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beskæftiget sig med historiske emner og publiceret artikler og bøger om dansk-europæisk landbohistorie fra
senmiddelalderen og nyere tid. Han har desuden i flere år arbejdet med Mellemøstens nyere historie med
hovedvægten på vestlig missionsvirksomed før og efter 1ste verdenskrig. Nærværende bog omhandler den
indvirkning som bibelske beretninger om det dennesidige tusindårsriges fremkomst og Jesu genkomst efter
det apokalyptiske opgør med Antikrist har haft på amerikansk udenrigspolitik. De særlige bibeltolkninger -
især forbundet med Johannes' Åbenbaring i det Ny Testamente - kan følges tilbage til det 12te århundrede og
frem gennem bondeoprørerne i europæisk middelalder til den engelske puritanere, som bringer dem til USA
som immigranter i det 17de århundrede. De fik yderligere næring af de markante religiøse vækkelser som gik
over De Forenede Stater i det 18de århundrede. Siden har de, sammen med forestillinger om amerikanerne
som guds udvalgte folk - udtrykt som "amerikansk exceptionalisme" og "american creed" og amerikansk
"civilreligion" farvet Amerikas holdning til den øvrige verden. Givet amerikansk udenrigspolitik et

manikæisk præg af korstog og en kamp mod antikrist, som har krævet en ekspanderende militær indsats. En
direkte udløber af disse millennialistiske forestillinger er de universelle menneskerettigheder, vedtaget på
amerikansk initiativ af FN i 1948 og med tiltagende styrke frem til i dag taget i brug af USA og Vesten i en

mere og mere tvetydig kamp for den endelige etablering af tusindårsriget.
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