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Fra Selskabets bibliotek - artikel 6

Om Richard Armitage’s speciale

Speciale: “Tilgivelse. Begrebet tilgivelse i skæringspunktet mellem etik, eksistens og psykologi”.

Der er ikke skrevet abstract af Richard Armitages speciale. Til gengæld bragte Kristelig Dagblad i 1998 et interview 
med forfatteren og en artikel, skrevet af Johannes Møllehave om specialet, som vi har fået lov til at citere fra (Kristelig 
Dagblad, 16.okt., 1998).

“Mit udgangspunkt har været at finde ud af, hvad tilgivelse er, og hvorfor den betyder så meget”, siger Richard. Det 
har han gjort ved at se på nogle steder, hvor begrebet tilgivelse bliver brugt, og derefter prøve at analysere, hvilke proc-
esser det dækker indenfor psykologien. Han nævner forskellige årsager til, at der er en stigende interesse for emnet 
tilgivelse blandt psykologer. “…der er et stort behov for tilgivelse - defineret på forskellige måder - men altid med fokus 
på, hvordan en binding til fortiden og til et selvdestruktivt forhold kan opløses i en tilgivelsesproces”. Det har især 
Richard Armitages interesse, hvad tilgivelse betyder for den, der har brug for den. “På et basalt niveau er tilgivelse, 
når vrede og harme ophører. Men hvad der skal til, før man når dertil, er en bred og mangesidet proces”, konstaterer 
Richard.

Johannes Møllehave fremhæver eksempler på anvendelse af litteratur, kunst og historie fra specialet og skriver, at 
Richard bevæger sig “inspireret og fordybende over citater fra ofre og mordere i det 20. Århundrede”. “ Som sagt er det 
afhandlingens styrke, at den fastholder sit tema og går ned i skarpsindige analyser af fænomenet tilgivelse, og gang på 
gang finder eksempler fra vores dagligdag”.

Specialet kan lånes via Det kongelige Biblioteket.
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