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SUMMEN AF EN STOR MÆNGDE 
INSPIRATIONSMATERIALE

Med forestillingen ILDSJÆL har vi ønsket at blive klogere på radikali-
sering og emnets nuancer. Vejen til ekstreme standpunkter og han-
dlinger kan være meget forskellig og vi vil med denne forestilling 
undersøge og diskutere hvad der kan rykke et menneske fra at være 
en helt almindelig ILDSJÆL til at blive opfattet af samfundet som 
ekstrem og radikaliseret.

For at forstå radikaliseringens mange ansigter har vi søgt inspiration 
mange forskellige steder, både via de kilder der er alment tilgænge-
lige men også via vores konsulenter Allan Aarslev og Mikkel Hjelt fra 
”Aarhus Modellen”. 

I tillæg til generel vejledning og sparring på vores behandling af 
emnet har Allan og Mikkel formidlet kontakt til interviewpersoner, der 
på forskellig vis har været del af Aarhus Modellen. Som ung radika-
liseret, som pårørende og som mentor. Det har været en stor hjælp og 
har givet en viden der på flere måder er en direkte del af den færdige 
forestilling. 

I det følgende materiale får du et lille udpluk af de mange inspiration-
skilder der har bidraget til udviklingen af teaterforestillingen ILDSJÆL.

God fornøjelse

Teateriet Apropos og Teaterhuset Filuren



I efteråret 2015 interviewede vi faren. Hans fortælling gjorde et stort indtryk på os. 
Her kan I læse beskrivelsen af faren fra den virkelige verden.

Faren flygtede med sin familie fra borgerkrigen i Somalia i 1990’erne. I forbindelse 
med flugten blev familien adskilt fra hinanden, men efter en længere rejse gennem 
adskillige lande blev de til sidst forenet i Danmark. Den gang var datteren 7 år gam-
mel.

Som alle fædre var han stolt af sin datter. En klog pige, der klarede sig godt både 
fagligt og socialt. Efter gymnasiet begyndte hun at læse til bioanalytiker ved Aarhus 
Universitet.

En livsændring gennem kærlighed
Da datteren var 20 år lærte hun en australsk mand at kende via Facebook. Gennem 
deres mange snakke på nettet blev de langsomt forelskede og besluttede at satse 
på kærligheden og blive gift. Faren stillede de samme bekymrede spørgsmål, som 
en hver anden far ville have gjort. Hvad er hans interesser? Har han et arbejde eller 
tager han en fornuftig uddannelse? Tager han stoffer? Hvordan er hans familie? 
Det faldt ham ikke ind at spørge ind til om datterens store kærlighed havde eks-
treme religiøse holdninger.

INTERVIEW 1 
- EN FAR MISTER SIN DATTER



Brylluppet stod i 2012 ved mandens første besøg i Danmark og som det er skik og 
brug efter somaliske traditioner blev der afholdt en stor fest. En dejlig fejring i kær-
lighedens navn, med venner fra nær og fjern.

Det var endnu ikke lykkedes parret af finde mulighed for fælles bosættelse i samme 
land, så manden rejste til Danmark på besøg hvert halve år. Men en sommerdag 
under et besøg i Danmark kom han pludselig ikke til familiemiddag som aftalt.  Dat-
teren undskyldte ham med at han havde en anden aftale. Men dagen efter tilstod 
hun. Hendes mand var rejst til Syrien for at kæmpe for terrororganisationen Islamisk 
Stat.

Et møde med en mere radikal trosretning
I perioden frem til at datteren mødte manden fra Australien var hun begyndt at 
komme i Grimhøjmoskeen i Aarhus. En moske der er berygtet for at radikalisere 
unge mennesker. Datterens holdninger havde langsomt ændret sig og efter at 
datteren var blevet gift begyndte hun også at klæde sig anderledes. Hvor hun før 
havde været en almindelig teenager i almindeligt tøj, begyndte hun nu også at 
bære niqab, der også tildækker ansigtet. Og efter mandens afrejse begyndte hun at 
tale om at følge ham til Syrien.

Faren gjorde hvad han kunne for at tale datteren fra at rejse. Han havde selv oplevet 
borgerkrigen i Somalia og forsøgte at forklare sin datter hvor forfærdeligt, det kan 
være at befinde sig i et krigshærget land. Datteren ville hjælpe de nødlidte der 
nede, men faren kom med forslag til måder hun kunne hjælpe på uden at rejse. Til 
sidst lovede datteren at blive i Danmark.

I december var faren nødt til at rejse til Somalia for at passe sin kræftsyge mor.  
Mens han var afsted fik han et opkald, der fik ham til at fortryde den rejse. Den 23. 
December var datteren alligevel rejst til Syrien med en veninde, uden nogen fra 
familien vidste det.

Ingen afsked – Ingen afklaring
Efter datterens afrejse hørte forældrene kun fra hende en enkelt gang før den 
forfærdelige besked kom den 9. januar. Datteren havde sammen med veninden 
og manden været på flugt og var blevet dræbt i et missilangreb. Beskeden var 
svær at tro på. Den blev leveret via en kammerat, der havde givet besked videre 
til mandens familie i Canada, som efterfølgende havde ringet til Danmark. Ingen 
myndigheder kunne bekræfte beskeden. Der var ingen sikkerhed, intet lig, ingen 
afklaring. Bare en forfærdelig besked.

Familien valgte ikke at lave et begravelsesritual, det gav ikke mening at sænke en 
tom kiste i jorden. Nu 2 år efter kan det stadig være svært at forstå. Svært at accept-
ere. Er datteren virkeligt død? 



SLAGSANGE FRA EN FODBOLDKAMP
Har du nogensinde været til en fodboldkamp på et stadion? Har du undret dig 
over de blodige sange, der følger med fankulturen?

Her er et par eksempler på sange der har været til inspiration for historien om 
Adam. Sangene er socialt accepteret blandt en stor del af befolkningen, men har i 
virkeligheden et ekstremt og meget voldeligt indhold.

FC blod på trøjen
»FC-blod på trøjen/ sov med den om natten/ den er bare rød så rød/ den er fuld af 
FC blod«

Jeg har lige set en Brøndby Fan
Jeg har lige set en Brøndby fan
og han var så gul i hovedet som en narkoman
Jeg så på ham, og sagde disse ord
af ordene han fattede ikke et spor
Du til grin - Brøndby svin - for du sniffer lim
når der ikke er mere tilbage, så tager du heroin
Og bistandshjælp - det synes du bare er sagen
Du sku ha’ været pletten på et lagen

Og så stod han med sin Brøndby so
Der var lige så tom i skallen som en engelsk ko
Jeg så på hende, og sagde disse ord
af ordene hun fattede ikke et spor
Gå nu væk - Brøndby sæk - ellers får du smæk
Så fis nu hellere af med alt dit Brøndby bræk
og få et liv - og prøv så at forstå
at gudeholdet der FCK - FCK - FCK



ASYLCENTERAFBRÆNDINGER
” Kommende asylcenter brændt ned i Sverige. Svensk politi mistænker, 
at ilden var påsat og øger tilsyn med andre asylcentre”
Politiken, 17. Oktober 2015 

” Endnu et planlagt asylcenter er gået op i røg i vores naboland. Det er sket mere end 
20 gange i løbet af de seneste måneder i Sverige, i takt med at landet for første gang er 
begyndt at være mere afvisende over for de mange flygtninge.”
Tv2 Nyhederne, 7. november 2015,  

” Endnu et asylcenter er blevet ildspåsat og brændt ned vest for den svenske hovedstad 
Stockholm natten til mandag. Villaen, der skulle huse uledsagede flygtningebørn, skulle 
ellers stå klar til at modtage de første beboere mandag.”
Tv2 Nyhederne, 14. december 2015

Overskrifterne er mange når man googler teksten ”Asylcenter brændt”. De mange 
afbrændinger har vakt skræk og rædsel, og for os har de været anledning til 
spørgsmål. Hvad kan drive en person til at sætte ild til en bygning? 



INTERVIEW 2 
 - MENTOR
Som del af materialeindsamlingen til ILDSJÆL har vi interviewet en mentor 
ved det der i daglig tale kaldes ”Aarhus modellen”.  Mentor er anonymiseret 
af hensyn til mentor og mentee, så mentor-menteerelationen kan virke i ro og 
fred.

”Aarhus Modellen” er kaldenavn for Indsatsen ”Forebyggelse af radikalisering og 
diskrimination i Aarhus Kommune”. Indsatsen er et samarbejde mellem Østjyllands 
Politi og Aarhus Kommune - et mentorprogram der hovedsageligt er målrettet 
unge op til 25 år. Ved Aarhus Modellen kan forældre, skoler eller andre pårørende til 
et ungt menneske henvende sig med en bekymring om radikalisering og få hjælp 
til at undersøge og tage hånd om problemerne.

Når de unge mennesker inviteres ind til et møde, sidder der oftest to repræsentan-
ter fra mentorordningen, der i første omgang skal finde ud af om der overhovedet 
er hold i den bekymring der er givet udtryk for. På mødet er de meget ærlige, og 
de forsøger at tage det farlige ud af situationen. De fortæller lidt om hvem de er og 
hvorfor den unge er kaldt ind og giver plads til, at den unge kan fortælle om sig selv 
og fortælle sin version af historien. Hvis det vurderes at der er behov for det, bliver 
den unge tilbudt en mentor.



Der er ikke nogen præcis ramme for hvordan et mentorforløb sættes sammen. 
Mentor og mentee mødes og snakker om bekymringen og om generelle hold-
ninger til den verden vi lever i. Møderne kan også foregå meget forskellige steder. 
Som eksempel arrangerede en mentor et mentormøde på en café ved åen. Mødest-
edet var vigtigt for den videre samtale, da mentee ikke vidste, at det også var tilladt 
for ham at komme på den offentlige cafe. Mødestedet var altså med til at vise, at 
selvom et sted primært er besøgt af nogle mennesker med en anden type job, 
religion og hobbyer, så giver det dem ikke mere ret til at bruge stedet. Det er et 
spørgsmål om at den unge skal vide, at han kan deltage i og bruge samfundet på 
lige fod med alle andre.

Mentor Martin

Martin er mentor og har været en del af mentorprogrammet fra dets opstart. 
Som mentor har Martin mødt nogle meget forskellige unge mennesker, og han 
fremhæver især, at det ikke er muligt at finde en fælles årsag til at man bliver radika-
liseret. Radikaliseringstilfældene er lige så forskellige som mennesker er det.

Mentorstrategien bygger i høj grad for Martin på at etablere tillid: ”der skal være en 
tiltro, så den unge over for mig tænker ’ham der sidder her, han vil mig det bedste’ 
… det er den type tillid der gør at vi kan tale om de tungere og dybere emner, og 
som kan hjælpe til at vi kan give et skub i den rigtige retning. ” 

Når forløbet først er i gang er det også forskelligt hvor lang tid det skal vare. 
Martin har prøvet at være mentor for en ung mand, der ved forløbets start var fast 
besluttet på at han skulle til Syrien og kæmpe. Da der var gået noget tid ændredes 
den holdning langsomt, og da den unge mand en dag fortalte at han nu ikke 
længere ville til Syrien spurgte Martin, om de så skulle afslutte mentorforløbet. Det 
havde den unge mand ikke lyst til - den unge ville gerne fortsætte mentor-mentee-
forløbet, da den unge skulle genfinde sig selv. For bare fordi man har skiftet retning 
er det jo ikke ens betydende med, at man ved hvordan man så skal gribe livet an. 







INSPIRATIONSKILDER TIL 
FORESTILLINGEN
Film
“This is England” – 2006, af Shane Meadows 

Billeder
“The burning monk”, 1963 
http://rarehistoricalphotos.com/the-burning-monk-1963/

Videoklip 
“ISIS School Teaches Children Jihad in Afghanistan | FRONTLINE”, 2015
 https://www.youtube.com/watch?v=U2tT_3dsgKA

Internet
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_
og_Liechtenstein/Tyskland_1933_-_1949/Adolf_Hitler  &  
http://ildsjael.dk/var-hitler-en-ildsj%C3%A6l

Div. artikler om ildspåsættelser til asylcentre i Sverige bla.:
http://nyheder.tv2.dk/2015-12-14-asylcenter-til-uledsagede-boern-braendt-ned-i-
sverige
http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE2889680/kommende-
asylcenter-braendt-ned-i-sverige/
http://nyheder.tv2.dk/udland/2015-11-07-asylcenter-braendt-til-grunden-i-sverige

Div. Fodbold fansange

Bøger
 “Danmarks børn I hellig krig” af Jakob Sheikh

Interviews
Interview: Interview med en far der har mistet sin datter i Syrien. 
Interview: Interview med mentor 
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