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FO RO RD

Kristendommen er ikke trådt ind i verden som en lære, men
som liv. Et åbent liv i samspil med en person, Jesus af Naza-
reth, ikke hegnet ind af læresætninger, forskrifter og lovbe-
stemmelser, derfor ikke til at fastlægge entydigt. I Det Nye
Testamente afspejles åbenheden blandt andet af det forhold,
at Jesus undlod at svare ja eller nej, når han blev spurgt, om
han var den Messias, man i samtiden havde bestemte forvent-
ninger til. I stedet henviste han til at iagttage, hvad der skete,
hvor han mødte mennesker. Så måtte enhver drage sine egne
konklusioner derudfra.

På den måde har kristendommen karakter af en betroelse:
En person, Jesus Kristus, stiller sig til disposition, uden for-
håndsbetingelser og uden garderinger, både hvad angår hans
egen skæbne og fortolkningen af hans ord og gerninger. Troen
skulle være en fri sag.

Det betyder naturligvis ikke, at alle udlægninger af det
kristne budskab er lige berettigede. Men der vil altid være det
ene og andet at diskutere – og mulighed for, at det betroede
forvrides.

Denne bog er udsprunget af opdagelsen af, hvor skelsættende
det blev, at en juridisk præget sprogbrug vandt indpas i old-
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kirken og gav kristendommen et vrid, som har medført svære
omkostninger for generationer efter generationer af menne-
sker. Virkningen gør sig gældende den dag i dag.

Den juridiske tænkemåde fremhævede Gud som dommer
på bekostning af mødet med Gud som far og drejede i det
hele taget forståelsen i en dyster retning, hvor mennesket blev
anset for at være så fanget i synd, at det overskyggede det mu-
lighedsfyldte ved at være skabt i Guds billede. I påskebudska-
bet havde glæden og livsbekræftelsen ved Jesu opstandelse
hidtil været hovedsagen; nu var det i stigende grad Jesu lidelse
på korset, man dvælede ved.

Når mange i nutiden opfatter kristendommen som en
“mørk” tro og en forsnævrende belastning, er der en klar for-
bindelse tilbage til denne drejning i oldkirken. Indsigt i sam-
menhængen giver nye muligheder for at gøre op med denne
kristendomstolkning, som langtfra er den selvfølgelige. For
mig at se: en tragisk forsimpling af det betroede.

En varm tak til journalist, cand.jur. Carsten Juul, der tilbød
sig som første-læser. Med en stor og engageret indsats har han
gjort sit til, at bogmanuskriptets form ikke skulle stå i vejen
for de læsere, der går til bogen uden særlige fagkundskaber.

Hellerup, juli 2011.
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1 .  KR I S T E N D O M SO M BYRDE?

Er kristendommen en gave, som giver mennesker frit ånde-
drag, en tilværelse med fodfæste og højt til loftet? Eller lægger
den kristne tro sig tværtimod på de troende som en tung byr-
de af skyld og trusler om fortabelse?

Begge former for kristendom findes. Med denne bog søger
jeg at udrede, hvordan det kan være gået til, og at give læseren
mulighed for at tage stilling, afklare sin forståelse af kristen-
dommen.

Grønland 2010 
– angsten for, hvad der er i vente efter døden

Mens jeg var to måneder i Grønland som gæstelærer i teologi
på universitetet i Nuuk, holdt jeg et offentligt foredrag på
universitetet. Blandt tilhørerne ude fra byen var der to grøn-
landske kvinder, som i drøftelsen efter foredraget reagerede
med på hver sin måde at fortælle om den byrde, forkyndelsen
af dom og fortabelse havde afsat i grønlandsk sammenhæng.

Den ene fortalte om den dødsangst, hendes gamle mor hav-
de givet udtryk for, for hvad kunne der ikke være af forfærde-
lige ting i vente efter døden? Den anden kendte til fangere,
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som var blevet bange for at sejle ud i deres kajakker af angst
for, at de jo kunne omkomme, dermed en gru for det, der
kunne være udsigt til: straf, fordømmelse, fortabelse. En
angst, som fik tragiske følger for deres liv nu.

Når man læser historiske beretninger om kristningen af
Grønland, om Hans Egede og hans efterfølgere samt de
herrnhutiske pietister – Brødremenigheden – som den danske
konge lod oprette missionsstationer, så fremgår det, at missio-
nærerne i mange tilfælde havde svært ved at få grønlænderne
til at makke ret, og det fik missionærerne til at betjene sig af
både voldelig afstraffelse og religiøse trusler.

De tilrejsende europæere var naturligvis børn af deres tid,
indpodet med synet på naturfolkene som lavtstående, knap
nok rigtige mennesker, dog med mulighed for at blive det,
hvis de blev civiliserede. Noget af det, som for Hans Egede vir-
kede uciviliseret og “fæisk” – dyrisk – var grønlændernes
manglende disciplin, og han bebrejdede de grønlandske foræl-
dre deres manglende brug af tugt i opdragelsen. Egede ind-
rømmede, at grønlændernes børn faktisk i almindelighed ar-
tede sig ganske godt, men det fik ham påfaldende nok ikke til
at tvivle på nødvendigheden af en anderledes straffende op-
dragelse.

Det må hænge sammen med, at Egede med selvfølgelighed
delte det menneskesyn, som han var oplært i (se nærmere her-
om i kapitel 5) et dystert syn på mennesket som et dybt fal-
dent og fordærvet væsen, der kun ved trusler kunne holdes
nogenlunde på ret kurs. Det fremgår af beretningerne om
missionsarbejdet, at missionærerne med iver indskærpede ud-
sigten til evig fortabelse og belærte om arvesynden; det sidste
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var noget, som grønlænderne umiddelbart godt kunne se gav
mening, når de så på de danskere, kolonimagten dengang –
umådelig uklogt – sendte derop som arbejdskraft: danske
straffefanger, der gang på gang optrådte provokerende umo-
ralsk og upålideligt. Men at arvesynden også skulle gøre sig
gældende i eskimoerne, kunne de ikke umiddelbart indse. Så
det måtte hamres ind i dem – og det blev det, sammen med
de trusler om evig fortabelse, der viste sig at være et effektivt
magtmiddel.

Når den dystre side af forkyndelsen i den grad kunne gribe
fat i grønlænderne, har faktorer i den gamle inuit-kultur øjen-
synlig spillet ind. Der har været en kulturel klangbund for
fortabelses-temaerne. Den dystre kristendomsforkyndelse kan
altså ikke kaldes eneansvarlig, men kan på den anden side
ikke frikendes for at have fået tragiske konsekvenser.

Kristendommen kom til Grønland som en tugtende tro,
med kuende virkninger. Ikke at det var den eneste følge af kri-
stendommens indførelse på Grønland, slet ikke; med missio-
nen kom også en ny, anderledes barmhjertig holdning til de
svage, dem der ikke kunne klare sig selv, blodhævnens tragiske
hærgen blev standset, de mange hæmmende tabuer i dagligda-
gen blev ophævet. I den forstand altså befriende virkninger af
kristendommens indførelse, nyt livsrum.

Men det kuende, angsten for fortabelse, sidder der åbenbart
stadig mange spor af i den grønlandske sjæl – på en sådan må-
de, at det i grelle tilfælde bliver invaliderende




