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NYKONSERVATISME, BORNERTHED 
og smålighed pibler frem. 

Det gælder politik, kulturdebat og i 
aktuelle diskussioner om kristendom og 
folkekirke. Jo mere konservativ og � o-
skuløs, desto mere opmærksomhed. Tag 
de tre kvinder, der kalder sig Nyt Babel, 
men excellerer i teologisk bavl. Se dis-
kussionen om opstandelse, fysisk eller 
åndelig – hvad det så end skulle betyde. 
Nogle bekender ligefrem, at de tror på 
en naturlig og bogstavelig opstandelse. 
Du gode Gud. 

Grib debatten om grundtvigianismens 
forvanskning i dag, ikke mindst eksem-
pli� ceret i den udskældte Vartov-præst 
Niels Grønkjær, som ellers hører til de 
få, der formår at tænke � loso� sk og for-
mulere sig teologisk sammenhængende. 
”Klassisk kristendom” er blevet et man-
tra, man påberåber sig. Men er det andet 
og mere end et kirkeligt og teologisk ryg-
mærke, der bruges til at true andre, alt 
imens man tisser teologisk territorium 
af?

KLASSISK KRISTENDOM ER, skulle man 
tro, hvad man � nder i Det Nye Testa-
mente. Men pas på. For det første er Det 
Nye Testamente ikke kristendom. Samt-
lige skri� er spejler en jødisk bevægelse, 
Kristus-religion, som først ad åre og gen-
nem en langsommelig proces blev til 
kristendom forstået som en i forhold til 
jødedom selvstændig religion. For det 
andet re� ekterer Det Nye Testamente en 
fortolkningsmæssig mangfoldighed. Der 
er således ikke en, men mange former 
for ”klassisk” kristendom i Skri� en selv. 

For det tredje er Det Nye Testamente 

ikke en vedtagen samling af autoritative 
skri� er. Det Nye Testamente kom til at 
rumme de 27 skri� er, som samlingen i 
dag består af i de � este kirker, men be-
stemt ikke alle – � ere ortodokse kirker 
som for eksempel den etiopiske har 
yderligere skri� er. Det blev til gennem 
en lang historisk proces, hvor nogle 
skri� er lejlighedsvis var med for andre 
gange at ryge ud. Samlingen er således 
ikke en re� eksion af ”klassisk” kristen-
dom, men noget, der blev til gennem 
kontingente, historiske processer. 

For det � erde kan vi i Det Nye Testa-
mente selv se, at ”klassiske” positioner 
som for eksempel apostlene Peters og 
Jakobs ikke har fået den vægt, som de 
historisk må have ha� . Det understreger 
på ny processens vilkårlighed og tilfæl-
dighed. For det femte kender vi til andre 
skri� er, der stammer fra de nytesta-
mentlige skri� ers tilblivelsesperiode, og 
som i deres samtid blev forstået som 
”klassisk” kristendom, men alligevel 
endte med at blive bortselekteret i histo-
riens nådesløse og uforudsigelige gang.

Problemet med ”klassisk” er, at der al-
tid er interesser på spil i bestemmelsen. 
Nogle ophøjer deres forståelse på be-
kostning af andres opfattelse, men det 
bliver det jo ikke til historisk sandhed 
af. Det ville være sundt med en større 
generøsitet over for anderledestænken-
de og en vilje til at lade sig udfordre af 
andre synspunkter. Men megen nutidig 
teologisk debat i Danmark handler des-
værre om territorialmarkering, hvor 
man ikke har meget innovativt at bidra-
ge med. Det er et udtryk for teologisk og 
åndelig armod. Men skal der ikke for-

kyndes ”klassisk” kristendom i kirken? 
Jo, det skal der, men så må man også ha-
ve mod til at sige, hvor vanskeligt det er 
at indholdsbestemme det ”klassiske”, 
og ærligt vedstå det famlende og prø-
vende i ethvert forsøg på at drive teologi 
og forkyndelse. Det handler de bibelske 
historier i grunden også om: altså men-
neskets famlen og prøven, på godt og 
ondt. Men tilbage til spørgsmålet om det 
”klassiske”.

HVIS MAN NU TÆNKER, at det blot dre-
jer sig om at gengive, hvad der står i Det 
Nye Testamente, og ser bort fra de fem 
tidligere omtalte punkter, som i sidste 
instans umuliggør øvelsen, er der også 
et andet problem: Betydning ski� er. 
Hvad jeg sagde i går, har ny betydning i 
dag, fordi verden er en anden. Det ken-
der vi godt. At sige det samme til forskel-
lige mennesker er at sige forskellige 
ting. 

Så man kan altså ikke forfalde til 
papegøjesprog, hvor man gør gentagelse 
til norm. I så fald overser man dette 
grundlæggende forhold. Omvendt duer 
det heller ikke at sige noget nyt, for så 
har man svigtet det gamle eller rettere 
det fundament, som teologi og forkyn-
delse er forpligtet på. Det er et spænd-
stigt dilemma, og den, som ikke er villig 
til åbent og ærligt at erkende og vedken-
de sig det, er ikke sin embedseksamen 
værdig.

Hvis man således ikke må sige noget 
nyt og heller ikke blot gentage traditio-
nen, fordi man derved de facto siger no-
get andet, hvad skal man så? Måske er 
udfordringen som i al anden tale og kul-
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tur og i enhver organisme løbende at til-
passe sig nye miljøer og at præge talen 
ind i dem – ellers uddør man. Men man 
er også forpligtet på traditionen. Så op-
gaven er at bringe de to i spil i forhold til 
hinanden: kontinuerligt at fastholde 
centrale traditionselementer, samtidig 
med at man på grundlag af nutidig 
tænkning former dem, så de taler ind i 
det aktuelle samfund og fællesskab. Det 
gælder forkyndelse, teologi, men i min 
optik, principielt, en hvilken som helst 
tale og kultur, der ikke blot vil forfalde 
til vanetænkning og uigennemskuede 
fordomme.

Men hvad er traditionen, man er for-
pligtet på? Ja, det er selvsagt Bibelen og 
især Det Nye Testamente, som man sted-
se må lege med og bestandigt (ny)fortol-
ke. Men det er bestemt også andet og 
mere. Det er tidlig kristendoms mange 
forskellige skri� er, Klemens, Ignatius, 
Tertullian, Origenes, Clemens, Augustin 
med � ere. Det er dogmedannelser, kon-
cilietekster, bekendelser og meget an-
det. Det er kort sagt hele den teologisk-
kirkelige tradition, inklusive billed-
kunst, skulpturer, musik og meget mere, 
som jeg ikke engang har fantasi til at 
forestille mig. Det er Erasmus, Luther og 
Melanchthon og hele den omfattende 
tradition frem til nutiden. 

Nogle vil antagelig indvende, at med 
en sådan forståelse � yder alt.

DET TROR JEG IKKE. Traditionsvalget 
sikrer fundamentet. Den løbende for-
tolkning og udfordring af grunden sikrer 
spændstighed og relevans. Men er det 
ikke lidt for løst, vil nogle indvende. 

Måske. Men de nytestamentlige evange-
lier fortæller på meget forskellig vis om 
en Gud, som satte sig på prøve og udle-
verede sig på menneskelige tydningers 
vilkår. Hvis guden har en sådan frimo-
dighed og et sådant vovemod, så skam 
de Kristus-tilhængere, som ikke tør ligne 
guden. 

Inkarnation drejer sig ikke kun om 
Jesu bliven menneske, som det ”klas-
sisk” hedder. Det er et grundlæggende 
forhold i al kristendom. At guden har 
udleveret sig selv på godt og ondt til de 
selvoptagne, nepotistiske mennesker, 
som ikke desto mindre har fået i opdrag 
at forkynde Gud(en). Det er da udtryk 
for courage og frejdighed, som siger 
spar to. Og det ligger langt væk fra de 
mange småtskårne og nidkære debattø-
rer og meningsmagere i aktuelle diskus-
sioner om kristendom, som kun har alt, 
alt for travlt med at gøre Gud uendelig 
meget mere smålig og mindre, end Gud 
selv har ladet traditionen udfolde ham. 

”Klassisk kristendom” lader sig ikke 
� ksere eller sætte på formel, skønt den 
har rammer de� neret af traditionen. 
Den kristne � åde sejler uforknyt videre, 
på lyst og fromme. Vi behøver ikke at til-
høre en særlig klasse eller roklub (det 
er, hvad klassisk betyder) for at forkyn-
de ”kristendom”. Såmænd ikke. 

Teologi og kristendom er forpligtet på 
traditionen, men må ikke reduceres til 
menneskers nidkære tilskæring og ud-
strækning af tolkninger i overensstem-
melse med deres alt for klejne forståel-
ser. De må i stedet bero på frihed til frisk 
og frejdig forkyndelse og teologi i dialog 
mellem tradition, nutid og tænkning.  J 
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BERETNINGEN OM Lazarus’ opstan-
delse er e� erårets oplø� ende påske-
evangelium. Påskelys og opstandel-
sestro lyser ud af grav og mørke, når 
Jesus forkynder. 

”Jeg er opstandelsen og livet; den, 
der tror på mig, skal leve, om han end 
dør. Og enhver, som lever og tror på 
mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du 
det?”. Og den sørgende Martha svarer 
ved den bekendelse, som også er vo-
res: ”Ja, Herre, jeg tror, du er Kristus, 
Guds søn.” (Joh. 11, 19-45).

For vi tror på Kristus, på ham, som 
også Martha satte sin lid til, og som 
døden ikke � k bugt med. Hans død og 
opstandelse er Guds oprør mod død 
og mørke og Guds vilje til at så nyt 
håb og nyt liv i alle vore døde, trætte, 
ængstelige og håbløse hjerter. Mulig-
heden for opstandelse til nyt liv og 
fællesskab er virkelighed for os. Ikke 
ved vore egne kræ� er. Ikke ved alle 
vore egne ord. Men ved den korsfæ-
stede og opstandne frelsers kræ� er og 
ord.

Han siger ikke: Tag dig nu sammen, 
Lazarus, og stå op. Hiv dig selv op ved 
håret. Nej, han forkynder, hvem han 
er, og slutter med sit: ”Tror du det?”.

Og tror vi ham på hans ord, så kan 
vi sammen med Martha og Maria og 
alle de andre troende og tvivlende og 
fortvivlede mennesker på denne jord 
begynde vores langsomme opstandel-
sesvej tilbage til livet, for da ved vi, at 
vi ikke er alene i nattemørket. Der er 
én, der er gået forud for os. Han har 
allerede slået følge med os. 

Og når vi står i det mørkeste af alt 
mørke og kaster de tre skovle jord på 
kisten, så lyder hans ord igen til os: 
Af jord er du kommet. Tror du det? Til 
jord skal du blive. Tror du det? Af jor-
den skal du igen opstå. Tror du det? 

Og da må vi opgive alle vore egne 
ord og tro ham på hans ord: ”Jeg er 
opstandelsen og livet.” 

Tror du, Martha? Tror du, Ole, Anne 
og Elisabeth? Tror du på Faderen og 
Sønnen og Helligånden? Vil du i liv og 
død høre til der i stedet for i dit eget 
uendeligt ensomme jeg?

Og vi svarer. Ikke rent og klart og 
fuldgyldigt. Vi svarer halvt misforstå-
ende som Martha. Men vi svarer. For 
vi erkender, at vores egen kamp mod 
død og mørke er håbløs og dømt til 
nederlag 
– om ikke før, så dog siden. Vi svarer, 
fordi vi ved, at Jesu kamp – skønt lige 
så håbløs som vores – dog endte med 
Guds kærligheds sejr over døden. Nu 
og i al evighed.  J

Elisabeth Dons Christensen er tidligere biskop. 
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AF UFFE ANDREASEN

ET AF DE gennemgående 
kulturpolitiske temaer 
har i den senere tid været, 
hvorledes man forholder 
sig til de kommende 
besparelser på Kultur-

ministeriets budget. 
Et aspekt mangler: at komme ud af 

problemet ved at ekspandere. Enhver 
økonomisk krise i erhvervslivet ville 
medføre to aktioner: besparelser, men 
også om, hvorvidt man kan imødegå 
problemet ved o� ensivt at udvide mar-
kedet for sine ”produkter”, ekspandere 
sig ud af ”krisen”. Ingen debattører har 
peget på denne mulighed. Og dog ligger 
den lige for.

Allerede i Betænkning om kultureks-
port fra 1987 og � ere gange siden har 
man påpeget, at Danmark er for indad-
vendt i sin kulturpolitik, og at man tror, 
at kulturen pænt følger de røde linjer på 
landkortet. Men kunsten kender ingen 
landegrænser. 

Den oprindelige tanke bag betænk-
ningen var ”kultureksport”, der heldig-
vis hurtigt ændredes til ”kulturudveks-
ling”. Men sagen er den samme. Ved 
med forskellige ministerielle initiativer 
at udvide markedet for dansk kultur vil-
le den ene årlige procent, Bertel Haarder 
(V) taler om, hurtigt være tjent ind. Be-
tænkningen medvirkede til oprettelsen 
af Kunststyrelsen (i dag Slots- og Kultur-
styrelsen), en vigtig landvinding, der for 
dansk kultur over for udlandet kan 
hamle op med det succesrige svenske 
kultureksportorgan Svenska Institutet.

Vi har altså instrumentet. Det kræver 
imidlertid også, at man følger op på be-
tænkningen med hensyn til bevillinger 
og redskaber. Den o� entlige kunststøtte 
kan spille en afgørende rolle ved at om-
dirigere blot en lille del af de nationale 
støtteordninger til dansk kulturarbejde i 
udlandet, herunder ved oversættelses-
støtte, ved at facilitere coproduktioner 
med udlandet (som i � lmens verden 
– den danske � lmindustri er en undta-
gelse fra dansk indadvendthed – med 

Kulturpolitik. Hvad udad tabes, 
skal udad vindes

AF DAGFINN HØYBRÅTEN

BEGYNDELSEN AF 
1990’erne var en høj-
dramatisk tid i verden. 

Det kommunistiske 
Sovjetunionen brød sam-
men, hvilket medførte 

store omvæltninger i vores nærområder. 
De baltiske lande, som levede under 
sovjetisk undertrykkelse i næsten 50 år, 
� k mulighed for at genvinde deres selv-
stændighed, og det lykkedes i forbindel-
se med Sovjetunionens kollaps.

Fra nordisk side fulgte man processen 
med stor opmærksomhed og et stigende 
engagement. Samhørighedsfølelsen 
med Estland, Letland og Litauen var 
stærk, og det var støtten til deres stræ-
ben e� er selvstændighed og demokrati 
også. Derfor var det ikke nogen overra-
skelse, at det praktiske samarbejde mel-
lem Norden og Baltikum blev indledt, 
før selvstændigheden var et faktum.

I Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 
opstod idéen om at oprette informati-
onskontorer i Baltikum allerede i e� er-
året 1990. Der var bred enighed om be-
slutningen, og ministerrådet åbnede 
kontorer i Riga, Tallinn og Vilnius i 
begyndelsen af 1991. I år kan vi således 
fejre både 25 års samarbejde og 25 års 
baltisk selvstændighed.

I begyndelsen af det nordisk-baltiske 
samarbejde var der fokus på at knytte 
kontakter, fremme nordisk kultur og 
samfundssyn samt demokrati- og lige-
stillingsarbejde i Baltikum. E� er de bal-
tiske staters indtræden i EU i 2004 blev 
det fastlagt, at samarbejdet skulle ske 
på lige vilkår, og der blev også vedtaget 
retningslinjer, som stadig udgør kernen 
i samarbejdet: grænseregionalt samar-
bejde, ligestilling, forskning og innova-
tion, samarbejde inden for social- og 
sundhedsområdet samt miljø og bære-
dygtig udvikling.

I dag kan vi se tilbage på et meget suc-
cesfuldt samarbejde. Der er blevet gen-
nemført � ere tusinde forskellige aktivi-
teter blandt andet inden for social vel-
færd, ligestilling, tra�  cking, bæredyg-
tighed, miljø, kultur og mediespørgs-
mål.

Mange af disse indsatser har været og 
er stadig nyttige, ikke mindst de såkald-
te mobilitetsprogrammer, som har resul-
teret i en enorm udveksling af viden 
mellem Norden og Baltikum. Vilnius-
kontorets støtte til European Humani-
ties University, som er et eksiluniversitet 
for hviderussiske studerende i Vilnius, 
har fået stor opmærksomhed og er værd 

at nævne i denne sammenhæng. Flere 
nordiske løsninger har ligeledes inspire-
ret de baltiske lande, herunder ligestil-
lingsombudsmanden i Sverige og de po-
litiske sommermøder i Norden (for ek-
sempel Folkemødet på Bornholm).

I de senere år har Nordisk Ministerråd 
arbejdet mere og mere aktivt for at støtte 
ua� ængige russisksprogede medier i 
Baltikum. Et eksempel er støtten til tv-
kanalen ETV+ i Estland, et andet er 
Letland-kontorets støtte til uddannelse 
inden for ua� ængig journalistik. Det er 
et led i ministerrådets strategi at bidrage 
til en bedre inklusion af den russisk-
talende minoritet i Baltikum. Også 
Tallinn-kontorets nyåbnede � lial i Narva 
er et tiltag på dette område.

Det sidstnævnte eksempel illustrerer, 
hvordan Nordisk Ministerråd har funge-
ret i Baltikum gennem årene. Det har of-
te handlet om at reagere hurtigt på nye 
udfordringer. 

For 25 år siden blev de nordiske konto-
rer etableret i et hurtigt tempo takket 
være en evne til at træ� e hurtige beslut-
ninger i en dramatisk geopolitisk situa-
tion. Denne evne har været en rød tråd 
gennem hele samarbejdet og præger og-
så de nuværende aktiviteter. Det er uhy-
re vigtigt nu, hvor den geopolitiske situ-
ation er mere ustabil, end den har været 
i mange år. Når de baltiske lande bliver 
udsat for russisk pres, er behovet for 
sammenhold mellem Norden og Balti-
kum endnu større. 

Nordisk Ministerråd kan stadig gøre 
en forskel i Baltikum. Udfordringerne 
skal mødes lige så konsekvent som den-
gang, men med tiltag, som er tilpasset 
den aktuelle situation. Et eksempel på 
dette er, at aktiviteterne på de nordiske 
kontorer fortløbende er blevet styrket.

At udviklingen i Baltikum har været 
vellykket er hævet over enhver tvivl, og 
det viser, hvor vigtigt det internationale 
samarbejde er. Hvis man tror på samar-
bejde som et instrument, når det gælder 
demokrati, sikkerhed og velstand – ja, 
så er det let at se, at det nordisk-baltiske 
samarbejde stadig er relevant. Vi er me-
re end klar til at konsolidere vores erfa-
ringer og arbejde for nye fælles tiltag.

Desuden kan et nært og innovativt 
samarbejde i de kommende 25 år med-
virke til at fremme den rette udvikling 
og styrke vores fælles ståsted og rolle i 
en større europæisk og global sammen-
hæng. 

Det er en sejr for os alle.  J

Dagfi nn Høybråten er generalsekretær 
for Nordisk Ministerråd.

Succesfuldt 
samarbejde. 
Et lykkeligt nordisk-
baltisk sølvbryllup

stor succes som bekendt), ved rejse- og
opholdsstipendier og så videre. Men 
det kræver mere end en beskeden om-
dirigering. Det kræver en mentalitets-
ændring, også hos kulturpolitikerne. 
Fra opfattelsen af, at vi danskere tilhø-
rer en stamme (det danske synonym for 
nation), til at vi tilhører verdensscenen. 

Sagen er, at vi siden chokket i 1864 er 
blevet ekstremt nationaltsindede. I sko-
lerne lærte man stort set kun dansk litte-
raturhistorie fra folkeviserne og frem-
e� er, og sådan har det også mere eller 
mindre været for undervisningen inden 
for andre kunstarter. Og ikke mindst i fa-
get historie, hvor Lars Hovbakke Søren-
sen vakte berettiget opsigt ved nytænk-
ningen i bogen ”En europæisk dan-
markshistorie” fra 2014. 

At dansk kultur derved skulle tabe sin 
identitet, har ikke noget på sig. Før i ti-
den var synet anderledes globalt, og det 
endda netop i de årtier, hvor dansk kul-
tur nåede et højdepunkt, dansk guld-
alder. For at bruge et eksempel: Før 1864 
var betingelsen for danske kunstnere for 
at blive støttet af staten at rejse ud. Der 
eksisterede i dansk guldalder og forud 
herfor stort set kun rejsestipendier som 
kunstnerstøtte. 

Thorvaldsen, H.C. Andersen og alle de 
andre: Hvis I vil have støtte, så rejs ud, 
ellers får I ingenting. Og de opholdt sig, 
rejste og ikke mindst etablerede kontak-
ter uden for Danmarks grænser. Hele 
Europa var deres scene. Den økonomi-
ske gevinst var til at føle på: bestillings-
opgaver for Thorvaldsen, oversættelser 
for H.C. Andersen og så videre. 

Og med denne udvekslingspolitik får 
man naturligvis en ekstra gevinst, der 
endda er endnu vigtigere end den øko-
nomiske, nemlig inspiration udefra, der 
er alfa og omega for et lands kulturliv.

Ulykkeligvis valgte man e� er 1864 
sloganet ”Hvad udad tabes, skal indad 
vindes”. Det havde været bedre for 
åndslivet, hvis man havde valgt det lige 
så logiske ”Hvad udad tabes, skal udad 
vindes”.  J

Uffe Andreasen er tidligere ambassadør, mag.art.

0Kulturminister Bertel Haarder (V) bør udvide markedet for dansk kultur gennem ministerielle 
initiativer, lyder opfordring fra tidligere ambassadør Uffe Andreasen. – Foto: Bax Lindhardt/Scanpix.
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offentlige 
kunststøtte 
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set på 
Twitter

”Wow. Hillary 
Clinton var så 
fornærmende 
over for mine 
tilhængere, 
millioner af 
fantastiske, 
hårdt-
arbejdende 
mennesker.
Jeg tror, det 
kommer til at 
koste hende 
stemmer.”

DONALD TRUMP, 
PRÆSIDENTKANDIDAT, 
EFTER AT CLINTON I EN 
TALE HAVDE OMTALT 
HALVDELEN AF TRUMPS 
TILGÆNGERE SOM EN 
FLOK ”BEDRØVELIGE 
EKSISTENSER” (BASKET 
OF DEPLORABLES)


