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>Litteraturom danskmission1945- I98I <<
kan gores
megetbedre
har man pA forhind afskiret
sig fra at opfore vesentlig
litteratur af danskereom mission samtidigmed at ikkebidrag om mission
danskeres
er opfort, bare fordi det er
publiceretpi dansk. Videre
Af
har man foretaget en af>i forhold til poleKai Kjer-Hansen gransning
misketekster('udenn&rmere
at definere,hvad dette dekDetteer uheldigt,da ikke
>Mange vurderinger kan ker.
al polemik er gold. Teologinoget
udentvivl anfagtes,
studerendes ikke-offentligskullehavevaret med
gjorte specialer og emneandet burde have varet
kredseer opfort, hvilket er
udeladt<. Siger Mogens fint, selv om man kan undre
sig over, at hellerikke denne
Jeppeseni sit forord til
>Litteratur om danskmis- registrering er gennemfort
sion1945-1981(,
en biblio- konsekvent.
Rentgalt er det fra et forskgrafi, som er udarbejdet
forat
ningssynspunkt,
pA foranledningaf Statens
fatterenpA forhAndafskarer
Forsk- sig fra et rigt kildemateriale.
humanistiske
ningsrAd som et ud af flere
Dettekunne man se stort pe,
forskningsprojekter
om
dersom bibliografien var et
privat foretagende.Men nu
dansk mission og kulturpolitik. Formand for dette
er det altsdStatenshumanistiske ForskningsrAdsom stdr
projekts styringsgruppe er
bag projektet, hvilket kan
professor Eduard Nielsen,
give anledning til nogle kriog Arsbudgettet er pA ca.
tiskebemarkninger.
500.000 kr. i en fire-fem
Ars periode.
Som en ud af flere forklaringer pA, hvordanmaterialeter
Der findes vist ikke den
udvalgt, navnes det i fororbibliografi,hvor der ikke kan
det:
>Med undtagelse
af Dansk
anfegtes nogle >vurderinger<. Al forskning er
Missionsblad har missionsbladeikke veret
stykkevis, og med denne selskabernes
bibliografi, som indeholder inddraget.Det skyldes,at deres indhold normalt falder
725rubrikker,er man da ogudenfor, hvad denne bibliosi kommetet stykkepAvej.
grafi har sigtet mod at reHvad man imidlertid kan
anfagte er arbejdsmetoden gistrere. Det betyder uden
og mangel pA vurdering tvivl, at nogle fA artikler
pi flerepunkter.
mangleri bibliografien,men
overhovedet
det ville have varet et uforHvad ordet >dansk<dakker
holdsmassigtstort arbejdeat
er ikke gjort tilstrakkeligt
lokaliseredisse<.
klart. Ganske vist sigesdet
for den teoretiskedels vedDetteer ikke mindreend et
kommende,at der >rermedta- fatalt udgangspunktfor et
get materialeoffentliggjort i
forskningsprojektom litteraDanmark<. Bortset fra at
tur om danskmission.Og styringsgruppen
burde haveveman ikke er konsekventher,
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ret opm€rksompi dette.
NAr man i forskningenudtaler sig om, hvad der er normalt, mA man haveveret kilderneigennem.Hvis man'har
vaert de andre missionsselskabers blade og tidsskrifter
igennem,kan det imidlertid
ikke vare >et uforholdsvist
stort arbejdeat lokalisere<de
pAstiede>f{< relevanteartikler. Nu har man stillet sig
tilfreds med en fornemmelse
og et postulatom, at Dansk
Missionsblader unik i forhold til andre missionsselskabersorganer. Hermed
er opstilleten kontrast, som
er en konstruktion.
Et par eksemplerkan belyse, hvor fatal dette udgangspunkt er for det pAgaldende
forskningsprojekt.
Jegbefindermig pd aldeles
sikkergrund, nir jeg anforer,
at der f.eks. i Israelsmissionensblad er lige sA
mange principielle artikler
som i Dansk Missionsblad.
Og jcg har en begrundetmisi
tankeom, at der pA Arsbasis

Kai Kjar-Hansen.'- Det afgorende sporgsmdl er, om forskningsproiektets styringsgruppe
har vovemod til at erkende de
dbenlysemangler,

I dusinvisaf eksemplerkan
fremdragespA, at artikler er
medtageti bibliografien,ikke
s# SerL3*&i"*xe w*rrX*n
fordi de handler om dansk
mission,ikke fordi de er skrevet af danskere,men fordi de
- mere eller mindre tilfeldigt
er oversat til
dansk.Og altsAstArde >rrigtige< steder,dvs.: ikke i missionsselskabernes
blade.
At sidanneartikler har noget at sigetil danskmissionfor hvadhar ikkc det?- gor
det ikke berettigetat indfsre
dem i en bibliografi om dansk
mission.Svenskereog nordmand, der skriver om Paulus' hedningemission,altsA
helt klare nytestamentlige
afhandlinger,som er historiske
og ikke applicererpA nutidig
mission, hsrer heller ikkehjemmeher. Ikke fordi modernemissionskallssrivesfra
den nytestamentlige forskning, men fordi bibliografien
lldgivet a,t i givetfald sAmAttesvulmeop
og blivehelt uoverskuelig.
En
fr*w nanshe
rakke artikler fra Dansk teologisk Tidsskrift falder ind
I*r'x,ela undersammekategori.
1**
varsteer naturligvisikMfus*ian ke,Det
at der er kommetfor megIsraelsmissionensblad rummer lige sd mange principielle artikler som et med, men at man har ledt
Dansk Missionsblad,mener Kai Kjer-Hansen, men kun sidstn&vnte for lidt i relevantetidsskrifter.
blad figurereri bibliografien.
Vedrsrende det forhold,
som jeg er bedsti standtil at
kontrollere, nemlig >Den
gennemsnitmindst er €n artigrafien, hvad rimeligt er.
danske Israelsmission<og
kel fra nogleaf de ovrigemisKlart er det, at udsendtemis- >Kirkensforhold til Israek<,
sionsselskabers
bladesom vilsionerer nodvendigvisikke
er der si Abenbaremangler,at
le vere medtageti bibliogra- behsverat vare ligefremprodet er skrigende.Mistanken
portional med en produktion
fien, dersom de var trykt i
vakkes, at noget tilsvarende
DanskMissionsblad.
af relevantlitteraturom mis- gsr sig geldende i registreDet vil fsre for vidt i denne sion. Nu er sagenimidlertid
ringen af andre missionssammenhangnarmere at doden, at der ogsi i blade og
selskaberslitterare produkkumenteredette.Men det fotidsskrifteri LMs regiefindes tion.
rekommeraldelesuforsvarligt ar'tikler med refleksion om
i et forskningsprojektpi formissionsvesen mv., og hvor
I sig selver det uforstieligt,
niveauet, problemstillingen at man har sat €n mand med
hAnd at afskere sig fra
problembehandlingen assistanceaf en overbibliorelevanteartikler om mission, og
skrevetaf danskere,bare forkommer fuldt pi hsjde med tekarpi denneopgaveog har
di de ikke er publicereti de
andreartikler,'somer opfort
styret uden om missionsrigtigetidsskrifter.
fra andreblade.
selskaberne.
Kritikken af det
I denneforbindelsenermer
foreliggendearbejdegdr dersig det groteske,at man
for ikke sA meget pA forLutherskMission det
har medtageten opbyggelig fatteren som pi styringsDet fatale udgangspunkthar
bornebog,udsendtaf Junior- gruppen. Hvorfor har man
videre medfort, at en orgaforlaget (LMs bsrne- og judog ikke ladet missionsnisation som
Luthersk niorforlag),menskrevetaf en
selskaberneog andre vare
Missionsforening,som hsrer
nordmandom en norsk mismedarbejderepA dette protil gruppenaf de >stsrre(sen- sionar (nr. 195).At placere jekt?
dende danske folkekirkelige en sidan bog lige efter et par
Som bibliografiennu foreorganisationer,
nir antalletaf
digre afhandlingerer udtryk
ligger,trykt som sarnummer
missionarer tages i betragt- for total mangel pA vurdeaf Nordisk Missionstidsskrift
ning, overhovedetikke er ru- udenat dettetidsskriftsrering, nAr man ellersikke har
briceret. Missionsselskaber, tagetden genremed, idet jeg
daktionhar haft nogetat gore
som har ganskefd - eller her serbort fra, at det mAske medindholdetaf bibliografien
slet ingen - udsendtemis- har vi fiet et udkast til
netoper den slagsboger,der
sionerer, er blevetrubriceret skabermissionerer.Men det
>Litteraturom danskmission
i den historiskedel af biblioer en andensag.
1944-1981(.
Som sAdanhar

ffivAW&Wrturwft

#3&n

arbejdetikke verct forgaves.
Herefter kan Osr?) styringsgruppensendedetteudkasttil
horing
hos
missionsselskaberneog andre pcrsoner, som er involvereti praktisk missionogrefleksionhcrom. Men det kraver vovemod.
Der. skal imidlertid ikke
megetvovemodtil at havde,
at en tilfredsstillendebibliografi vil komme til at se helt
anderledesud. Det er ikke
gjort med at pille et par artikler ud og satte et par andre
ind. Hvis bibliografien skal
vare om danskmissionog/eller af danskere,skalmindstet
halvt hundredeartikler ud og
mindsthundrederelevantebidragtilfsjes.

Vovemod
Det afgorendespsrgsmAler,
om styringsgrupp€n
har vovemod til at erkendede ibenlyse mangler. For selv om
bibliografienkun udgoren lille del af det samledeforskningsprojekt, som nu er i
gong, mA det konstateres,at
styringsgruppen
ikke har haft
tilstrakkelig styr pA dette
projekt og sporgsmilet kan
rejses,hvordan de styrer de
andre projekter. Selv i tiden,
hvor den danske krone stAr
svagt,er det immervak noget
at styre 500.000kr. pA Arsbasis.
Viserstyringsgruppen
et sAdant vovemod,skulledet sAmand ikek undre mig, om
missionssclskaberog andre
vederlagsfrit ville yde kompetent hjalp og satte rode
stregersamt komme med forslagom, hvad de mener,er relevant litteratur om dansk
missionog af danskere,hvilket styringsgruppensA kunn
evurdere og Yagte mod hinanden.
Selvom det fuldkomnehsrer en andenverdentil, og der
altid i en bibliografi vil vere
registreretnoget, som kan
kritiseres,kan >Litteraturom
danskmission1945-1981(
ikke blot goreslidt bedre, men
megetbedre.
Har styringsgruppenikke
dette vovemod, er der
imidlertid ikke noget til hinder for, at andre kan gi i
gang.Men det var j ikke det,
der var meningen,nAr statens
humanistiske ForskningsrAd
har stillet penge til rAdighed
for udfardigelsen af en
bibliografiom danskmission.

