citater er udvalgt 
specielt til Albertslund 
udstillingen. Vi har ikke haft 
tid til at få dem gennemset 
af eksperter, så der kan 
være mindre unøjagtigheder 
i citat-gengivelsen. 

Vi har kun valgt citater fra 
det nye testamente. I den 
endelige udgave vil dele af 
det gamle testamente også 
indgå i de kristne citater. 
 

 Der vil være 1200 citater i 
den endelige version i stedet 
for de ca 600 der er i 
Albertslund versionen. 

Citaterne er hentet fra Den 
autoriserede oversættelse. Det Danske 
Bibelselskab 1992. 
www.Bibelselskabet.dk 

 

 

"Som jeg har elsket 
jer, skal også I elske 

hinanden" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 
Johannesevangeliet 13 vers 34 

 

*** 
"elsk jeres fjender, gør 
godt og lån ud uden at 

håbe på at få noget 
igen" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 35 

 

*** 
"Sælg jeres ejendele 

og giv almisse" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

12 vers 33 
 

*** 
"vil nogen ved rettens 
hjælp tage din kjortel, 

så lad ham også få 
kappen" 

Toraen, 1. Mosebog vers 
 

*** 
"På dine ord skal du 
frikendes, og på dine 

ord skal du 
fordømmes" 



Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 12 vers 37 

 

*** 
"Men jeg siger jer, at I 

ikke må sætte jer til 
modværge mod den, 

der vil jer noget ondt" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 05 vers 39 
 

*** 
"Et nyt bud giver jeg 

jer: I skal elske 
hinanden" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Johannesevangeliet 13 vers 34 

 

*** 
"Mænd, elsk jeres 

hustruer, og vær ikke 
hårde mod dem" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
Kolossenserbrev 3 vers 19 

 

*** 
"Den af jer, der er 

uden synd, skal kaste 
den første sten" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Johannesevangeliet 08 vers 07 

 

*** 
"Så bliver da tro, håb, 
kærlighed, disse tre. 
Men størst af dem er 

kærligheden" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. Korinterbrev 13 vers 13 
 

*** 
"Her kommer det ikke 

an på at være jøde 
eller græker, på at 

være træl eller fri […], 
for I er alle én i Kristus 

Jesus" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

Galaterbrev 03 vers 28 
 

*** 
"Når du giver almisse, 
må din venstre hånd 
ikke vide, hvad din 
højre gør, for at din 

almisse kan gives i det 
skjulte" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 06 vers 01-02 

 

*** 
"slår nogen dig på din 

højre kind, så vend 
også den anden til" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 05 vers 39 

 

*** 

"vil nogen ved rettens 
hjælp tage din kjortel, 

så lad ham også få 
kappen" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 05 vers 40 
 

*** 
"Giv den, der beder 

dig; og vend ikke 
ryggen til den, der vil 

låne af dig" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 05 vers 42 
 

*** 
"Elsk jeres fjender og 

bed for dem, der 
forfølger jer" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 05 vers 44 

 

*** 
"Døm ikke, for at I 

ikke selv skal 
dømmes. For den 

dom, I dømmer med, 
skal I selv dømmes 

med" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 07 vers 01-02 
 

*** 
"Alt, hvad I vil, at 

mennesker skal gøre 
mod jer, det skal I 

også gøre mod dem" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 07 vers 12 
 

*** 
"Hvorfor ser du 

splinten i din broders 
øje, men lægger ikke 

mærke til bjælken i dit 
eget øje?" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 07 vers 03 

 

*** 
"tilgiver I ikke 

mennesker, vil jeres 
fader heller ikke 

tilgive jeres 
overtrædelser" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 06 vers 15 

 

*** 
"Kom til mig, alle I, 

som slider jer trætte 
og bærer tunge 

byrder, og jeg vil give 
jer hvile" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 11 vers 28 

 

*** 
"Ikke det, som 
kommer ind i 

munden, gør et 
menneske urent, men 
det, som kommer ud 

af munden" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 15 vers 11 
 

*** 
"det mål, I måler med, 

skal I selv få tilmålt 
med" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 07 vers 02 

 

*** 
"Salige er de, som 
hungrer og tørster 

efter retfærdigheden, 

for de skal mættes" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 05 vers 06 
 

*** 
"Salige er de 

barmhjertige, for de 
skal møde 

barmhjertighed" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 05 vers 07 
 

*** 
"Salige er de rene af 
hjertet, for de skal se 

Gud" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 05 vers 08 
 

*** 
"Salige er de, som 

stifter fred, for de skal 
kaldes Guds børn" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 05 vers 09 
 

*** 
"tilgiver I mennesker 
deres overtrædelser, 
vil jeres himmelske 

fader også tilgive jer" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 06 vers 14 
 

*** 
"Burde du så ikke også 
forbarme dig over din 

medtjener, ligesom 
jeg forbarmede mig 

over dig?" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 18 vers 33 
 

*** 
"Du må ikke begå 

drab" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 19 vers 18 
 

*** 
"du må ikke stjæle" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 19 vers 18 

 

*** 
"du må ikke vidne 

falsk" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 19 vers 18 
 

*** 
"gå hen og sælg, hvad 

du ejer, og giv det til 
de fattige" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 19 vers 21 

 

*** 
"den, der vil være stor 
blandt jer, skal være 
jeres tjener, og den, 

der vil være den første 
blandt jer, skal være 

jeres træl" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 20 vers 26-27 
 

*** 
"Du skal elske din 

næste som dig selv" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 22 vers 39 
 

*** 
"Den, der ophøjer sig 
selv, skal ydmyges, og 
den, der ydmyger sig 

selv, skal ophøjes" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 23 vers 12 
 

*** 
"jeg var fremmed, og I 

tog imod mig" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 25 vers 35 
 

*** 
"jeg var i fængsel, og I 

besøgte mig" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 25 vers 36 
 

*** 
"Det mål, I måler med, 

skal I selv få tilmålt 
med" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 
04 vers 24 

 

*** 
"Der er intet, som 
kommer ind i et 

menneske udefra, der 
kan gøre det urent" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 
07 vers 15 

 

*** 
"kvinden [er] intet 
uden manden og 

manden intet uden 
kvinden" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 1. 
Korintherbrev 11 vers 11 

 

*** 
"for ligesom kvinden 

kom fra manden, 
bliver manden til ved 

kvinden" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 1. 

Korintherbrev 11 vers 12 
 

*** 
"hold fred med 



hinanden!" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

09 vers 50 
 

*** 
"sælg alt, hvad du har, 

og giv det til de 
fattige" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 
10 vers 21 

 

*** 
"Det er lettere for en 

kamel at komme 
igennem et nåleøje 

end for en rig at 
komme ind i Guds 

rige" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

10 vers 25 
 

*** 
"Alt, hvad I beder og 

bønfalder om, det skal 
I tro, at I har fået, og 

så får I det" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

10 vers 24 
 

*** 
"Du skal elske din 

næste som dig selv" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

12 vers 31 
 

*** 
"Denne fattige enke 
har givet mere end 

alle de andre […]. For 
de har alle givet af 

deres overflod, men 
hun har givet af sin 

fattigdom" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

12 vers 43-44 
 

*** 
"De fattige har I jo 

altid hos jer, og når I 
vil, kan I gøre godt 

mod dem" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

14 vers 07 
 

*** 
"Den, der har to 

kjortler, skal dele med 
den, der ingen har, og 
den, der har mad, skal 

gøre ligeså" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

03 vers 11 
 

*** 
"Han har sendt mig for 

at bringe godt 
budskab til fattige, for 
at udråbe frigivelse for 

fanger" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

04 vers 18 
 

*** 
"Salige er I, som er 

fattige, for Guds rige 
er jeres" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 20 

 

*** 
 

"Salige er I, som sulter 
nu, for I skal mættes" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

06 vers 21 
 

*** 
"Salige er I, som 

græder nu, for I skal 
le" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 21 

 

*** 

"Elsk jeres fjender, gør 
godt mod dem, der 

hader jer" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

06 vers 27 
 

*** 
"Velsign dem, der 

forbander jer, bed for 
dem, der mishandler 

jer" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

06 vers 28 
 

*** 
"Slår nogen dig på den 
ene kind, så vend også 

den anden til" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

06 vers 29 
 

*** 
"Tager nogen din 
kappe, så lad ham 
tage kjortlen med" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 29 

 

*** 
"Giv enhver, som 

beder dig, og tager 
nogen, hvad der er dit, 

så kræv det ikke 
tilbage" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 30 

 

*** 
"Som I vil, at 

mennesker skal gøre 
mod jer, sådan skal I 

gøre mod dem" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

06 vers 31 
 

*** 
"Hvis I kun elsker 

dem, der elsker jer, 
hvad tak fortjener I for 

det? Også syndere 

elsker jo dem, de selv 
bliver elsket af" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 32 

 

*** 
"Hvis I kun gør godt 
mod dem, der gør 

godt mod jer, hvad tak 
fortjener I for det?" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 33 

 

*** 
"Og hvis I kun låner ud 
til dem, som I håber at 

få lånet tilbage fra, 
hvad tak fortjener I for 

det?" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

06 vers 34 
 

*** 
"Men elsk jeres 

fjender, gør godt og 
lån ud uden at håbe 
på at få noget igen" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 35 

 

"Men elsk jeres 
fjender, gør godt og 
lån ud uden at håbe 
på at få noget igen" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 35 

 

*** 
"Døm ikke, så skal I 
ikke selv dømmes" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 37 

 

*** 
"fordøm ikke, så skal I 

ikke fordømmes" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

06 vers 37 
 

*** 
"Tilgiv, så skal I få 

tilgivelse" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

06 vers 37 
 

*** 
"Giv, så skal der gives 

jer" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

06 vers 38 
 

*** 
"For det mål, I måler 

med, skal I selv få 
tilmålt med" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 38 

 

*** 
"Hvordan kan du sige 
til din broder: Broder, 
lad mig tage den splint 

ud, som er i dit øje! 
når du ikke ser 

bjælken i dit eget 
øje?" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
06 vers 42 

 

*** 
"Hykler, tag først 

bjælken ud af dit eget 
øje; så kan du se klart 

nok til at tage den 
splint ud, som er i din 

broders øje" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

06 vers 42 
 

*** 
"Hendes mange 

synder er tilgivet, 
siden hun har elsket 

meget" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

07 vers 47 
 

*** 
"Den, der kun får lidt 

tilgivet, elsker kun 
lidt" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
07 vers 47 

 

*** 
"Og han sagde til 

hende [kvinde, der 
lever i synd]: »Dine 
synder er tilgivet«" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
07 vers 48 

 

*** 
"han [Jesus] sagde til 
kvinden [der lever i 
synd]: »Din tro har 

frelst dig. Gå bort med 
fred!«" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
07 vers 50 

 

*** 
"den, der ikke er imod 

jer, er for jer" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

09 vers 50 
 

*** 
"Du skal elske Herren 

din Gud af hele dit 
hjerte […] og din 

næste som dig selv" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

10 vers 27 
 

*** 
"giv det, der er indeni, 

som almisse; så er 
alting rent for jer" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
11 vers 39-41 

 

*** 
"I lovkyndige! I læsser 
byrder på mennesker, 

som ikke er til at 



bære, men selv rører I 
dem ikke med en 

lillefinger" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

11 vers 46 
 

*** 
"Hvad I har sagt i 

mørket, skal blive hørt 
i lyset" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
12 vers 03 

 

*** 
"Se jer for og vær på 

vagt over for al 
griskhed" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
12 vers 15 

 

*** 
"hvorfor skønner I 
ikke ud fra jer selv, 

hvad der er det 
rette?" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
12 vers 57 

 

*** 
"enhver, som ophøjer 
sig selv, skal ydmyges, 
og den, der ydmyger 

sig selv, skal ophøjes" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

14 vers 11 
 

*** 
"når du vil holde en 

fest, så indbyd fattige, 
vanføre, lamme og 

blinde" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

14 vers 13 
 
 

*** 
"Hvis I altså ikke har 
været tro med uærlig 
mammon, hvem vil så 
betro jer noget, som 
er af sand værdi?" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
16 vers 11 

 

*** 
"Og hvis I ikke har 

været tro med andres 
ejendom, hvem vil så 
give jer noget at eje 

selv?" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

16 vers 12 
 

*** 
"I kan ikke tjene både 

Gud og mammon" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

16 vers 13 
 

*** 
"hvis I ikke tilgiver, vil 
jeres fader i himlene 

heller ikke tilgive jeres 

overtrædelser" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

10 vers 25 
 

*** 
"de [prædikanter] skal 

lægge hænderne på 
syge, så de bliver 

raske" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

16 vers 18 
 

*** 
"Her kommer det ikke 

an […] på at være 
mand og kvinde, for I 

er alle én i Kristus 
Jesus" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
Galaterbrev 03 vers 28 

 

*** 
"Han har sendt mig for 

at bringe […] syn til 
blinde, for at sætte 

undertrykte i frihed" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

04 vers 18 
 

*** 
"Selv om han 

forsynder sig mod dig 
syv gange om dagen 
og syv gange vender 

tilbage til dig og siger: 
Jeg angrer det, jeg 

gjorde! så tilgiv ham" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

16 vers 04 
 

*** 
"du må ikke begå 

drab" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

18 vers 20 
 

*** 
"ær din far og din 

mor!" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

18 vers 20 
 

*** 
 

"du må ikke stjæle" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

18 vers 20 
 

*** 
"du må ikke vidne 

falsk" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

18 vers 20 
 

*** 

"Sælg alt, hvad du har, 
og del det ud til de 

fattige" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

18 vers 22 
 

*** 
"tilgiv dem, for de ved 

ikke, hvad de gør" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

23 vers 34 
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"[jøder og kristne der] 
handler ret, de vil få 
deres løn hos deres 
Herre. De skal ikke 

være bange" 
Koranen, Sura 02 vers 62 

 

*** 
"[giv] til jeres forældre 

og nære slægtninge, 
til de forældreløse og 
de fattige og til den 

vejfarende" 
Koranen, Sura 02 vers 215 

 

*** 
"De, der giver bort af 

deres ejendom for 
Guds sag [...], vil få 
deres løn hos deres 

Herre" 
Koranen, Sura 02 vers 262 

 

*** 
"Hvis en kvinde 

frygter brutalitet eller 
uvillighed fra sin 

mands side, begår 
parterne ingen 

overtrædelse ved at 
komme til et 

indbyrdes forlig" 
Koranen, Sura 04 vers 128 

 

*** 
"Venlig tale og 

tilgivelse er bedre end 
en almisse, hvor der 
følger en krænkelse 

med i købet" 
Koranen, Sura 02 vers 263 

 

*** 
"I skal være gode 

imod jeres forældre 
og slægtninge, 

forældreløse og 
fattige" 

Koranen, Sura 04 vers 36 
 

*** 
"De, der tror og gør 

gode gerninger, dem 
vil Vi føre ind i haver 
med rindende floder" 

Koranen, Sura 04 vers 122 
 

*** 
"Når nogen hilser på 
jer, skal I svare med 
en smukkere hilsen" 

Koranen, Sura 04 vers 86 
 

*** 
"I skal være gode 

imod […] den nabo, 
der er beslægtet, og 

den nabo, der ikke er 
beslægtet" 

Koranen, Sura 04 vers 36 
 

*** 
"Gud elsker ikke den, 

der er indbildsk og 
pralende" 

Koranen, Sura 04 vers 36 
 

*** 
"I skal være gode 

imod […] ledsageren 
ved jeres side, imod 

den vejfarende" 
Koranen, Sura 04 vers 36 

 

*** 
"De, der puger guld og 
sølv sammen og ikke 

giver det bort for Guds 
sag, dem skal du 

forkynde en pinefuld 
straf!" 

Koranen, Sura 09 vers 34 
 

*** 



"De, der har handlet 
godt, har Det 

Skønneste i vente og 
mere til" 

Koranen, Sura 10 vers 26 
 

*** 

"De, der tror og gør 
gode gerninger og er 

ydmyge over for deres 
Herre, de hører til i 

Haven" 
Koranen, Sura 11 vers 23 

 

*** 
"Giv slægtningene, 
hvad der tilkommer 

dem! Giv til den 
fattige og den 
vejfarende!" 

Koranen, Sura 17 vers 26 
 

*** 
"I må ikke dræbe jeres 

børn [...]. Det er en 
alvorlig forseelse" 

Koranen, Sura 17 vers 31 
 

*** 
"De, der tror og gør 
gode gerninger; - Vi 
lader ikke lønnen gå 

tabt til nogen, der 
handler godt" 

Koranen, Sura 18 vers 30 
 

*** 
"du [må] ikke vrisse 

ad dem [dine 
forældre] og skælde 

ud, men skal tale 
ærbødigt til dem!" 

Koranen, Sura 17 vers 23 
 

*** 
"Giv fuldt mål, når I 
tilmåler, og vej med 
en ordentlig vægt!" 

Koranen, Sura 17 vers 35 
 

*** 
"Enhver, der handler 

retfærdigt og er 
troende, mand eller 

kvinde, vil Vi lade leve 
et godt liv" 

Koranen, Sura 16 vers 97 
 

*** 
"den, der gør nogle 

gode gerninger og er 
troende, skal hverken 

frygte uret eller 
overgreb" 

Koranen, Sura 20 vers 112 
 

*** 
"Hold ud! Gud vil ikke 

lade lønnen gå tabt 

for dem, der handler 
godt" 

Koranen, Sura 11 vers 115 
 

*** 
"Den, der gør gode 

gerninger og er 
troende, vil ikke få 

utak for sin stræben" 
Koranen, Sura 21 vers 94 

 

*** 
"de, der tror og gør 
gode gerninger: De 
har salighed og en 
smuk hjemkomst i 

vente" 
Koranen, Sura 13 vers 29 

 

*** 
"Vi åbenbarede for 

dem, at de skulle gøre 
de gode ting, holde 

bøn og give almisse" 
Koranen, Sura 21 vers 73 

 

*** 
"Gå ikke ind i andre 
huse end jeres egne 
uden at vise pli og 

hilse på folkene dér" 
Koranen, Sura 24 vers 27 

 

*** 
"Hvis nogle af jeres 

slaver ønsker en 
ægteskabskontrakt, så 

opsæt den for dem" 
Koranen, Sura 24 vers 33 

 

*** 
"Gør godt, ligesom 
Gud har gjort godt 

mod dig! Stræb ikke 
efter fordærv på 

jorden!" 
Koranen, Sura 28 vers 77 

 

*** 
"Den, der medbringer 

noget godt, vil få 
noget, der er endnu 

bedre" 
Koranen, Sura 28 vers 84 

 

*** 
"Vi har pålagt 

mennesket at være 
god mod sine 

forældre" 
Koranen, Sura 29 vers 08 

 

*** 
"Med Skriftens folk 

[jøder og kristne] skal 
I kun strides på den 

pæneste måde, 
undtagen med dem af 

dem, der handler 

uret" 
Koranen, Sura 29 vers 46 

 

*** 
"Hvad I låner ud mod 
rente, for at det kan 
vokse i menneskenes 

formuer, vil ikke vokse 
hos Gud" 

Koranen, Sura 30 vers 39 
 

*** 
"Vi har pålagt 

mennesket at tage 
vare på sine forældre" 

Koranen, Sura 31 vers 14 
 

*** 
"Vræng ikke ansigt ad 

folk, og gå ikke 
selvtilfreds omkring 

på jorden! Gud elsker 
ingen forfængelig 

pralhals" 
Koranen, Sura 31 vers 18 

 

*** 
"De, der forvilder sig 
bort fra Guds vej, har 

en streng straf i 
vente" 

Koranen, Sura 38 vers 26 
 

*** 
[om fjender] "Den 

gode handling er ikke 
lige med den onde 

handling. Forsvar dig 
med noget, der er 

smukkere" 
Koranen, Sura 41 vers 34 

 

*** 
"Jeg tror på, hvad Gud 
har sendt ned af skrift, 

og jeg er blevet 
befalet at behandle 
jer [jøder og kristne] 

retfærdigt" 
Koranen, Sura 42 vers 15 

 

*** 
"Den, der udfører en 
god handling, vil Vi 

give endnu mere godt 
til gengæld" 

Koranen, Sura 42 vers 23 
 

*** 
"Vi har pålagt 

mennesket at være 
god mod sine 

forældre" 
Koranen, Sura 46 vers 15 

 

*** 
"Den blinde skal ikke 

føle nogen skyld; 
krøblingen skal ikke 

føle nogen skyld; den 
syge skal ikke føle 

nogen skyld" 
Koranen, Sura 48 vers 17 

 

*** 
"Hvis to grupper af de 

troende bekæmper 
hinanden, skal I skabe 

forlig mellem dem" 
Koranen, Sura 49 vers 09 

 

*** 
"Folk skal ikke gøre 

nar ad andre folk, for 
måske er disse bedre 

end dem selv" 
Koranen, Sura 49 vers 11 

 

*** 
"Undgå for mange 
løse formodninger! 

Nogle løse 
formodninger kan 

være en synd" 
Koranen, Sura 49 vers 12 

 

*** 
"I må ikke snage, og I 

må ikke bagtale 
hinanden" 

Koranen, Sura 49 vers 12 
 

*** 
"I skal ikke se skævt til 
jeres egne og ikke give 
hinanden øgenavne" 

Koranen, Sura 49 vers 11 
 

*** 
[om kristne og jøder] 

"Der er intet at strides 
om mellem os og jer. 

Gud vil bringe os 
sammen" 

Koranen, Sura 42 vers 15 
 

*** 
"Hvis nogle af jeres 

slaver ønsker en 
ægteskabskontrakt, 
[…] giv dem af den 

formue, som Gud har 
skænket jer!" 

Koranen, Sura 24 vers 33 
 

*** 
"Døm med sandhed 

mellem menneskene, 
og følg ikke begæret" 

Koranen, Sura 38 vers 26 
 

*** 
"Du skal omgås dem 

[vantro forældre] 
pænt i dette liv" 

Koranen, Sura 31 vers 15 
 

*** 
"hvad I giver af 



almisse, idet I søger 
Guds åsyn! - Det er 

dem, der får dobbelt 
igen" 

Koranen, Sura 30 vers 39 
 

*** 
"Vi tror på det, der er 

blevet sendt ned til os, 
og ligeledes på det, 
der er blevet sendt 
ned til jer [jøder og 

kristne]" 
Koranen, Sura 29 vers 46 

 

*** 
[om jøder og kristne] 
"Vores gud og jeres 

gud er én, og til Ham 
overgiver vi os" 
Koranen, Sura 29 vers 46 

 

*** 
 

"Stræb ikke efter 
fordærv på jorden! 

Gud elsker ikke dem, 
der skaber fordærv" 

Koranen, Sura 28 vers 77 
 

*** 
"Giv ikke folk for lidt 
for deres ting, og lav 

ikke ulykker på 
jorden, idet I skaber 

fordærv" 
Koranen, Sura 26 vers 183 

 

*** 

"Tving ikke i stræben 
efter det jordiske livs 

flygtighed jeres 
slavepiger til 
prostitution" 

Koranen, Sura 24 vers 33 
 

*** 
[tvangsprostitution] 

"Hvis nogen dog 
tvinger dem, så er 
Gud, efter at de er 

blevet tvunget, 
tilgivende og 
barmhjertig" 

Koranen, Sura 24 vers 33 
 

*** 
"når I vejer. Indstil 

vægten rigtigt, og giv 
ikke for lidt, når I 

vejer!" 
Koranen, Sura 55 vers 08-09 

 

*** 
"De af jer, der tror og 
giver bort, har en stor 

løn i vente" 
Koranen, Sura 57 vers 07 

 

*** 
"De mænd og kvinder, 

der giver almisse og 
har givet Gud et 

smukt lån, vil få det 
mangefold igen" 

Koranen, Sura 57 vers 18 
 

*** 
"Gud elsker ingen 

selvbevidst pralhals, 
ikke dem, der er 

gerrige" 
Koranen, Sura 57 vers 23 

 

*** 
[om kristne] "Vi lod 
Jesus, Marias søn, 

følge efter og gav ham 
Evangeliet" 

Koranen, Sura 57 vers 27 
 

*** 
"Gud forbyder jer ikke 

at være venlige og 
handle retfærdigt mod 

dem, der ikke 
bekæmper jer i 

religionen" 
Koranen, Sura 60 vers 08 

 

*** 
"Lad ikke jeres 

rigdomme og jeres 
børn aflede jeres 

opmærksomhed fra at 
tænke på Gud!" 
Koranen, Sura 63 vers 09-10 

 

*** 
"giv det gode bort til 

fordel for jer selv! De, 
der er forskånet for 

grådighed, dem vil det 
gå godt" 

Koranen, Sura 64 vers 16 
 

"giv det gode bort til 
fordel for jer selv! De, 

der er forskånet for 
grådighed, dem vil det 

gå godt" 
Koranen, Sura 64 vers 16 

 

*** 
"En velhavende mand 

skal give bort af sin 
velstand" 

Koranen, Sura 65 vers 07 
 

*** 
"I skal derfor ikke 

sørge over det, der er 
forsvundet for jer, og 

ikke fryde jer over det, 
som Han har givet jer" 

Koranen, Sura 57 vers 23 
 

*** 
"De, der er forskånet 
for grådighed, dem vil 

det gå godt" 
Koranen, Sura 59 vers 09 

 

*** 
"Giv bort af det, som 
Vi har forsørget jer 
med, førend døden 
indhenter en af jer" 

Koranen, Sura 63 vers 10 
 

*** 
"Vis ikke godhed for 

selv at få mere!" 
Koranen, Sura 74 vers 06 

 

*** 
"Ve de karrige, som 

forlanger fuldt mål af 
andre, når de selv får 

målt op, men som 
giver for lidt, når de 

måler eller vejer op til 
dem!" 

Koranen, Sura 83 vers 01-03 
 

*** 
"[de troende bør] 

frigive en slave, eller 
under hungersnød at 

bespise en forældreløs 
slægtning eller en 
fattig nødlidende" 

Koranen, Sura 90 vers 13-16 
 

*** 
"Den, der skænker 

bort og frygter Gud, 
og holder Det 

Skønneste for sandt, 
for ham gør Vi vejen 

til medgang let" 
Koranen, Sura 92 vers 05-07 

 

*** 
"den, der er gerrig og 
selvtilstrækkelig og 

kalder Det Skønneste 
for løgn, for ham gør 
Vi vejen til trængsel 

let" 
Koranen, Sura 92 vers 08-10 

 

*** 
"Den forældreløse må 
du ikke undertrykke!" 

Koranen, Sura 93 vers 09 
 

*** 
[om fjender] "Forsvar 
dig med noget, der er 

smukkere, og da vil 
den, til hvem du 

havde et fjendtligt 
forhold, blive som en 

nær ven" 

Koranen, Sura 41 vers 34 
 

*** 
"Mennesket er i 

fortabelse. Dog ikke 
de, der tror og gør 
gode gerninger" 

Koranen, Sura 103 vers 02-03 
 

*** 
"Ve enhver bagtaler 

og skumler, som 
samler ejendom og 

opregner den!" 
Koranen, Sura 104 vers 01-02 

 

*** 
"den, der er gerrig og 
selvtilstrækkelig [...]. 
Hans ejendom nytter 

ham intet, når han 
falder" 

Koranen, Sura 92 vers 08-11 
 

*** 
"Det gode, som I giver 

bort, skal være til 
jeres forældre og 

nære slægtninge, til 
de forældreløse og de 

fattige og til den 
vejfarende" 

Koranen, Sura 02 vers 215 
 

*** 
[om kristne] "De af 

dem, der troede, dem 
gav Vi deres løn" 

Koranen, Sura 57 vers 27 
 

*** 
[om kristne og jøder] 
"Gud er vores Herre, 

såvel som jeres. Vi 
svarer for vore 

handlinger, og I svarer 
for jeres" 

Koranen, Sura 42 vers 15 
 

*** 
"[frygter en kvinde] 

uvillighed fra sin 
mands side, begår 

parterne ingen 
overtrædelse ved at 

komme til et 
indbyrdes forlig" 

Koranen, Sura 04 vers 128 
 

*** 
"[ældre kvinder] begår 

ingen overtrædelse 
ved at afføre sig deres 

overklædning […]. 
Men det er bedre for 
dem at give afkald" 

Koranen, Sura 24 vers 60 
 

*** 



"Han [Gud] er Den 
Tilgivende og Den 

Barmhjertige" 
Koranen, Sura 02 vers 37 

 
 

*** 
"Tal venligt til folk!" 

Koranen, Sura 02 vers 83 
 

*** 
"I må ikke udgyde 
hinandens blod" 

Koranen, Sura 02 vers 84 
 

*** 
"I må ikke fordrive 
hinanden fra jeres 

hjem!" 
Koranen, Sura 02 vers 84 

 

*** 
"Gud udmærker i sin 

barmhjertighed" 
Koranen, Sura 02 vers 105 

 

*** 
"Stræb efter at 

komme først med de 
gode ting!" 

Koranen, Sura 02 vers 148 
 

*** 
"Når nogen frivilligt 

gør noget godt, er Gud 
taknemmelig og 
vidende derom" 
Koranen, Sura 02 vers 158 

 

*** 
"Vær retfærdige! Gud 
elsker de retfærdige" 

Koranen, Sura 49 vers 09 
 

*** 
"Gud elsker ingen [...], 

der er gerrige og 
påbyder menneskene 

gerrighed" 
Koranen, Sura 57 vers 23-24 

 

*** 
"[jøder og kristne vil 

gerne] få jer til at blive 
vantro igen […]. Bær 

over og tilgiv" 
Koranen, Sura 02 vers 109 

 

*** 
"Kvinder har med ret 
og rimelighed krav på 
det samme, som de er 

forpligtet til" 
Koranen, Sura 02 vers 228 

 

*** 
 

"[de troende bør] 
være blandt dem, der 
tror, og som pålægger 

hinanden 
udholdenhed, 

pålægger hinanden 
barmhjertighed" 

Koranen, Sura 90 vers 17 
 

*** 
"I skal være gode 

imod jeres forældre 
og slægtninge, imod 

forældreløse og 
fattige" 

Koranen, Sura 02 vers 83 
 

*** 

"Hvis de to skilles, vil 
Gud af sin overflod 

holde hver især 
skadesløs. Gud er 
favnende og vis" 

Koranen, Sura 04 vers 130 
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"Du må ikke have 
samleje med en mand, 
som man har samleje 
med en kvinde. Det er 
en vederstyggelighed" 

Toraen, 3. Mosebog 18 vers 22 
 

*** 
"Jeg [Gud] vil gøre dit 
svangerskab plagsomt 
og pinefuldt, i smerte 

skal du føde børn" 
Toraen, 1. Mosebog 03 vers 16 

 

*** 
"Hvis en mand har 

samleje med en mand 
[…], har de begge to 

begået en 
vederstyggelighed. De 

skal lide døden" 
Toraen, 3. Mosebog 20 vers 13 

 

*** 
"Hvis en præstedatter 

vanærer sig ved at 
bedrive hor, er det sin 
far, hun vanærer. Hun 

skal brændes" 
Toraen, 3. Mosebog 21 vers 09 

 

*** 
"Du skal begære din 
mand, og han skal 
herske over dig" 

Toraen, 1. Mosebog 03 vers 16 
 

*** 
"de [førte] ham, der 

havde udtalt 
forbandelsen, uden 

for lejren og stenede 
ham" 

Toraen, 3. Mosebog 24 vers 23 
 

*** 
"Så førte de ham 

[mand, der samlede 
brænde på 

sabbatsdagen] uden 
for lejren og stenede 
ham til døde, sådan 
som Herren havde 

befalet" 
Toraen, 4. Mosebog 15 vers 36 

 

*** 
"Du må ikke have 

andre guder end mig" 
Toraen, 2. Mosebog 20 vers 03 

 

*** 
"Jeg [Gud] straffer 

fædres skyld på børn, 
børnebørn og 

oldebørn af dem, der 
hader mig" 

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 05 
 

*** 
"Du må ikke bryde et 

ægteskab" 
Toraen, 2. Mosebog 20 vers 14 

 

*** 
"man [skal] føre pigen 
[der ikke var jomfru, 
da hun blev gift] hen 

foran døren til hendes 
fars hus, og byens 
mænd skal stene 
hende til døde" 

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 21 
 

*** 
"Hvis en mand har 

samleje med en 
kvinde med 

menstruation og 
blotter hendes køn 
[…] De skal begge 

udryddes fra deres 
folk" 

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 18 
 

*** 
"Når en kvinde har 

blødning, er hun […] 
uren i syv dage, og 



enhver, der rører ved 
hende, er uren indtil 

aften" 
Toraen, 3. Mosebog 15 vers 19 

 

*** 

"Udlændingen må du 
gøre krav hos, men 
hvad du har til gode 
hos din landsmand, 
skal du eftergive" 
Toraen, 5. Mosebog 15 vers 03 

 

*** 
"Den, der udgyder 

menneskets blod, skal 
få sit blod udgydt af 

mennesker" 
Toraen, 1. Mosebog 09 vers 06 

 

*** 
"en uomskåret mand, 
en hvis forhud ikke er 

omskåret, skal 
udryddes fra sit folk" 

Toraen, 1. Mosebog 17 vers 14 
 

*** 
"Jeg [Lot] har to døtre, 

som ikke har ligget 
med nogen mand. 

Dem vil jeg føre ud til 
jer, så I kan gøre med 
dem, hvad I har lyst 

til" 
Toraen, 1. Mosebog 19 vers 08 

 

*** 
"jeg [vil] gå gennem 
Egypten, og jeg vil 

dræbe alle førstefødte 
i Egypten, både af 
mennesker og af 

kvæg" 
Toraen, 2. Mosebog 12 vers 12 

 

*** 
"Herren [dræbte] alle 
førstefødte i Egypten 
[…]. Der var ikke det 

hus, hvor der ikke var 
en, der døde" 

Toraen, 2. Mosebog 12 vers 29-30 
 

*** 
"Den, der rører ved 

bjerget, skal lide 
døden; men ingen 
hånd må røre ham; 
han skal stenes eller 

skydes" 
Toraen, 2. Mosebog 19 vers 12-13 

 

*** 
"jeg, Herren din Gud, 

er en lidenskabelig 
Gud. Jeg straffer 

fædres skyld på børn, 

børnebørn og 
oldebørn" 

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 05 
 

*** 
"Den, der slår en 

mand ihjel, skal lide 
døden" 

Toraen, 2. Mosebog 21 vers 12 
 

*** 
"Hvis nogen derimod 
begår overgreb mod 

en anden og 
snigmyrder ham, skal 
du tage ham væk fra 
mit alter, for at han 

kan lide døden" 
Toraen, 2. Mosebog 21 vers 14 

 

*** 
"Den, der slår sin far 
eller mor, skal lide 

døden" 
Toraen, 2. Mosebog 21 vers 15 

 

*** 
"Den, der røver et 

menneske og sælger 
det eller selv beholder 
det, skal lide døden" 

Toraen, 2. Mosebog 21 vers 16 
 

*** 
"Den, der forbander 
sin far eller sin mor, 

skal lide døden" 
Toraen, 2. Mosebog 21 vers 17 

 

*** 
"En troldkvinde må du 
ikke lade blive i live" 

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 17 
 

*** 
"Enhver, der parrer sig 

med et dyr, skal lide 
døden" 

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 18 
 

*** 
"Den, der ofrer til 

andre guder, og ikke 
til Herren alene, skal 
der lægges band på" 

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 19 
 

*** 
"Du må ikke slutte 
pagt med dem [de 
vantro] og deres 

guder. De må ikke 
blive boende i dit 

land" 
Toraen, 2. Mosebog 23 vers 32-33 

 

*** 
"Den, som vanhelliger 
[sabbatten], skal lide 
døden; enhver, som 

udfører arbejde på 
den, skal udryddes fra 

sit folk" 
Toraen, 2. Mosebog 31 vers 14 

 

*** 
"Enhver, der udfører 

arbejde på 
sabbatsdagen, skal 

lide døden" 
Toraen, 2. Mosebog 31 vers 15 

 

*** 
"Dette siger Herren, 
Israels Gud: »Spænd 
hver især jeres sværd 

om lænden, og gå 
lejren rundt […] og slå 
både broder, ven og 

nabo ihjel«" 
Toraen, 2. Mosebog 32 vers 27 

 

*** 
"Tag dig i agt for at 

slutte pagt med 
indbyggerne i det 

land, du rykker ind i" 
Toraen, 2. Mosebog 34 vers 12 

 

*** 
"Du må ikke slutte 
pagt med landets 

indbyggere, for når de 
horer med deres 

guder og ofrer til dem, 
vil de indbyde dig" 
Toraen, 2. Mosebog 34 vers 15 

 

*** 
"hvis du lader dine 

sønner gifte sig med 
deres døtre [de 

vantros], […] vil de 
også få dine sønner til 

at hore med deres 
guder" 

Toraen, 2. Mosebog 34 vers 16 
 

*** 
"Deres [de vantros] 
altre skal I rive ned, 

deres stenstøtter skal 
I knuse" 

Toraen, 2. Mosebog 34 vers 13 
 

*** 
"Når en kvinde er 
gravid og føder en 

dreng, er hun uren i 
syv dage" 

Toraen, 3. Mosebog 12 vers 02 
 

*** 
"Alt, hvad hun ligger 

på under sin 
menstruation, er 

urent, og alt, hvad hun 
sidder på, er urent" 

Toraen, 3. Mosebog 15 vers 20 

 

*** 
"I må ikke tage varsler 
eller drive trolddom" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 26 
 

*** 
"I må ikke klippe håret 

kort, og du må ikke 
studse skægget" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 27 
 

*** 
"I må ikke tilføje jer 

selv snitsår på 
kroppen for en afdød 

eller lade jer tatovere" 
Toraen, 3. Mosebog 19 vers 28 

 

*** 
"Vend jer ikke til 

dødemanere, og søg 
ikke til sandsigere, så I 
bliver urene ved dem" 

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 31 
 

*** 
"Når nogen rører ved 
noget urent […] og så 

spiser af kødet af 
måltidsofferdyret, 

som er givet til 
Herren, skal det 

menneske udryddes 
fra sit folk" 

Toraen, 3. Mosebog 07 vers 21 
 

*** 
"Enhver, der spiser 
fedt fra dyr, hvoraf 

man bringer offer til 
Herren, det menneske 

skal udryddes fra sit 
folk" 

Toraen, 3. Mosebog 07 vers 25 
 

*** 
"enhver, der spiser 
blod, det menneske 
skal udryddes fra sit 

folk" 
Toraen, 3. Mosebog 07 vers 27 

 

*** 
"Hvem som helst, der 
forbander sin far eller 

sin mor, skal lide 
døden" 

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 09 
 

*** 
"Hvis en mand begår 
ægteskabsbrud med 

en anden mands 
hustru, skal han lide 

døden, både manden 
og kvinden, som 

bryder ægteskabet" 
Toraen, 3. Mosebog 20 vers 10 



 

*** 
"Hvis en mand har 

samleje med sin fars 
hustru, har han 

blottet sin fars køn. 
De skal begge lide 
døden. De har selv 

skylden for deres død" 
Toraen, 3. Mosebog 20 vers 11 

 

*** 
"Hvis en mand har 

samleje med sin 
svigerdatter, skal de 
begge lide døden. De 

har begået en 
skændsel. De har selv 

skylden for deres død" 
Toraen, 3. Mosebog 20 vers 12 

 

*** 
"Hvis en mand gifter 
sig med en kvinde og 

hendes mor, er det en 
skamløshed. Både han 

og kvinderne skal 
brændes" 

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 14 
 

*** 
"Hvis en mand har 

seksuel omgang med 
et dyr, skal han lide 
døden. Også dyret 

skal I dræbe" 
Toraen, 3. Mosebog 20 vers 15 

 

*** 
 

"Hvis en mand gifter 
sig med sin søster […], 

er det en 
modbydelighed. De 

skal udryddes for 
øjnene af deres 

landsmænd" 
Toraen, 3. Mosebog 20 vers 17 

 

*** 
"enhver, der udfører 

noget som helst 
arbejde den dag 

[forsoningsdagen], det 
menneske vil jeg 

udrydde fra hans folk" 
Toraen, 3. Mosebog 23 vers 30 

 

*** 

"Den, der bespotter 
Herrens navn, skal lide 

døden" 
Toraen, 3. Mosebog 24 vers 16 

 

*** 
"Hvad enten det er en 

fremmed eller en af 

landets egne, skal han 
lide døden, fordi han 
bespottede navnet 

[Herrens navn]" 
Toraen, 3. Mosebog 24 vers 16 

 

*** 
"Når nogen tilføjer sin 

landsmand en 
legemsskade, skal der 
gøres det samme ved 

ham, som han selv har 
gjort" 

Toraen, 3. Mosebog 24 vers 19 
 

*** 
"I skal forfølge jeres 
fjender, og foran jer 

skal de falde for 
sværdet" 

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 07 
 

*** 
"Fem af jer skal 

forfølge hundrede, og 
hundrede af jer skal 
forfølge ti tusind, og 
foran jer skal jeres 

fjender falde for 
sværdet" 

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 08 
 

*** 
"I skal æde kødet af 
jeres egne sønner og 

døtre [som straf for at 
bryde moseloven]" 
Toraen, 3. Mosebog 26 vers 29 

 

*** 
"den, der synder med 

vilje […], skal 
udryddes fra sit folk" 

Toraen, 4. Mosebog 16 vers 30 
 

*** 
"Herren sagde til 

Moses: »Tag folkets 
overhoveder og 
henret dem«" 

Toraen, 4. Mosebog 25 vers 04 
 

*** 
"De gik i krig mod 

midjanitterne, sådan 
som Herren havde 

befalet Moses, og de 
dræbte alle mænd" 

Toraen, 4. Mosebog 31 vers 07 
 

*** 
"Moses blev vred [...], 
da de kom tilbage fra 

krigen, og sagde til 
dem: »Har I ladet alle 
kvinderne leve? […] 
Dræb nu alle drenge 

og alle kvinder«" 
Toraen, 4. Mosebog 31 vers 14-15, 17 

 

"Moses blev vred [...], 
da de kom tilbage fra 

krigen, og sagde til 
dem: »Har I ladet alle 
kvinderne leve? […] 
Dræb nu alle drenge 

og alle kvinder«" 
Toraen, 4. Mosebog 31 vers 14-15, 17 

 

*** 
"i hver eneste by 
lagde vi band på 

mænd, kvinder og 
børn; der var ingen, 

der overlevede" 
Toraen, 5. Mosebog 02 vers 34 

 

*** 
"Jeg [Gud] straffer 

fædres skyld på børn, 
børnebørn og 

oldebørn af dem, der 
hader mig" 

Toraen, 5. Mosebog 05 vers 09 
 

*** 
"Du må ikke slutte 

pagt med dem 
[beboerne af det land, 
du skal erobre] og ikke 

vise dem 
barmhjertighed" 

Toraen, 5. Mosebog 07 vers 02 
 

*** 
"Du må ikke bringe dig 

i familie med dem 
[beboerne af det land, 

du skal erobre]" 
Toraen, 5. Mosebog 07 vers 03 

 

*** 
"I skal ødelægge alle 

de steder, hvor de 
folk, I fordriver, har 
dyrket deres guder" 

Toraen, 5. Mosebog 12 vers 02 
 

*** 
"I skal rive deres [de 
vantros] altre ned og 

knuse deres 
stenstøtter" 

Toraen, 5. Mosebog 12 vers 03 
 

*** 
"da skal du ikke give 
efter for ham og ikke 
lytte til ham [, der vil 

lokke med andre 
guder]. Vis ham ingen 

barmhjertighed, og 
skån ham ikke, dæk 
ikke over ham, men 

slå ham ihjel!" 
Toraen, 5. Mosebog 13 vers 09-10 

 

*** 

"Du skal stene ham 
[den vantro] til døde, 
for han har forsøgt at 

lede dig bort fra 
Herren din Gud" 

Toraen, 5. Mosebog 13 vers 11 
 

*** 
"[hvis afgudsdyrkelse] 

har fundet sted hos 
dig, skal du hugge 

indbyggerne i den by 
ned med sværd" 

Toraen, 5. Mosebog 13 vers 15-16 
 

*** 
"Vis ingen 

barmhjertighed! Liv 
for liv, øje for øje, 

tand for tand, hånd 
for hånd, fod for fod!" 

Toraen, 5. Mosebog 19 vers 21 
 

*** 
"Kvinder må ikke 

bære mandsdragt, og 
mænd må ikke gå i 

kvindeklæder. Herren 
din Gud afskyr enhver, 

som gør den slags" 
Toraen, 5. Mosebog 22 vers 05 

 

*** 
"Når en mand gribes i 
at have samleje med 
en gift kvinde, skal de 

begge dø" 
Toraen, 5. Mosebog 22 vers 22 

 

*** 
"hun skal være hans 

kone, fordi han 
voldtog hende. Han 

må ikke sende hende 
bort, så længe han 

lever" 
Toraen, 5. Mosebog 22 vers 29 

 

*** 
"Ingen, der har fået 
sine testikler knust 

eller sit lem skåret af, 
har adgang til Herrens 

forsamling" 
Toraen, 5. Mosebog 23 vers 02 

 

*** 
"Forbandet være den, 
der laver et udskåret 

eller støbt 
gudebillede" 

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 15 
 

*** 
"Himlen over dit 

hoved skal blive til 
bronze og jorden 

under dine fødder til 



jern [, hvis du bryder 
moseloven]" 

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 23 
 

*** 
"Herren vil forvandle 

den regn, dit land 
behøver, til støv og 
aske […], til du er 

tilintetgjort [, hvis du 
bryder moseloven]" 

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 24 
 

*** 
"så bliver I [, der lader 

jer lokke og dyrker 
andre guder,] meget 

snart udryddet fra det 
herlige land, som 

Herren vil give jer" 
Toraen, 5. Mosebog 11 vers 17 

 

*** 
"når Herren din Gud 
giver den [by] i din 

magt, skal du hugge 
alle dens mænd ned 

med sværd" 
Toraen, 5. Mosebog 20 vers 13 

 

*** 
"[ved voldtægt skal 

du] stene dem til 
døde; pigen, fordi hun 

ikke råbte om hjælp 
derinde i byen" 

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 24 
 
 

*** 
"Du skal fortære alle 
de folk, Herren din 

Gud giver dig; vis dem 
ingen barmhjertighed" 

Toraen, 5. Mosebog 07 vers 15 
 

*** 
"Enhver, som rører 

ved noget som helst, 
hun [kvinde med 

menstruation] har 
siddet på, skal vaske 
sit tøj og bade sig i 
vand; han er uren 

indtil aften" 
Toraen, 3. Mosebog 15 vers 22 

 

*** 
"Hvis nogen rører ved 
noget på sengen eller 
på det, hun [kvinde 
med menstruation] 

har siddet på, er han 
uren indtil aften" 

Toraen, 3. Mosebog 15 vers 23 
 

*** 
"brud for brud, øje for 
øje, tand for tand. Den 

legemsskade, man 
påfører en anden, skal 

man selv påføres" 
Toraen, 3. Mosebog 24 vers 20 

 

*** 
"tørke, kornbrand og 
rust; det skal forfølge 
dig, til du er gået til 

grunde [, hvis du ikke 
adlyder Herrens 

befalinger og love]" 
Toraen, 5. Mosebog 28 vers 22 

 

*** 
"jeg dynger jeres lig 

oven på ligene af jeres 
møgguder, og jeg 
vrager jer [, hvis I 

forkaster mine love]" 
Toraen, 3. Mosebog 26 vers 30 

 

*** 
"Vis ham [den vantro] 
ingen barmhjertighed, 
og skån ham ikke, dæk 

ikke over ham, men 
slå ham ihjel!" 

Toraen, 5. Mosebog 13 vers 09-10 
 

*** 
"Du skal være den 
første, der løfter 

hånden mod ham [den 
vantro], når han skal 

dræbes" 
Toraen, 5. Mosebog 13 vers 10 

 

*** 
"Du skal stene ham 

[den vantro] til døde, 
for han har forsøgt at 

lede dig bort fra 
Herren din Gud" 

Toraen, 5. Mosebog 13 vers 11 
 

*** 
"Da skal min vrede 

flamme op mod dem 
[de frafaldne]; de 

bliver ædt op og bliver 
ramt af talrige ulykker 

og trængsler" 
Toraen, 5. Mosebog 31 vers 17 

 

*** 
 

"Ingen af dine 
efterkommere i slægt 
efter slægt, som har 

en legemsfejl, må 
komme nær og 

frembære sin Guds 
føde" 

Toraen, 3. Mosebog 21 vers 17 
 

*** 
"Ingen mand, som har 

en fejl, må komme 
nær, hvad enten han 

er blind eller halt" 
Toraen, 3. Mosebog 21 vers 18 
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"Den, der ikke er med 
mig, er imod mig, og 
den, der ikke samler 
med mig, spreder" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 12 vers 30 
 

*** 
"En kvinde skal lade 

sig belære i stilhed og 
underordne sig i alt" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. Timoteusbrev 2 vers 11 

 

*** 
"De [vantro] skal 
straffes med evig 

undergang" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

2. Tessalonikerbrev 01 vers 09 
 

*** 

"at optræde som 
lærer tillader jeg ikke 

en kvinde" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. Timoteusbrev 02 vers 12 
 

*** 
"[en kvinde skal ikke] 

bestemme over sin 
mand; hun skal leve i 

stilhed" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. Timoteusbrev 02 vers 12 
 

*** 
"Hverken utugtige 
eller afgudsdyrkere 

eller 
ægteskabsbrydere […] 

skal arve Guds rige" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. Korinterbrev 06 vers 09-10 
 

*** 
"Hverken [...] mænd, 

der ligger i med 
mænd, eller tyve eller 
griske mennesker […] 
skal arve Guds rige" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. Korinterbrev 6 vers 09-10 

 

*** 
"Jeg er vejen og 

sandheden og livet; 
ingen kommer til 
Faderen uden ved 

mig" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 
Johannesevangeliet 14 vers 06 

 

*** 
"Den, der ikke bliver i 
mig, kastes væk som 

en gren og visner; man 
samler dem sammen 
og kaster dem i ilden, 
og de bliver brændt" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Johannesevangeliet 15 vers 06 

 

*** 
"Hustruer, I skal 

underordne jer under 
jeres mænd" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
Kolossenserbrev 03 vers 18 

 

*** 
"kvinderne [skal] tie 

stille i menighederne. 
De må ikke tale, men 
skal underordne sig" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. Korinterbrev 14 vers 34 

 

*** 
"hvis de [kvinderne] 

vil have noget at vide, 
skal de spørge deres 

mænd hjemme" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 



1. Korinterbrev 14 vers 35 
 

*** 
"enhver kvinde, der 

beder eller taler 
profetisk med 

utildækket hoved [...]; 
hun kunne lige så godt 

have raget håret af" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. Korinterbrev 11 vers 05 
 

*** 

"manden blev ikke 
skabt for kvindens 

skyld, men kvinden for 
mandens skyld" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. Korinterbrev 11 vers 09 

 

*** 
"det var ikke Adam, 

der blev forledt, men 
kvinden lod sig 

forlede" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. Timotheusbrev 2 vers 14 
 

*** 
"Disse [vantro] 
mennesker, der 

spotter, hvad de ikke 
begriber, er som 
umælende dyr" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. 
Petersbrev 02 vers 12 

 

*** 
"De [vantro] regner 
det for en nydelse at 
svire ved højlys dag, 

de er vanærende 
skampletter, når de 
svælger i deres egne 

bedragerier" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 2. 

Petersbrev 02 vers 13 
 

*** 
"deres [de vantros] 

øjne er altid på 
kvindejagt og 

utrættelige, når det 
gælder om at synde" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. 
Petersbrev 02 vers 14 

 

*** 
"Enhver, som kaster et 

lystent blik på en 
andens hustru, har 

allerede begået 
ægteskabsbrud med 

hende i sit hjerte" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 05 vers 28 
 

*** 
"den, der gifter sig 

med en fraskilt 
kvinde, begår 

ægteskabsbrud" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 05 vers 32 
 

*** 
[falske profeter] 

"Ethvert træ, som ikke 
bærer god frugt, 

hugges om og kastes i 
ilden" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 07 vers 19 

 

*** 
"jeg er [ikke] kommet 
for at bringe fred på 
jorden. Jeg er ikke 

kommet for at bringe 
fred, men sværd" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 10 vers 34 
 

*** 
"Den, der elsker far 
eller mor mere end 
mig [Jesus], er mig 

ikke værd" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 10 vers 37 
 

*** 
"den, der ikke tager sit 
kors op og følger mig, 

er mig ikke værd" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

matthæus 10 vers 38 
 

*** 
[ikke kristne] "Enhver 

plante, som min 
himmelske fader ikke 

har plantet, skal 
rykkes op med rode" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 15 vers 13 

 

*** 
"den, der elsker søn 

eller datter mere end 
mig [Jesus], er mig 

ikke værd" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 10 vers 37 
 

*** 
"Jeg [Jesus] er 

kommet for at sætte 
splid mellem en mand 

og hans far" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 

Matthæus 10 vers 35 
 

*** 
"det sømmer sig ikke 
for en kvinde at tale i 

menigheden" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. Korinterbrev 14 vers 35 
 

*** 
"en mand [skal] binde 
sig til sin hustru, og de 

to skal blive ét kød 
[…]. Hvad Gud altså 

har sammenføjet, må 
et menneske ikke 

adskille" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

10 vers 07-09 
 

*** 
"Den, der tror og 
bliver døbt, skal 

frelses; men den, der 
ikke tror, skal 

dømmes" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

16 vers 16 
 

*** 
"Øksen ligger allerede 
ved træernes rod, og 
hvert træ, som ikke 

bærer god frugt, 
hugges om og kastes i 

ilden" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

03 vers 09 
 

*** 
"jeg [Jesus] har givet 
jer [disciplene] magt 

til at træde på slanger 
og skorpioner" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
10 vers 19 

 

*** 
"Den, der ikke er med 
mig [Jesus], er imod 
mig, og den, der ikke 

samler med mig, 
spreder" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
11 vers 23 

 

*** 
"Mener I, at jeg 

[Jesus] er kommet for 
at bringe fred på 

jorden? Nej, siger jeg, 
ikke fred, men splid" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

12 vers 51 
 

*** 
"Hvis nogen kommer 
til mig [Jesus] og ikke 
hader […] sit eget liv, 

kan han ikke være min 
discipel" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
14 vers 26 

 

*** 
"Den, der ikke bærer 
sit kors og går i mit 
spor, kan ikke være 

min discipel" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

14 vers 27 
 

*** 

[frafald] "hvis dit øje 
bringer dig til fald, så 
riv det ud og kast det 

fra dig" 
Bibelen, Det Nye testamente, 

Matthæus 18 vers 09 
 

*** 
"Den, der tror og 
bliver døbt, skal 

frelses; men den, der 
ikke tror, skal 

dømmes" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 

16 vers 16 
 

*** 
[skilsmisse] "Derfor er 

de ikke længere to, 
men ét kød. Hvad Gud 

altså har 
sammenføjet, må et 

menneske ikke 
adskille" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 
Matthæus 19 vers 06 

 

*** 
"Hvis nogen kommer 
til mig [Jesus] og ikke 
hader sin far og mor, 
hustru og børn […], 

kan han ikke være min 
discipel" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
14 vers 26 

 

*** 
"Se, jeg har givet jer 
[…] magt over hele 
fjendens styrke, og 

intet vil kunne skade 
jer" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 
10 vers 19 

 

*** 
"Enhver, som skiller 
sig fra sin hustru og 

gifter sig med en 
anden, begår 

ægteskabsbrud" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

16 vers 18 
 

*** 
"den, der gifter sig 

med en fraskilt 
kvinde, begår 

ægteskabsbrud" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 

16 vers 18 
 

*** 
"Men mine fjender 

dér, som ikke vil have 
mig [Jesus] til konge, 
før dem herhen og 

hug dem ned for mine 
øjne" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 



19 vers 27 
 

*** 
"mænd levede 

skamløst med mænd 
og pådrog sig derved 

den straf for deres 
vildfarelse, som de 

fortjente" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

brev til Romerne 01 vers 27 
 

*** 
"De [vantro] blev 
opfyldt af al slags 

uretfærdighed, 
ondskab [...] lever 

man sådan, fortjener 
man at dø" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
brev til Romerne 01 vers 29, 32 

 

*** 
"de [vantro] løber 
med sladder, de 

bagtaler andre, hader 
Gud [...] lever man 

sådan, fortjener man 
at dø" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
brev til Romerne 01 vers 29-30, 32 

 

*** 
"De [vantro] ved, at 
Gud har bestemt, at 

lever man sådan, 
fortjener man at dø" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
brev til Romerne 01 vers 32 

 

*** 
"Hvis I lever i lydighed 
mod kødet, skal I dø" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

brev til Romerne 08 vers 13 
 

*** 
"[Guds] godhed imod 
dig, hvis du bliver ved 

hans godhed; ellers 
bliver du også hugget 

af" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

brev til Romerne 11 vers 22 
 

*** 
"[I må ikke] have med 
utugtige mennesker at 

gøre" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 05 vers 09 
 

*** 
[den kristne 

menighed] "Dem 
udenfor skal Gud 

dømme. I skal 
udrydde den onde af 

jeres midte" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 05 vers 13 
 

*** 
 

"ved I ikke, at de 
hellige skal dømme 

verden?" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 06 vers 02 
 

*** 
"er hun blevet skilt, 

skal hun forblive ugift 
eller også forlige sig 

med sin mand" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 07 vers 11 
 

*** 

"en mand må heller 
ikke skille sig af med 

sin hustru" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 07 vers 11 
 

*** 
"En ugift mand tænker 

på Herren […]; men 
den, der er gift, 

tænker på verden, 
hvordan han kan være 
sin hustru til behag, og 

er splittet" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 07 vers 32-34 
 

*** 
"en ugift kvinde eller 
ung pige tænker på 

Herren [...]; men den, 
der er gift, tænker på 
verden, hvordan hun 
kan være sin mand til 

behag" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 07 vers 34 
 

*** 
"En kvinde er bundet, 

så længe hendes 
mand lever" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Korinterne 07 vers 39 

 

*** 
"jeg vil have, at I skal 

vide, at Kristus er hver 
mands hoved, 

manden er kvindens 
hoved, og Kristi hoved 

er Gud" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 11 vers 03 
 

*** 
"enhver kvinde, der 

beder eller taler 
profetisk med 

utildækket hoved [...]; 
hun kunne lige så godt 

have raget håret af" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 11 vers 05 
 

*** 
"hvis en kvinde ikke 
tildækker sit hoved, 
kan hun lige så godt 

lade sig klippe" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 11 vers 06 
 

*** 
"da det nu regnes for 

en skam, når en 
kvindes hår er klippet, 
eller hendes hoved er 
raget, skal hun have 
hovedet tildækket" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Korinterne 11 vers 06 

 

*** 
"kvinden er mandens 

afglans" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 11 vers 07 
 

*** 
"de [vantro] forfører 
ubefæstede sjæle, og 

deres hjerter er 
opøvet i griskhed – 

forbandede, som de 
er!" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. 
Petersbrev 02 vers 14 

 

"de [vantro] forfører 
ubefæstede sjæle, og 

deres hjerter er 
opøvet i griskhed – 

forbandede, som de 
er!" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. 
Petersbrev 02 vers 14 

 

*** 
"manden kom ikke fra 
kvinden, men kvinden 

fra manden" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 11 vers 08 
 

*** 
"manden blev ikke 
skabt for kvindens 

skyld, men kvinden for 
mandens skyld" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Korinterne 11 vers 09 

 

*** 
"Døm selv! Sømmer 
det sig, at en kvinde 
beder til Gud med 

utildækket hoved?" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 11 vers 13 
 

*** 
"Lærer ikke naturen 

selv, at det er 
vanærende for en 

mand at have langt 
hår" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Korinterne 11 vers 14 

 

*** 
"det er ærefuldt for en 

kvinde at have langt 
hår […] Hun har jo fået 

håret som et slør" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 11 vers 15 
 

*** 
"Som i alle de helliges 

menigheder skal 
kvinderne tie stille" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Korinterne 14 vers 33-34 

 

*** 
"hvis de [kvinderne] 

vil have noget at vide, 
skal de spørge deres 

mænd hjemme" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 14 vers 35 
 

*** 
"Ikke at vi af os selv 
duer til at udtænke 
noget, som kom det 
fra os selv; at vi duer 

til noget, skyldes Gud" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

2. brev til Korinterne 03 vers 05 
 

*** 
"at det evangelium, 

som er blevet 
forkyndt af mig, ikke 

er menneskeværk […] 
men er en åbenbaring 

af Jesus Kristus" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

brev til Galaterne 01 vers 11-12 
 

*** 
"en mand er sin 
hustrus hoved" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
brev til Efeserne 05 vers 23 

 

*** 
"sådan skal også I 

hustruer underordne 
jer under jeres mænd i 

alt" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

brev til Efeserne 05 vers 24 
 

*** 
"Slaver, adlyd jeres 
jordiske herrer, som 
var det Kristus, med 
frygt og bæven og af 
et oprigtigt hjerte" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
brev til Efeserne 06 vers 05 

 

*** 
"Hustruer, I skal 



underordne jer under 
jeres mænd, som det 
sømmer sig i Herren" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
brev til Kolossenserne 03 vers 18 

 

*** 
"kvinder skal være 

ærbart og ikke 
prangende klædt" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Timoteus 02 vers 09 

 

*** 
"En kvinde skal lade 

sig belære i stilhed og 
underordne sig i alt" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Timoteus 02 vers 11 

 

*** 
"at optræde som 

lærer tillader jeg ikke 
en kvinde" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Timoteus 02 vers 12 

 

*** 
"For Adam blev skabt 
først, derefter Eva, og 
det var ikke Adam, der 

blev forledt, men 
kvinden lod sig forlede 
og overtrådte budet" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Timoteus 02 vers 13-14 

 

*** 
"den [enke], der fører 
et udsvævende liv, er 

levende død" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Timoteus 05 vers 06 
 

*** 
"For de rene er alting 

rent, men for de 
befængte og vantro er 
intet rent; hos dem er 

både forstanden og 
samvittigheden 

befængt" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

brev til Titus 01 vers 15 
 

*** 
"Slaverne skal 

underordne sig under 
deres herrer i ét og 

alt" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

brev til Titus 02 vers 09 
 
 

*** 
"ældre kvinder skal 

[...] opdrage de unge 
kvinder til at […] 

underordne sig under 
deres mænd" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
brev til Titus 02 vers 03-05 

 

*** 
"kvinderne [skal] tie 

stille i menighederne. 
De må ikke tale, men 
skal underordne sig" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Korinterne 14 vers 34 

 

*** 
"det sømmer sig ikke 
for en kvinde at tale i 

menigheden" 
Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 

1. brev til Korinterne 14 vers 35 
 

*** 
"ved I ikke, at de 

hellige skal dømme 
verden? Og når 

verden dømmes af jer, 
er I så ikke gode nok 

til at dømme i 
ubetydelige sager?" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Korinterne 06 vers 02 

 

*** 
"dør manden, er hun 
[enken] fri til at gifte 
sig […]. Men hun vil 

være lykkeligere, hvis 
hun forbliver ugift" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Korinterne 07 vers 39-40 

 

*** 
"[en kvinde må ikke] 
bestemme over sin 

mand; hun skal leve i 
stilhed" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
1. brev til Timoteus 02 vers 12 

 

*** 
"[de vantro] farer 
frem med vold, er 

hovne og fulde af pral; 
[…] lever man sådan, 
fortjener man at dø" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
brev til Romerne 01 vers 30, 32 

 

*** 
[homoseksuelle] 
"mænd levede 

skamløst med mænd 
[…] lever man sådan, 
fortjener man at dø" 

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 
brev til Romerne 01 vers 27, 32 

 

*** 
"I [de kristne] er en 

udvalgt slægt, et 
kongeligt præsteskab, 

et helligt folk, et 
ejendomsfolk" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 1. 
Petersbrev 02 vers 09 

 

*** 

"I [skal] underordne 
jer under enhver 

menneskelig ordning, 
hvad enten det er 

kongen som 
magthaver eller 

statholdere" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 1. 

Petersbrev 02 vers 13-14 
 

*** 
 

"I hustruer [skal] 
underordne jer under 

jeres mænd" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 1. 

Petersbrev 03 vers 01 
 

*** 
"Vær årvågne og på 

vagt! Jeres 
modstander, 

Djævelen, går omkring 
som en brølende løve 
og leder efter nogen 

at sluge" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 1. 

Petersbrev 05 vers 08 
 

*** 

"I, som er 
tjenestefolk, skal 

underordne jer under 
jeres herrer med al 

ærefrygt, ikke kun de 
gode og milde, men 
også de urimelige" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 2. 

Petersbrev 02 vers 18 
 

*** 
"Disse [vantro] 
mennesker er 

udtørrede kilder og 
tåger, der jages af 

stormen, og dystert 
mørke venter dem" 
Bibelen, Det Nye Testamente, 2. 

Petersbrev 02 vers 17 
 

*** 
 

"De [vantro] bruger 
opblæste og tomme 
ord, og ved hjælp af 
deres udsvævelser 

forfører de i kødeligt 
begær andre" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. 
Petersbrev 02 vers 18 

 

*** 
"[de vantro] er som 
umælende dyr, hvis 
natur det er at fødes 

for at fanges og 
dræbes; og de skal 
også omkomme på 

samme måde som 
dyrene" 

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. 
Petersbrev 02 vers 12 
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"En tyv, mand eller 
kvinde, skal I hugge 
hænderne af som 

gengældelse" 
Koranen, Sura 05 vers 38 

 

*** 
[vantro/fjender] 

"Gengældelsen […] er, 
at de bliver dræbt 

eller korsfæstet eller 
får deres hænder og 

fødder hugget af" 
Koranen, Sura 05 vers 33 

 

*** 
"Tag ikke nogen af 
dem [de vantro] til 

venner, før de 
udvandrer for Guds 

sag!" 
Koranen, Sura 04 vers 89 

 

*** 
"Mænd står over 

kvinder, fordi Gud har 



givet nogle fortrin 
frem for andre" 
Koranen, Sura 04 vers 34 

 

*** 
[utugt] "Hvis to mænd 
blandt jer begår det, 

så tugt dem!" 
Koranen, Sura 04 vers 16 

 

*** 
[arv] "Et af hankøn 

skal have samme lod 
som to af hunkøn" 

Koranen, Sura 04 vers 11 
 

*** 
[om kvinder] 

"mændene står et trin 
over dem. Gud er 

mægtig og vis" 
Koranen, Sura 02 vers 228 

 

*** 
"Jeres kvinder er 

pløjejord for jer, så gå 
til jeres pløjejord, som 

I vil" 
Koranen, Sura 02 vers 223 

 

*** 
"Dræb dem [de 

vantro], hvor I møder 
dem, og fordriv dem 
derfra, hvor de har 

fordrevet jer!" 
Koranen, Sura 02 vers 191 

 

*** 
"Jeres forskrift er at 

gengælde et drab, lige 
for lige" 

Koranen, Sura 02 vers 178 
 

*** 
"de, der er vantro og 
kalder Vore tegn for 
løgn, hører til i Ilden; 
dér skal de forblive til 

evig tid" 
Koranen, Sura 02 vers 39 

 

*** 
"De kvinder, der 

handler ret, er lydige 
og vogter det skjulte" 

Koranen, Sura 04 vers 34 
 

*** 
"De [kvinder], fra 

hvem I frygter 
genstridighed, skal I 

formane, lade alene i 
sengen og slå" 
Koranen, Sura 04 vers 34 

 

*** 

"Der tilkommer dem 
[de vantro, fjender] 

vanære i denne 
verden, og i den 

hinsidige har de en 
vældig straf i vente" 

Koranen, Sura 05 vers 33 
 

*** 
"I [skal] pågribe dem 
[de vantro, frafaldne] 
og dræbe dem, hvor I 

end finder dem!" 
Koranen, Sura 04 vers 89 

 

*** 
"Tag ingen af dem [de 
vantro, frafaldne] til 
ven eller hjælper!" 

Koranen, Sura 04 vers 89 
 

*** 
"Fristelse til frafald er 

værre end drab!" 
Koranen, Sura 02 vers 191 

 

*** 
"[vantro] bliver dræbt 
eller korsfæstet eller 
får deres hænder og 

fødder hugget af" 
Koranen, Sura 05 vers 33 

 

*** 
"Jeg vil sætte en 

skræk i livet på dem, 
der er vantro. Hug 

dem over nakken! Hug 
dem over hver en 

finger!" 
Koranen, Sura 08 vers 12 

 

*** 
"Hvis en kvinde og en 
mand bedriver utugt, 

skal I give dem 
hundrede piskeslag 

hver!" 
Koranen, Sura 24 vers 02 

 

*** 
"Han sendte hære 

ned, som I ikke kunne 
se, og straffede dem, 
der var vantro. Det er 

gengældelsen" 
Koranen, Sura 09 vers 26 

 

*** 
"den kvinde, der har 
bedrevet utugt, må 

kun en mand, der har 
bedrevet utugt […], 

gifte sig med" 
Koranen, Sura 24 vers 03 

 

*** 
"Forkynd dem, der er 

vantro, en pinefuld 
straf!" 

Koranen, Sura 09 vers 03 
 

*** 
"de, der krænker Guds 

udsending, har en 
pinefuld straf i vente" 

Koranen, Sura 09 vers 61 
 

*** 
"den, der sætter sig 

op imod Gud og Hans 
udsending, har 

Helvedes ild i vente" 
Koranen, Sura 09 vers 63 

 

*** 
"Bekæmp de vantro 

og hyklerne! Vær 
skånselsløs mod 

dem!" 
Koranen, Sura 09 vers 73 

 

*** 
"Gud har lovet 

hyklerne, mænd såvel 
som kvinder, og de 

vantro, Helvedes ild" 
Koranen, Sura 09 vers 68 

 

*** 
"Helvede vil omslutte 

de vantro" 
Koranen, Sura 09 vers 49 

 

*** 
"Bekæmp dem, som 
ikke tror på Gud og 
den yderste dag" 

Koranen, Sura 09 vers 29 
 

*** 
[vantro] "Vi har 

tilintetgjort slægtled 
før jer, da de handlede 

uret" 
Koranen, Sura 10 vers 13 

 

*** 
"De, der finder på 

løgne om Gud, dem vil 
det ikke gå godt" 

Koranen, Sura 10 vers 69 
 

*** 
"Bekæmp dem af de 

vantro, der er i 
nærheden af jer! Lad 

dem finde jer 
skånselsløse!" 

Koranen, Sura 09 vers 123 
 

*** 
"de, der er vantro, har 

drikke af kogende 
vand og en pinefuld 

straf i vente" 
Koranen, Sura 10 vers 04 

 

*** 
"Bekæmp alle dem, 

der sætter andre ved 

Guds side" 
Koranen, Sura 09 vers 36 

 

*** 
[vantro/frafaldne] 
"hvis de vender sig 
bort, vil Gud tildele 

dem en pinefuld straf i 
denne verden" 
Koranen, Sura 09 vers 74 

 

*** 
"En pinefuld straf vil 
ramme dem af dem, 

der er vantro" 
Koranen, Sura 09 vers 90 

 

*** 
[om vantro] "Hvad de 

lavede her er 
forspildt; alt, hvad de 
gjorde, bliver til intet" 

Koranen, Sura 11 vers 16 
 

*** 
[vantro] "Vi vil 

udslette dem, der 
handler uret" 

Koranen, Sura 14 vers 13 
 

*** 
"Dette bliver deres 

gengældelse: Helvede! 
Fordi de var vantro" 

Koranen, Sura 18 vers 106 
 

*** 
"over dem [de vantro] 

vil Vi lægge straf på 
straf, fordi de skabte 

fordærv" 
Koranen, Sura 16 vers 88 

 

*** 
"I må ikke nærme jer 

utugt! Det er en 
skamløs handling og 

en ond vej" 
Koranen, Sura 17 vers 32 

 

*** 
[vantro] "Til dem, der 
handler uret, har Vi 

beredt en ild, hvis telt 
vil omslutte dem" 

Koranen, Sura 18 vers 29 
 

*** 
"I må ikke tage et 

menneskes liv, med 
mindre det sker med 

rette" 
Koranen, Sura 17 vers 33 

 

*** 
"Den mand, der har 
bedrevet utugt, må 
kun gifte sig med en 

kvinde, der har 
bedrevet utugt" 



Koranen, Sura 24 vers 03 
 

*** 
"Hvis nogen retter 
beskyldninger mod 

ærbare kvinder uden 
at kunne fremføre fire 

vidner, så skal I give 
dem firs piskeslag" 

Koranen, Sura 24 vers 04 
 

*** 
"I [skal] dræbe dem, 
der sætter andre ved 
Guds side, hvor som 
helst I finder dem!" 

Koranen, Sura 09 vers 05 
 

*** 
"Sig til de troende 
kvinder, at de skal 

holde øjnene for sig 
selv og vogte over 

deres køn" 
Koranen, Sura 24 vers 31 

 

*** 
[om kvinder] "Bliv i 

jeres huse! I må ikke 
stadse jer ud, som 

man gjorde tidligere, i 
uvidenhedens tid!" 

Koranen, Sura 33 vers 33 
 

*** 
[vantro] "I skal 

pågribe dem, belejre 
dem, og ligge på lur 
efter dem i hvert et 

baghold!" 
Koranen, Sura 09 vers 05 

 

*** 
[vantro] "Gud har 

forbandet dem, og de 
har en varig straf i 

vente" 
Koranen, Sura 09 vers 68 

 

*** 
"I [skal] bekæmpe 

dem, der ikke 
bekender sig til den 
sande religion, indtil 
de kuet er rede til at 

betale skat!" 
Koranen, Sura 09 vers 29 

 

*** 
"Når de [vantro] råber 

om hjælp, vil den 
hjælp, som de får, 

være vand i form af 
smeltet kobber, der 

brænder ansigtet op" 
Koranen, Sura 18 vers 29 

 

*** 
 

[utugt] "Lad ikke 
medfølelse med dem 

gribe jer, når det 
drejer sig om Guds 

religion" 
Koranen, Sura 24 vers 02 

 

*** 
"Så giv ikke efter for 

de vantro, men 
bekæmp dem af al 

magt med Koranen!" 
Koranen, Sura 25 vers 52 

 

*** 

"[de troendes kvinder] 
skal trække noget af 
deres overklædning 
ned over sig. Således 

vil de lettest blive 
genkendt" 

Koranen, Sura 33 vers 59 
 

*** 
"vantro, død over 

dem! Deres 
handlinger vil Han 

lade gå tabt" 
Koranen, Sura 47 vers 08 

 

*** 
"de [troende kvinder] 

skal lægge deres 
hovedslør hen over 

deres halsudskæring" 
Koranen, Sura 24 vers 31 

 

*** 
"De [troende kvinder] 
må kun fremvise deres 

pryd for deres 
ægtemænd, [familie 

og husstand]" 
Koranen, Sura 24 vers 31 

 

*** 
"De [troende kvinder] 
må ikke stampe med 
fødderne, så man får 

nys om den pryd, som 
de holder skjult" 

Koranen, Sura 24 vers 31 
 

*** 
"Dette er en ædel 

Koran i et velbevaret 
skrift, som kun de 
rene kan berøre, 

nedsendt fra 
alverdens Herre" 
Koranen, Sura 56 vers 77-80 

 

*** 
"I skal vide, at det 
jordiske liv kun er 

tidsfordriv og 
adspredelse" 

Koranen, Sura 57 vers 20 
 

*** 
"Du vil ikke finde, at 
folk, der tror på Gud 
og den yderste dag, 

elsker dem, der sætter 
sig op imod Gud" 

Koranen, Sura 58 vers 22 
 

*** 
"Hvis nogen sætter sig 

op imod Gud, da er 
Gud streng til at 

straffe" 
Koranen, Sura 59 vers 04 

 

*** 
"Mellem os og jer [de 
vantro] er fjendskabet 

og hadet blevet 
åbenlyst, for altid, 

med mindre I vil tro 
på Gud alene" 
Koranen, Sura 60 vers 04 

 

"Mellem os og jer [de 
vantro] er fjendskabet 

og hadet blevet 
åbenlyst, for altid, 

med mindre I vil tro 
på Gud alene" 
Koranen, Sura 60 vers 04 

 

*** 
"Han er den, der 

sendte sin udsending 
med retledningen og 
den sande religion for 
at lade den sejre over 

al anden religion" 
Koranen, Sura 61 vers 09 

 

*** 
"De, der blev pålagt 

Toraen, men ikke 
kunne bære den, de er 

at ligne ved et æsel, 
som bærer bøger" 

Koranen, Sura 62 vers 05 
 

*** 
"Det jordiske liv er 

kun bedragerisk 
nydelse" 

Koranen, Sura 57 vers 20 
 

*** 
"De, der sætter sig op 

imod Gud og Hans 
udsending, har 

Helvedes ild i vente" 
Koranen, Sura 72 vers 23 

 

*** 
"Vi har sendt Koranen 

ned til dig. Vent 
tålmodigt på din 

Herres dom! Adlyd 
ingen synder eller 

vantro" 
Koranen, Sura 76 vers 23-24 

 

*** 
"den, der vender sig 

bort og er vantro, ham 
vil Gud straffe med 
den største straf" 
Koranen, Sura 88 vers 23-24 

 

*** 
"Når der blæses i 
Hornet, da vil det 

være en tung dag, ikke 
let for de vantro" 
Koranen, Sura 74 vers 08-10 

 

*** 
[homosekseuelle] 

"Hvis de da omvender 
sig og forbedrer sig, 

skal I lade dem være" 
Koranen, Sura 04 vers 16 

 

*** 
[ægteskabet] "de, der 

eftertragter noget 
derudover, er 
overtrædere" 

Koranen, Sura vers 19 vers 35 
 

*** 
"den kvinde, der har 
bedrevet utugt, må 

kun en mand, der har 
bedrevet utugt […] 

gifte sig med" 
Koranen, Sura 24 vers 03 

 

*** 
"Gud har forseglet 
deres [de vantros] 

hjerte og deres 
hørelse; over deres 

blik ligger der et slør. 
De har en vældig straf 

i vente" 
Koranen, Sura 02 vers 07 

 

*** 
"De [vantro] bærer en 

sygdom i hjertet, og 
Gud gør dem mere 

syge. De har en 
pinefuld straf i vente, 

fordi de løj" 
Koranen, Sura 02 vers 10 

 

*** 
"Når man siger til dem 

[de vantro]: "Skab 
ikke fordærv på 

jorden!" siger de: "Vi 
skaber jo blot forlig." 
Det er dog dem, der 

skaber fordærv" 
Koranen, Sura 02 vers 11-12 

 

*** 



"Døve, stumme og 
blinde må de [vantro] 

være, eftersom de 
ikke omvender sig" 

Koranen, Sura 02 vers 18 
 

*** 
"de, der er vantro og 
kalder Vore tegn for 
løgn, hører til i Ilden; 
dér skal de forblive til 

evig tid" 
Koranen, Sura 02 vers 39 

 

*** 
"De, der har begået en 
ond handling, og hvis 
synd omslutter dem, 

de hører til i Ilden; dér 
skal de forblive til evig 

tid" 
Koranen, Sura 02 vers 81 

 

*** 
"De [vantro] har købt 

det jordiske liv på 
bekostning af det 

hinsidige. Deres straf 
vil ikke blive lempet 

for dem, og de vil 
ingen hjælp få" 
Koranen, Sura 02 vers 86 

 

*** 
"Måtte Guds 

forbandelse komme 
over de vantro!" 

Koranen, Sura 02 vers 89 
 

*** 
"Vrede over vrede har 

de pådraget sig. De 
vantro har en 

forsmædelig straf i 
vente" 

Koranen, Sura 02 vers 90 
 

*** 
"Den, der bytter troen 

ud med vantro, har 
forvildet sig bort fra 

den rette vej" 
Koranen, Sura 02 vers 108 

 
 

*** 
"Mange [jøder og 

kristne] ville gerne, 
efter at I er blevet 

troende, få jer til at 
blive vantro igen, af 
misundelse på egne 

vegne" 
Koranen, Sura 02 vers 109 

 

*** 
"De, der ikke tror på 

den [Koranen], er 
fortabte" 

Koranen, Sura 02 vers 121 
 

*** 
"Min [Guds] pagt 

rækker ikke til dem, 
der handler uret" 

Koranen, Sura 02 vers 124 
 

*** 
"Den, der er vantro, 

vil Jeg lade nyde livet 
for en tid. Derpå 

tvinger Jeg ham hen 
imod Ildens straf! 
Hvilket ulykkeligt 

endeligt!" 
Koranen, Sura 02 vers 126 

 

*** 
"De, der skjuler, hvad 
Vi har sendt ned af de 

klare beviser og 
retledningen [i 
Koranen], dem 
forbander Gud" 
Koranen, Sura 02 vers 159 

 

*** 
"De, der lever som 
vantro og dør som 
vantro, over dem 

hviler Guds, englenes 
og alle menneskers 

forbandelse" 
Koranen, Sura 02 vers 161 

 

*** 
"Evigt skal de [vantro] 

forblive under den 
[forbandelse], uden at 

deres straf bliver 
lempet, og de vil ikke 

få henstand" 
Koranen, Sura 02 vers 162 

 

*** 
"De, der ikke tror på 

Guds tegn, har en 
streng straf i vente" 

Koranen, Sura 03 vers 04 
 

*** 
"dem, der er vantro, 
er det som at råbe til 
noget, der kun hører 

råb og kald; de er 
døve, stumme og 
blinde. De forstår 

intet" 
Koranen, Sura 02 vers 171 

 

*** 
"Sig til dem, der er 
vantro: "I vil blive 
besejret og ført til 
Helvede i samlet 

flok!" Hvilket 
ulykkeligt hvilested!" 

koranen, Sura 03 vers 12 

 

*** 
"tag jer i vare for den 
ild, hvis brændsel er 
mennesker og sten! 
Den er beredt til de 

vantro" 
Koranen, Sura 02 vers 24 
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Koncept: opdateret 26. maj 2013 

ABRAHAMS BØRN  
En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM 

 af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer 
 

 

 



  

 



Baggrund: 

Jeg er i mange år blevet spurgt om, hvorfor jeg ikke har lavet en kunstinstallation, der tager fat i tidens 

store spørgsmål om de religiøse dogmers større og større indflydelse på vores samfund. Jyllandsposten 

prøvede at få mig til at bakke op omkring Muhammedtegningerne – men jeg afslog, da jeg mener at 

tegningerne ikke var et forsøg på kunstnerisk fortolkning og dialog, men et projekt der gik ud på at mobbe og 

provokere muslimerne og dermed ville fungere som en slags ’hate speech’ og stigmatisering. 

Jeg har siden 2003 arbejdet på en idé om at skabe en skulpturinstallation, der netop omhandler dette 

spørgsmål. Jeg mener, at tiden nu er inde til at give et mere afbalanceret kunstnerisk bud på denne 

diskussion, og jeg har arbejdet med at fremstille skulpturen siden 2009, og den forventes færdig i midten af 

2014. 

Dette projekt er ikke antireligiøst. Religion er vel dybest set menneskehedens forsøg på at finde meningen 

med sig selv. Religionerne er ikke principielt dårlige for menneskeheden. Tværtimod har alle de tre mono-

teistiske religioner, Jødedom, Kristendom og Islam ofte haft en god indvirkning på samfundene især kravet 

om barmhjertighed over for de fattige og andre grundlæggende retningslinjer til fremme af tolerance og 

fredelig sameksistens imellem mennesker. 

Der er mange smukke ord og regler i monoteismens bøger, men der er også mange forældede og 

afstumpede regler, der hører en anden kultur og inhuman civilisation til. Hvis man tager alt i de religiøse 

skrifter for pålydende og lever bogstaveligt efter dem, risikerer både menneskene og de samfund, de lever i 

at blive hjerteløse og afstumpede. 

Det er vigtigt for mig at skabe en dialog om, at det ikke er bøgerne, der er noget galt med, men dem der 

vælger at fortolke dem fundamentalistisk uden hensyn til menneskehedens civilisationsmæssige fremskridt 

og en tolerant human holdning til deres medmennesker. Netop en human fortolkning kan man let læse ud af 

bøgerne, hvis man vil tage dette udgangspunkt. Ligesom man vil kunne forsvare en antihuman fortolkning ud 

fra de samme bøger. Netop dette er pointen i kunstprojektet ”Abrahams Børn”. 

Jeg har kaldt projektet Abrahams børn, fordi de tre religioner alle anderkender Abraham som deres fælles 

stamfar, så man kan sige, at uenighederne imellem disse religioner er en slags familie stridigheder imellem 

”Abrahams børn”. 

 

Jens Galschiøt 2013 

 

Skulpturbeskrivelse/Idé 
 

Idéen er at lave en monumental bronze-skulptur bestående af bogstaverne i ordet 

FUNDAMENTALISM.  

De enkelte bogstaver er 2,5 meter høje og opsættes på en 1meter høj sokkel der danner en stor lukket cirkel 

med en omkreds på 9 meter. En lille åbning i soklen ved et af bogstaverne er den eneste indgang til midten af 

installationen.  

Hvert bogstav i skulpturen er bygget op af 

kobber kopier af de religiøse bøger fra de tre 

monetetiske religioner, Jødedom. Kiristendom 

og islam. 

Disse religioner kaldes også ’bogens folk’ 

fordi de alle har en hellig skrift som grundlag 

for deres religion og det er kobberkopier af 

disse bøger som skulpturen er opbygget af, 

henholdsvis: 

 Koranen 

 Den kristne Bibel (det gamle og nye 

testamente)  

 Den jødiske Torah  



Bøgerne er stablet oven på hinanden, så de danner de 

enkelte bogstaver. De forskellige religioner er ikke 

blandet, men holdt separat således at et bogstav kun 

bliver bygget af Koraner, et andet kun af Bibler, et tredje 

kun af Toraher. For at undgå at komme ind i en ufrugtbar 

blasfemi-diskussion har jeg valgt ikke at bruge 

afstøbninger af rigtige religiøse bøger, men derimod at 

modellere bøgerne op i hånden i voks, så de kun ligner 

’rigtige’ religiøse bøger i alle størrelser og afskygninger. 

De er stablet uregelmæssigt, så bogstavskulpturen frem-

står med et lidt vakkelvornt udtryk. Kunstinstallationen 

bliver opbygget af over 8.000 voksbøger der alle 

transformeres om til kobber. 

Da der kun er 14 bogstaver og 3 religioner har den ene 

religion kun fået 4 bogstaver, til gengæld bliver det nogle 

af de store bogstaver. 

 

Hele bogstavskonstruktionen placeres på en 9o cm høj 

stålsokkel beklædt med mørke, valsede kobberplader. 

Soklen danner en ring med en diameter på 9 meter.  

 

Integreret i soklen er der monteret 28 store 

fladskærme, en skærm ud for hvert bogstav, både på 

yder- og indersiden af cirklen. 

 

På ydersiden og indersiden af skulpturens cirkel, direkte 

under de enkelte bogstaver, vil der på skærmene kontinuerligt 

projiceres citater, fra den religiøse bog, som bogstavet er 

opbygget af, dels på det religiøse skrifts originalsprog og dels på 

dansk (eller på udstillingslandets lokale sprog). 
 

På skulpturens yderside projiceres de ’lyse’ citater som 

udtrykker en human holdning til emner som forsoning, tilgivelse, 

kvinders rettigheder, omsorg for de svage, lighed, klogskab, 

skønhed, barmhjertighed, tro, håb og kærlighed m.m.   

 

På indersiden af cirklen projiceres de ’mørke’ citater som 

udtrykker en inhuman holdning, f.eks. ’øje for øje og tand for 

tand’, at syndere skal udsættes for grusom afstraffelse (stening, 

amputation af arme og ben), forfølgelse og intolerance over for 

religiøse, seksuelle og andre mindretal, at kvinden skal adlyde 

manden, tie i offentlige forsamlinger, bære slør osv. 

 

Integrationen af de 28 store fladskærme i skulpturen har den 

store fordel, at man dels kan få citaterne på sit eget sprog og dels 

kan se og læse citaterne langt fra. Især vil dette ’bombardement’ 

af religiøse citater virke overvældende inde i cirklen. 

 

Der er kun én indgang til installationens indercirkel: igennem en lille korridor i 

soklen ved et af bogstaverne (T’et), hvorover der står ’Welcome’. Når man er kommet 

ind i cirklen kan man kun komme ud af den samme indgang, men her står der et skilt 

med ’NO EXIT’. 

 

Citaterne/ bøgerne: 

Citaterne fra bøgerne udvælges af kunstneren i samarbejde med sagkyndige (f.eks. 

religionshistorikere) inden for de enkelte religiøse retninger. De kan igennem deres 

faglige ekspertise garantere at der er tale om autoriserede citater fra anerkendte 

oversættelser. 

 



Citaterne vises på skærmene, som er monteret i soklen. Tekstcitaterne kommer til at indeholde kilde 

angivelse, citatet på det originalsprog som det oprindelig var skrevet på (aramæisk, arabisk, hebræisk, 

oldgræsk) og en lokal oversættelse f.eks. dansk ved udstilling i Danmark.  Der regnes foreløbig med 400 

citater fra hver religion – 1.600 forskellige citater i alt. 

 

Belysning og lyd: Skulptur-bogstaverne belyses med LED lysbånd (RGB washer) der er integreret i 

skulptursoklen. Disse kan programmeres til at lave langsomme farveskift. Muligvis skal skulpturen have et 

lydbillede, der afspilles igennem fladskærmenes højtalere. 

 

Størrelse: Højde: 340 cm med sokkel. Cirkels diameter: 

ca. 9 meter. Samlet vægt: anslået 10 tons.  

Skulpturens store dimensioner og monumentale udstrå-

ling er med til at understrege, at der her er kræfter på 

spil, der gør det enkelte menneske ubetydeligt og let vil 

kunne tilintetgøre det.  

 

De religiøse kobberbøger i skulpturen emmer af ælde, 

tyngde og betydningsfuldhed. Skulpturen vil få en 

udstråling som en mellemting mellem biblioteket i 

’Rosens Navn’ (Umberto Eco) og det mystiske oldtids-

monument ’Stonehenge’. 

 

Hærværkssikring: Skulpturen skal kunne udstilles i det offentlige rum uden vagter og forsikring. Der er 

derfor udført omfattende ingeniørberegninger på konstruktionen for at sikre den imod vejrlig og hærværk, 

samt sikkerhed ved opstilling, udstilling og transport. Ligeledes er der webbaserede overvågningskameraer 

integreret i konstruktionen. 

 

Symbolik: 

Symbolikken kan selvfølgelig fortolkes forskelligt, men her er nogle af mine bud: 

 Det er ikke det, der står i de religiøse bøger der er det afgørende, men hvordan og hvem der fortolker 

det, som står i dem. 

 Alle religioner indeholder modsætningsfyldte tekster og vil kunne bruges til både at retfærdiggøre de 

mest bestialske- og begrunde de mest ædle gerninger. 

 Mange mennesker bliver fanget ind af de smukke citater men ender med at lide under de mørke. 

 Man skal bryde reglen (skiltet ’NO EXIT’) for at komme ud af cirklen. Når man først er kommet ind 

i en fundamentalistisk fortolkning af religionen er det svært at komme ud, fordi man forbryder sig 

imod ’Guds regler’ 

Stonehenge, 4000 år gammel, England 



Offentliggørelse og udstilling af kunstinstallationen 

 

Den første udstilling af ”Abrahams Børn” vil være tilknyttet 

kunstinstitutionen (kunstmuseer, udstillingshaller, kunstmesse o.l.). 

Derefter forventes installationen at tage på turné i det offentlige rum og andre 

udstillingssteder både nationalt og internationalt. 

For at teste mit projekts kommunikationspotentiale, vil jeg allerede 

offentliggøre dele af Fundamentalism skulpturen ved mindre udstillinger med 

kun få skærme som en slags introduktion til projektet Erfaringerne med disse 

introduktioner vil blive indarbejdet i færdiggørelsen af skulpturen og i min 

kommunikationsstrategi. Jeg har således har en større udstilling i Albertslund i 

maj/juni 2013, i samarbejde med kunstforeningen og b.la integrationsrådet, med 

tre bogstaver og 600 citater på 6 skærme.  

 

Webside/ Facebook / Twitter m.v.: Der oprettes en interaktiv webside, hvor 

skulpturbeskrivelserne ligger, og hvor man kan hente, sortere og søge i de 

mange citater fra bøgerne. Samtidig oprettes brugersider, hvor man kan 

debattere skulpturen og fundamentalismen. Der oprettes en mailliste, hvor 

man kan holde sig orienteret om projektets dialogdel og udvikling. 

Mail/fax-kampagne: Der iværksættes en omfattende informations 

kampagne omkring projektet i forbindelse med lanceringen af den første 

udstilling. Kampagnen vil hovedsalig blive styret og udsendt igennem 

Galschiøts værksted, der har et omfattende netværk på 150.000 kontakter til 

pressen, ngo’er, kunstinstitutioner, gallerier, religiøse organisationer og 

privatpersoner. 

Katalog/bog: hele kunstinstallationen beskrives i en trykt bog og som E-

bog-udgave. Centrale dele af bogen optrykkes i et katelog, som de besøgende 

får udleveret. Indholdet bliver: 

 Alle citaterne fra de religiøse bøger, der projiceres op på 

skærmene. De er kategoriseret og indsat i deres rette sammenhæng. 

 Foto og beskrivelse af selve installationen. 

 Udsagn fra højtstående religiøse overhoveder og fremtrædende personer, der forholder sig til 

skulpturen og til diskussionerne omkring den bogstavelige fortolkning af bøgerne.  

 

Plakat: Der udgives en plakat med billeder af skulptur-installationen. På plakatens bagside forklares 

projektet. Plakaterne uddeles gratis til publikum. 

 

Dialog-delen af ”Abrahams børn” 
Dette emne er selvsagt eksplosionsfarligt at arbejde med, og der er da også fare for at projektet skrider ud i 

ufrugtbare og skingre debatter. Skulpturinstallationen kan blive udnyttet af fundamentalisterne eller den 

politiske højre- /venstre-fløj til at få deres synspunkter frem. Dette vil selvfølgelig ikke kunne undgås helt, 

selv om Jens Galschiøt der er kunstneren bag installationen, er kendt for at have et afbalanceret forhold til 

alle tre religioner. Der vil derfor allerede fra starten af projektet blive taget forskellige initiativer og tiltag, 

der skal være med til at sikre en god og åben dialog, uden at det tager brodden af kunstinstallationen og idéen 

bagved. 

 

Samarbejde med religiøse ledere og fremtrædende personer: der forsøges 

at etablere et samarbejde/dialog med religiøse ledere og fremtrædende 

personer fra alle tre religioner, religionshistorikere og andre meningsdannere, 

der kan støtte idéen om at de religiøse bøger skal fortolkes symbolsk og ikke 

bogstaveligt. Dette samarbejde skal sikre, at det bliver muligt at bruge 

installationen som en platform for en åben og fordomsfri debat og dialog om 

fundamentalismens konsekvenser. En slags støttegruppe, der kan stå frem og 

deltage i debatten omkring FUNDAMENTALISM skulpturen. 

 



Offentlig dialog: der søges at etablere et direkte samarbejde med institutioner, TV og anden presse, der 

kunne være interesseret i at bakke op om at skabe en frugtbar og nuanceret dialog om dette emne. 

Maratondebat: en museumsdirektør har foreslået, at man lader en inviteret gruppe religiøse mennesker bo 

inden i og omkring skulpturen i 24 timer. De 24 timer bliver krydret med forskellige oplæg og der diskuteres 

og laves dialog døgnet rundt. Det hele filmes og klippes sammen til en række TV-udsendelser.  En slags 

reality-TV, nu med mening. 

 

Status 25. maj 2013: bogstaverne A-A-M-M-N-N-I og L er færdigstøbte i kobber og er prøveopstillet i en 

af udstillingshallerne på værkstedet i Odense. Tre af dem har været præsenteret på en større udstilling i 

Albertslund, med 6 skærme og 600 citater. 

Der arbejdes nu i 5 niveauer på FUNDAMENTALISM- projektet:   

- Opbygning og støbning af de sidste 6 bogstaver. 

- Udvælgelse af de religiøse citater, samt eksperimenter med skærm-projicering af citaterne. 

- Opbygning og beregning af soklen - eksperimenter med sokkeloverflade, belysning, fladskærme m.v.  

- Etablering af kontakt til udstillingssteder, opbygning af støttegrupper, intro udstillinger m.m 

- Fremskaffelse af økonomiske midler til færdiggørelse af skulpturen. 

Dette er en opdatering pr 25. maj 2013 af et koncept for Projektet Abrahams børn med Fundamentalism 

skulptur som centrum, der har været under udvikling siden Jens Galschiøts første udkast i 2009. 

Løbende opdatering, citater og foto på www.Aidoh.dk/Fundamentalism og www.aidoh.dk/citater 

Facebook: http://www.facebook.com/Fundamentalisme 

Galschiøts Galleri: www.GalleriGalschiot.dk 

Jens Galschiøt - Banevænget 22 - 5270 Odense N - tlf. 6618 4058 – aidoh@aidoh.dk - www.aidoh.dk 

http://www.aidoh.dk/Fundamentalism
http://www.aidoh.dk/citater
http://www.facebook.com/Fundamentalisme
http://www.gallerigalschiot.dk/
mailto:aidoh@aidoh.dk
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