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Indledning: Gud og Europa 
Søren Dosenrode-Lynge & Peter Øhrstrøm  

Denne bogs overordnede tema er den kristne kultur (dens normer og 
værdier) og dens betydning for politik i Danmark og i Europa. Det er et 
bredt emne, fordi det er relevant overalt i samfundet; det er et person- 
ligt emne, fordi kristendommen først og fremmest er en personlig sag 
imellem den enkelte og Gud; og det er en meget aktuel sag, både fordi vi 
Europa er inde i en hurtig udvikling i retning af tættere samarbejde 
('mere union'), og også fordi det er vigtigt, at man kender sit udgangs- 
punkt. Normer og holdninger konstituerer et samfund. 

Når man taler om normer og værdiers betydning, kommer man ikke 
uden om begrebet kultur. Og som vi skal se senere, har kristendommen 
siden middelalderen været den vigtigste faktor med hensyn til at definere 
Europa som kulturel størrelse. 

Den norske antropolog, Arne Martin Klausen, gør rede for kultur på 
følgende måde: 

"Den verdensopfattelse og de værdier, moralholdninger og fak- 
tiske adfærd som mennesker overtager fra en foregående gene- 
ration; som de søger at bringe videre til den næste generation; 
og som på en eller anden måde adskiller dem fra mennesker til- 
hørende andre kulturer." [citeret efter Gullestrup 1992/16] 

Klausen nævner altså både 1) verdensopfattelse og værdier, 2) det a 
man søger at videregive sine holdninger, og 3) den konstituerende virk- 
ning kultur har - på godt og ondt. 

Kultur omfatter ifølge Hans Gullestrup al menneskelig aktivitet samt 
deres resultater, både de materielle og de immaterielle. Dermed bliver 
kulturen næsten sammenfaldende med samfundet [1992 s.22]. Et sam- 
fund karaktereres ved, at mennesker sam-virker og deler en række nor- 
mer og regler. Det betyder, at samfundsborgernes adfærdsmønstre til en 
vis grad bliver forudsigelige. 

Hans Gullestrup har søgt at opstille en kulturmodel, som vi kort skal 
beskrive her. Allerførst erindrer Gullestrup os om, at man altid bør hu- 
ske på, at individer ikke er ens. Der er ganske vist et universelt niveau, 
der er fælles for alle mennesker. Dette niveau bestemmes af vore basale 
fysiske behov. Men ovenpå dette basale niveau er der et 'kollektivt ni- 
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veau', der er fælles for en gruppe af mennesker, og endelig er der det 
individuelle niveau. Jo højere op vi kommer, jo mindre fælles bliver 
der, jo mere forskellighed er der med i spillet [1992 s.36]. 

Det er i vor sammenhæng primært det mellemste niveau (svarende til 
gruppen, det kollektive), der interesserer. Man må her erkende, at det 
ikke er muligt direkte at observere selve 'det gruppemæssige', det kol- 
lektive. Derimod er det muligt at se konsekvenserne af det i form af 
menneskers adfærd og holdninger. Gullestrup opstiller et vertikalt hie-  
rarki, der er opdelt i to hoveddele; den manifeste kultur, og den dybere 
liggende kernekultur. Sagt på 'akademisk' kan hierarkiet opdeles i 6 un- 
dergrupper [Gullestrup 1992 s. 38-49]; 

• 1) det umiddelbart oplevelsesbare symptomlag (f.eks. sprog, sang, 
dans og også mere overordnede størrelser som love og regler) 

• 2) det vanskeligt observervare strukturlag (f.eks. sociale strukturer, 
økonomiske strukturer, partiforhold, administrative processer) 

• 3) det styrende moral- og regellag (f.eks. samfundets praktiske regler 
for, hvordan man skal opføre sig) 

Disse 3 udgør den manifeste kultur. Den såkaldte kernekultur kan ligele- 
des opdeles i 3 lag, selv om man også kunne argumentere for en opde- 
ling i kun ét eller to lag: 

• 4) de delvist legitimerende værdier (f.eks. solidaritetskriterier etc.) 
• 5) de alment accepterede højeste-værdier (f.eks. socialt ansvar over 

for andre mennesker) 
• 6) den grundlæggende verdensopfattelse samt synet på menneskets 

natur. 

Modellen viser for det første, at kultur er en kompleks størrelse. For det 
andet demonstrerer modellen, at vi må se en kulturs normer, regler og 
værdier i sammenhæng med et hierarki af beskrivelsesniveauer. 

Det fremgår endvidere af modellen, at der er mange muligheder for at 
nå ret forskellige resultater, eller med Gullestrups ord 'symptomer', selv 
om man har den samme grundlæggende verdensopfattelse, eller endda 
den samme kernekultur. Et tydeligt eksempel er opsplitningen af 'den 
kristne kultur' i en katolsk, en reformert og en luthersk kirke, for slet 
ikke at nævne de ortodokse kirker mv. Sagt lidt poppet, og meget for- 
enklet, udgør Skabelsesberetningen og den første Mosebog 'den grund- 
læggende verdensopfattelse'; De 10 bud og Bjergprædiken hører til de 
alment accepterede højesteværdier (du må ikke slå ihjel, elsk din næste 
som dig selv etc); og igen med en flydende overgang udgør resten af 
specielt Det Nye Testamente 'de delvist legitimerende værdier'. Det sty- 
rende moral- og regellag, altså i den 'manifeste kultur' ville så formo- 
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dentlig inkludere de forskellige trossamfunds og kirkers læresætninger 
og bekendelsesskrifter etc. 

På den anden siden kan man med udgangspunkt i en given kernekultur 
ikke få en hvilken som helst manifest kultur. Kernekulturen giver kun 
anledning til et begrænset spektrum af muligheder. Man kan sige, at 
kernekulturens verdensopfattelse, menneskesyn og værdisystem inden 
for visse grænser bestemmer den manifeste kultur. 

Når vi skal se på Europa som kulturel størrelse, kunne det på denne 
baggrund være oplagt at se efter en fælles kernekultur. Findes der et 
grundlag for fælles værdier og normer i Europa? 

Den europæiske kernekultur var i mange århundreder stærkt påvirket 
af Bibelen, og det gælder i nogen grad stadig. Men det er klart, at kri- 
stendommen ikke spiller samme rolle som tidligere. Andre religioner 
også har vundet frem. Men vigtigst er det nok, at diverse ateistiske og 
materialistiske verdensanskuelser i vidt omfang har vundet indpas i 
Europa. Der er utrolig stor forskel på de i dag to dominerende verdens- 
opfattelser; altså den kristne skabelsesopfattelse, der siger at Gud på den 
ene eller anden måde, skabte universet og dets mangfoldighed, og den 
ateistisk/meterialistiske, der siger, at der var tale om et utroligt heldigt 
sammentræf af omstændigheder, som har ført frem til den verden, som 
vi ser omkring os. 

Det sækulariserede Europa, hvortil Danmark i høj grad må siges at 
høre, er præget af etisk og holdningsmæssig forvirring og vigende tro 
på absolutte værdier og normer. Det er fortrinligt dokumenteret i Peter 
Gundelach og Ole Riis' glimenrede bog om danskernes værdier [1992], 
der er baseret på en række grundige holdningsundersøgelser over en 
periode på ca. 10 år. Undersøgelserne dokumenterer tydeligt, at hold- 
ninger og værdier er foranderlige størrelser. Selv over et enkelt årti kan 
man påvise signifikante holdningsændringer, som tyder på forandringer 
i kernekulturens sæt af værdier og måske endda på ændringer i de ver- 
densopfattelser og menneskesyn, som sætter sig igennem kulturelt. 

Kultur skal altså ikke ses som noget statisk, men som en dynamisk 
størrelse, som kan påvirkes. Idéhistorisk er det klart, at så forskellige 
samfundskræfter som litteratur, videnskab, samfundsdebat, folkelige be- 
vægelser og diverse institutioner i samfundet har spillet afgørende roller 
i forbindelse med de kulturelle forandringer i Europas lande. I den ak- 
tuelle konfrontation mellem en kristen tradition i Europa og en efter- 
kristen ateisme er det stadig sådanne samfundskræfter, der har betyd- 
ning. Imidlertid er det også vigtigt, at spørgsmålet om kulturelle foran- 
dringer ikke bare ses som noget kollektivt. Vi er jo alle en del af kultu- 
ren, og dermed har den enkelte også en rolle at spille i debatten. Den 
erkendelse er baggrunden for denne bog. 

Der er for os at se intet at hente i en kultur, som tager udgangspunkt i 
en verdensopfattelse præget af en tilfældigheds- eller meningløsheds- 
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mytologi. Der er derimod meget at hente i Europas traditionelle kerne- 
kultur d.v.s. i kristendommen. Med tanke på vor verdensdels vilkår og 
fremtidsmuligheder er der derfor al mulig grund til at reflektere over 
temaet: Gud og Europa. 

Bogens forfattere ser forskelligt på spørgsmålet om europæisk 
integration ('mere union'), men de er enige om, at Europas kristne arv 
repræsenterer en meget væsentlig dimension, som bestemt ikke bør 
glemmes i den aktuelle debat. 

Udgangspunktet for denne bog er et seminar ved Aalborg Universitet 
d. 23. marts 1998. Bogen indeholder indlæg fra seminaret samt andre 
artikler med relevans for temaet. 

Vi skylder sekretær Jytte Kongstad megen tak for praktisk hjælp - 
herunder korrekturlæsning - i forbindelse med bogens tilblivelse. 
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Europas kristne identitet 
Niels Arbøl  

Den tjekkiske præsident og dramatiker Vaclav Havel taler et sted om 
europæernes vision for et frit og fredselskende Europa: 

"Europæerne kan naturligvis kun tiltvinge sig deres vision, hvis de 
har en virkelig grund til det, altså hvis de forbindes og sammen 
motiveres af noget, jeg kunne kalde en europæisk bevidsthed. Altså 
en dyb følelse af samhørighed. En dyb følelse af enhed, omend en- 
hed i forskellighed. En dyb bevidsthed om en tusindårig fælles hi- 
storie og åndelig tradition, givet ved sammenføringen og samvirket 
mellem det antikke og det jødisk-kristne element. En fornyet re- 
spekt for de åndelige principper, som alt det gode, Europa har 
skabt, er vokset ud af." (1) 

Menneskeværd og demokrati 

Europa er altså ikke kun en geografisk betegnelse. Det skulle være en- 
kelt og indlysende, hvis Europa var lig med Europas geografi, der mod 
øst strækker sig til Ural. Mod nord og vest giver det heller ikke proble- 
mer. Men mod øst, og særlig mod sydøst bliver vi allerede i tvivl. Hører 
Tyrkiet med til Europa? Kan vi gå meget længere end til Zagreb i det 
tidligere Jugoslavien? Og hvad med flere af de tidligere stater i Sovjet- 
unionen? 

Europæisk identitet hører op, hvor vore forestillinger om menneske- 
værd og demokrati hører op. 

'Europa' og 'demokrati' er begge græske navne, det første for en 
smuk kretensisk gudinde, det andet for folkestyre. Den smukke gudinde 
blev først sent i sin historie forenet med demokrati i vor forstand. I det 
Ny Testamente findes kraftige impulser, der peger i retning af demo- 
krati. "Her er ikke forskel på jøde og græker, slave og fri, mand og 
kvinde, thi alle er I ét i Kristus" (Galaterbrevet 3:28) formanede den 
hellige Paulus sine menigheder allerede omkring år 50 efter vor tidsreg- 
ning. 

Det betyder ikke, at de bibelske eller antikke tekster kan levere direkte 
anvisninger på alle de værdier, der i dag hører med til vor opfattelse af 
demokrati, og som af oplyste mennesker anses for at være umistelige og 
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ukrænkelige (i det mindste indtil en konfliktsituation opstår). Respekten 
for forskelligt tænkendes og troendes ligeberettigelse, troen på et fler- 
kulturelt samfunds fordele og muligheder, overbevisningen om at tole- 
rance over for andres ubehagelige eller til og med farlige hensigter er 
nødvendig - alt dette er først frugten af en smertefuld historisk erfaring. 

Alligevel er det med rette blevet hævdet, at kristendommen lagde 
grunden til Europas demokrati. Kristendommen er ikke bundet til de- 
mokratiet, men demokratiet er bundet til kristendommen i den forstand, 
at demokrati beror på en række værdier - såsom alle menneskers lige- 
værd, personligt ansvar, kærlighed til friheden, solidaritet med de svage, 
venskabeligt samarbejde mellem folkene - værdier, som i dag er blevet 
en almindelig og naturlig del af det fælles samfundssyn, men som alle 
kan hævdes at have deres udspring i det kristne menneskesyn. Det vil 
sige værdier, som uden inspirationen herfra i længden vil forfalde eller 
afspores. Et stadigt vidnesbyrd herom er verdenskortet, der viser, at 
demokrati i vor forstand kun findes i lande med en kristen kulturarv 
eller, i det omfang demokratiet opstod uden for denne, som indført eller 
inspireret gods herfra, først og fremmest Europa og Amerika. Hvor 
evangeliets samfundsdannende impuls er fraværende i verden, der står vi 
midt i den hårdkogte asiatiske kapitalisme, det indiske kastesystem eller 
det arabiske patriarkat. 

Den franske kulturhistoriker Edgar Morin har konstateret, historien 
har frembragt en europæisk kultur. Denne kultur er, siger han, "den 
jødisk-kristne religions datter, den græske filosofis arvtager og skaberen 
af moderne videnskab og fornuft" (2). 

På hvilken måde har kristendommen da haft betydning for skabelsen 
af den europæiske identitet? 

Den græske stoiske filosofi, med sin principielle individualisme og 
lighedsopfattelse, udviklede sig alligevel først og fremmest til en aristo- 
kratisk overklassefilosofi, hvorimod den kristne radikalisme især fik 
magt over det jævnere folks bevidsthed med sit krav om broderlig lig- 
hed og kærlighed. Tilsammen virkede disse bevægelser i retning af at 
skabe behov for en fælles kirke med centrum i Rom, og da kejser Kon- 
stantin gjorde kristendommen til statsreligion og flyttede residensen til 
Konstantinopel (Istanbul), blev kirken og biskoppen i Rom anset for at 
være indtrådt i kejserens suverænitet. Da Romerriget brød sammen i 
Vesten i år 476, blev det europæiske rum oversvømmet af germanske 
folkestammer. I dette økonomiske og politiske sammenbrud var kirken 
den eneste centrale institution, som kunne holde sammen på det klude- 
tæppe af forskellige 'nationer', som Europa nu bestod af. Gennem de 
følgende 600 år, og for en stor del helt frem til Amerikas opdagelse i 
1493, d.v.s. den periode vi kalder Middelalderen, var kirken den eneste 
kulturfaktor, der kunne forene de europæiske lande. Det var i denne pe- 
riode, at Europa blev skabt. 




