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Koranen gendigtet K\u00e5re Bluitgen Hent PDF For første gang nogensinde udkommer en gendigtning af

Koranen. Et af kulturhistoriens allerstørste religiøse værker er nu tilgængeligt for alle med dansk som
modersmål uanset forudsætninger. Formålet med denne gendigtning er blandt andet at give alle danskere en
større forståelse for grundstenen i den kultur, mange af vores indvandrere kommer fra. Koranens 114 kapitler
veksler mellem poetiske løfter om paradis, dramatiske fortællinger om helvedet som bolig for vantro folk
samt anvisninger af, hvordan en rettroende muslim bør leve sit liv. Desuden byder Koranen på adskillige

spændende fortællinger om profeter, både arabiske og dem kendt fra Bibelen. Omkring en milliard mennesker
bekender sig til islam og Guds ord, som ifølge traditionen blev videregivet til profeten Muhammed af
ærkeenglen Gabriel. Koranen blev samlet i det 7. århundrede, men da ingen kendte kapitlernes rigtige
rækkefølge, blev de placeret med de længste kapitler først. Kåre Bluitgen har på baggrund af sin egen

nyoversættelse gendigtet Koranen og forsøgt at placere kapitlerne i kronologisk rækkefølge, så de kan læses
som én sammenhængende fortælling.
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