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”Jeg siger bare, at man skal 
være glad for vejret, så 
længe man trækker det.”

ROBERT STORM PETERSEN – STORM P. 
(1882-1949), TEGNER OG FORFATTER

WWTiden er inde til, at det politiske Danmark, dansk erhvervsliv og danskerne 
i almindelighed reviderer den forkrampede opfattelse af Grønland, 
der udviklede sig sent i det 20. århundrede.

ANNE KNUDSEN, CHEFREDAKTØR, I LEDERARTIKEL I WEEKENDAVISEN

KRONIKKEN PÅ MANDAG:
Mads Jensen og Bent Egede Andersen, 
kontorchef i Naturstyrelsen og skovrider: 
Biodiversiteten i de danske skove skal forbedres

kronik | Når Europas historie skrives, sker det hyppigt på baggrund af byerne Athen, Rom 
og Jerusalem. De tre byer har haft stor betydning for Europa, men de kan ikke stå alene, uden 
at den symbolske betydning ophøjes på bekostning af historiske realiteter

POLITIKERE, JOURNALISTER og teo-
loger gør det alle: legitimerer nutidige 
positioner med henvisninger til forti-
den. EU er et kristent projekt; oplys-
ningstiden har skaff et os demokratiet; 
den danske kirke er luthersk og så vide-
re. Det er selvsagt legitimt at understre-
ge kontinuitet til fortiden, men sker det 
urefl ekteret, er det problematisk. 

Konsekvensen bliver ofte, at nutiden 
tages som gidsel af en forsimplet forstå-
else af fortiden. Der har de seneste år 
stået en debat om Tyrkiets stilling i 
Europa. Tyrkiet opfattes på grund af sin 
religionshistorie hyppigt som grundlæg-
gende anderledes end de øvrige euro-
pæiske lande. Samtidig med drøftelsen 
af Tyrkiets mulige optagelse i EU, har 
man i en række EU-lande haft en stadig 
større betoning af EU som et kristent 
projekt med en udtalt kristen identitet. 
Der er der intet forgjort i, men den sagli-
ge diskussion skæmmes af en simpel 
brug af fortiden. 

Tilsvarende har man i Danmark debat-
teret, om vores nutidige politiske system 
hidrører fra en evangelisk-luthersk bag-
grund eller skal søges i traditioner fra 
oplysningstiden. En mellemposition er 
påstanden om, at også oplysningstiden 
forudsætter protestantismen. Bevægel-
sen tilbage til fortiden binder nutiden til 
bestemte epoker og forsimpler derved 
forholdet mellem nutid og fortid. Lad os 
tage et markant eksempel:

Når Europas historie skrives, sker det 
hyppigt på baggrund af tre byer: Athen, 
Rom og Jerusalem. Fra Athen fi k vi de-

mokratiet, fra Rom lovgivning og fra 
Jerusalem den religiøse arv. De tre byer 
har haft stor betydning for Europa, men 
de står ikke alene, ligesom de aldrig ud-
gjorde en samtidig trekant. 

De er imidlertid blevet symboler på 
moderne europæisk og nordamerikansk 
identitet, men symbolerne lukker sig om 
sig selv og bliver selvbekræftende. Den 
symbolske betydning ophøjes på be-
kostning af historiske realiteter. Athen 
var aldrig en stor by, og den var det da 
slet ikke samtidig med Rom. Jerusalem 
var, uanset dens efterfølgende symbol-
ske betydning for jødedom og kristen-
dom, blot en fl ække i det østlige middel-
havsområde – i al fald målt med den ro-
merske alen. 

HVOR I FORTÆLLINGEN er Alexandria 
med en af antikkens største lærdomstra-
ditioner? Hvor er Konstantinopel, østkir-
kens og Konstantins rigshovedstad, det 
moderne Istanbul? Hvor er Nordafrika, 
som fostrede betydelige kristne tænkere 
som Tertullian og Augustin? Hvor er de 
arabiske købmænd, som gav os tallene? 
Og den islamiske kultur i Sydspanien, 
som ikke alene bidrog stærkt til skola-
stikkens besindelse på Aristoteles, men 
også fi k afgørende betydning for efter-
følgende europæisk arkitektur? Forti-
dens Europa var ikke bundet til europæ-
iske grænser.

Vi taler ofte om Europas rødder i de-
mokrati og kristendom, som om der er 
en organisk forbindelse mellem os og 
det 5. århundredes Athen før vores tids-

regning, som om vi springer af Isajs 
stub. Så bliver forholdet mellem fortid 
og nutid så forsimplet, at det bliver for-
kert. Forbindelsen er hverken organisk 
eller kontinuerlig. Den er fuld af spring, 
brud, fravalg og tilvalg. 

Vi vælger bestemte traditioner i be-
stemte sammenhænge. Det samme gæl-
der i forhold til kristendom. Der går ikke 
nogen direkte linje mellem os og Luther, 
mellem Jesus og os. Der er ikke noget, 
som direkte forbinder os med Kierke-
gaard, Grundtvig eller Løgstrup. 

Folkekirken er ikke luthersk, fordi vi 
tænker og gør som Luther. Den er evan-
gelisk-luthersk, fordi den trækker på 
lutherske traditioner. Folkekirken er 
ikke grundtvigsk, fordi vi tænker og gør 
som Grundtvig. Den er grundtvigiansk, 
fordi den trækker på grundtvigske tradi-
tioner. 

Heri ligger en væsentlig teologisk og 
videnskabsfi losofi sk pointe. Vi er ikke 
forbundet med fortiden gennem orga-
nisk kontinuitet. Vi bruger fortiden til at 
give nutiden betydning og markere vo-
res forbindelse til en legitimerende for-
tid, så den mangelfulde nutid kan er-
stattes af en mere fuldkommen fremtid, 
men brug af fortiden er altid udtryk for 
valg, bevidste eller ubevidste. 

NOGLE VIL GIVETVIS SYNES, at en så-
dan forståelse af forholdet mellem nutid 
og fortid er for overfl adisk. Andre vil 
mene, at den gennem slavebindingen af 
nutid til fortid har for megen tyngde, 
men pointen er, at vi aldrig kan være 

fortiden foruden. Fortolkning foregår al-
drig i et tomt rum. Den fi nder sted inden 
for bestemte rammer, men rammerne 
kan både udvides og indsnævres. Kultu-
rel forandring sker altid i grænseområ-
derne, hvad enten den er af bevarende 
eller fornyende karakter. Det samme 
gælder kristendom.

Det vil nogle opponere mod, men bor-
det fanger. Hvis det, vi hævder, gælder i 
forhold til kultur, gælder det også for 
kristendom som uomgængelig del af 
kulturen. Kristendom er også bestandig 
et spørgsmål om tilvalg og fravalg. Vi 
træff er vores valg ud fra det rum, vi be-
fi nder os i. Vi kan kun tænke og handle 
på grundlag af den verden, vi er sat i. 

Heri ligger imidlertid en dyb kristen 
pointe. Inkarnation er ikke kun et 
spørgsmål om, at Jesus var menneske. 
Det er i lige så høj grad udtryk for en be-
stemt måde at tænke historie på. 

Det tidligste evangelium, Markusevan-
geliet, fortæller en historie om, hvordan 
Gud har sat sig selv på spil og udleveret 
sig på menneskelige tydningers vilkår. 
Markusevangeliet giver Jesus frihed. Det 
gælder i forhold til fristelsen, og det 
gælder i endnu højere grad i forhold til 
prøvelsen i Getsemane Have: ”Far, hvis 
du vil, så tag denne kalk bort fra mig; 
dog ikke min vilje, men din vilje ske!”. 

PRINCIPIELT KUNNE JESUS have valgt 
anderledes. Det samme gælder Gud; 
men Gud vælger at identifi cere sig med 
den gudløse Jesus: ”Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forladt mig?”. Deri ligger 
en afgørende tanke. Ifølge fortællingen 
overgiver Gud sig til den korsfæstede Je-
sus, som han gennem opstandelsen 
vedkender sig. 

Gud identifi cerer sig på denne måde 
med fortællingen om et menneske, men 
der er mere på spil. Det er en unik histo-
rie med eksemplarisk karakter, ikke kun 
i relation til mennesker, men også i for-
hold til Gud. Den er fortællingen om, 
hvordan Gud har udleveret sig på men-
neskelige tydningers vilkår. 

Historicitet er et grundvilkår for men-
neskelige tolkninger, kristne indbefat-
tet. Kristenmennesket har af Gud fået 
carte blanche til at leve sit liv i den uvis-
hed, som hører historiske valg til. Det 
betyder imidlertid også en frihed i for-
hold til historien. Historien er på denne 
måde ikke en spændetrøje, som man 
med vold og magt skal iklæde sig. Det 
samme gælder for kristendom. 

Kristendom er livstydning og derfor 
historisk. Således må kristendom altid 
tolkes ind i historien, ligesom Gud blev 
menneske i historien. For den kristne 
betyder det frihed: frihed til at omgås hi-
storien ikke som byrde eller forsikring, 
men som ressource, der ligger åben for 
nye til- og fravalg. 

Ikke valg foretaget i det blå, men valg, 
som forudsætter en bevidsthed om den 
tidligere historie i alle dens facetter, og 
valg, der i lyset af den nutidige situation 
træff es i en besindelse på fortids autori-
tative røster, hvad enten de hedder Lu-
ther, Grundtvig eller Løgstrup. 

Men det er også valg, som indebærer 
en bevidsthed om, at historien – både 
kristendommens og Europas − er mere 
end Athen, Rom og Jerusalem. Den er 
også historien om de arabiske køb-
mænd, de nordafrikanske tænkere og de 
ortodokse kirker. 

Forstået på den måde bliver historien 
en rigere ressource for nye tydninger. 
Fortolket således bliver kristendom til 
en tegnfont, som enhver tid er kaldet til 
at bruge og udnytte på sin måde. Det er 
inkarnationens pointe.  

Sif Egede Antonsen er ph.d.-stipendiat, Kirstine 
Helboe Johansen er adjunkt, og Anders 
Klostergaard Petersen er professor

Når historie bliver til nutid
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AF SIF EGEDE ANTONSEN, KIRSTINE 
HELBOE JOHANSEN OG ANDERS 

KLOSTERGAARD PETERSEN

lørdags-
refl eksioner
AF PETER OLESEN

METRO ER 
uomtvisteligt 
en god nyska-
belse i enhver 
trafi kplaget 
storby, også i 

København. Jo fl ere biler ud 
af byen, jo bedre. Og selvføl-
gelig må det give en masse 
bøvl og besvær, når man skal 
til at grave ud til underjordi-
ske tunneller i en gammel by. 
Det kan ikke være andet. 

Men kunne Metroselskabet 
agere og opføre sig anderle-
des, end det gør i Køben-
havn? Det kan der vist godt 
svares klart og tydeligt ja til. 
Aldrig i mit livs skabte dage 
har jeg mødt et så tonedøvt 
og argumentresistent foreta-
gende som Metroselskabet. 
Lige fra start og indtil nu, og 
det vil formentlig fortsætte 
med selskabets arrogance, 
selvgodhed og manglende 
forståelse for andres behov 
og argumenter. 

Først var der placeringerne 
af metrostationer. Selvfølge-
lig skulle metrostationen 
med navnet Christiansborg 
placeres på den smalle Gam-
mel Strand med den fi ne, 
gamle og følsomme husræk-
ke. Med fare for, at husene 
kunne begynde at ryste i de-
res grundvold, og med fare 
for, at de kunne styrte sam-
men, som man har set det 
med ejendomme ved tilsva-
rende metroanlæg længere 
nede i Europa. 

Og selvfølgelig skulle en 
metrostation graves ned 
klods op ad den fi ne Marmor-
kirke – også med reel fare for 
den og dens videre skæbne. 
Lige meget hvilke argumen-
ter, og lige meget hvor seriøse 
de var, og hvor de kom fra, så 
var reaktionen argumentresi-
stens. 

Jeg tillod mig i den fase at 

være meget aktiv som debat-
tør og blev endda indkaldt til 
en kammeratlig samtale på 
metroformandens kontor. Hr. 
Henning Christophersen ville 
gerne veksle et par ord med 
mig. Han kunne rende at 
hønse, kunne han. Så jeg rea-
gerede slet ikke på selskabets 
vedvarende forsøg på at få 
mig i tale. Og fortsatte ufor-
trødent min – synes jeg selv 
– berettigede kritik.

Siden har vi så kunnet læse 
om selskabets klagebehand-
ling. Når nogle støjplagede 
har klaget eller bare har for-
søgt at få metroselskabet i ta-
le, behandler selskabet selv 
klagerne. Ingen uvildig in-
stans indover. Er grænse-
værdierne for støj overtrådt 
eller ej? Hvad er mon svaret, 
når selskabet selv skal svare? 

I Stampesgade ved Hoved-
banegården er den fortsat 

helt gal. Folk kan ikke være i 
deres hjem, husene slår rev-
ner, spiseborde og senge ry-
ster, og erstatningslejlighe-
der eller egentlig genhusning 
kan der ikke blive tale om. 
Det koster jo penge. 

Og antallet af timer, hvor 
der arbejdes og bores, øges 
jævnt hen ad vejen. Jeg har 
mødt folk, der bor her, og 
som er ved at gå ud af deres 
god skind, og som kun får en 

reel sludder for en sladder, 
når de i samlet fl ok beder 
om at få problemerne mind-
sket.

På det seneste er det så og-
så kommet frem, at der an-
vendes en del udenlandsk ar-
bejdskraft på andre og ringe-
re overenskomster end de 
gængse danske. Og hvor me-
get hjælper det at bringe det 
frem? Ikke en pind. 

Samtidig er det også kom-

met frem, at der i hele den 
lange anlægsperiode kun er 
etableret to lærlingepladser, 
siger og skriver to. I et land, 
hvor regering og folketing 
arbejder på at få de mange 
ledige unge i beskæftigelse 
og dermed give dem et reelt 
arbejdsliv. Er det godt nok?

Det interessante i hele den-
ne række af problemer med 
det magtarrogante metro-
monster er, at det ikke er et 
privat foretagende, men et 
selskab, der er ejet af staten 
og Københavns og Frederiks-
berg Kommuner. Og alligevel 
opfører man sig så sølle og 
usselt, som tilfældet er. 

Hvorfor kan stat og kom-
munerne ikke holde det pok-
kers selskab bedre i ørerne? 
Hvorfor kan ingen tvinge sel-
skabet til at agere mere an-
stændigt, når man skal udfø-
re et så stort og besværligt 
stykke arbejde? Hvorfor ikke 
mere borgerinddragelse og 
større lydhørhed og vilje til at 
samarbejde? Det er det, der 
virkelig undrer mig. 

At et selskab kan få lov til i 
2012 og 2013 og forventeligt i 
årene fremover at agere så ar-
rogant og afvisende over for 
stort set enhver klage og en-
hver venlig henstilling. 

Man spørger jo uvægerligt 
sig selv, om det nu også er de 
rette folk på de ledende po-
ster i det selskab. Formand 
og direktion? Men det må vi 
vel igen-igen bede stat og 
kommuner se grundigt efter 
og meget gerne handle ud 
fra. 

Jeg er i hvert fald målløs, 
hver gang jeg læser om nye 
afsløringer af det metromon-
sters usædvanlig arrogante 
opførsel i vores dejlige og me-
get følsomme hovedstad.

Lørdagsrefleksioner skrives på skift 
af ledende overlæge og tidligere 
formand for Det Etiske Råd Ole J. 
Hartling, præst og journalist Sørine 
Gotfredsen, forfatter og journalist 
Peter Olesen og journalist og 
forfatter Kåre Gade

Metromonsteret. Metroselskabet har en adfærd, 
der lader meget tilbage at ønske

WW Inkarnation er ikke kun 
et spørgsmål om, at Jesus var 
menneske. Det er i lige så høj 
grad udtryk for en bestemt 
måde at tænke historie på. 

3 Ugens ubetinget mest 
debatterede emne er dag-
institutionernes regler 
om, at pædagoger ikke 
må kramme børn, tage 
dem op på skødet eller 
skifte ble i enrum. Regler-
ne skal hindre grundløse 
anklager og pædofi liryg-
ter. Et andet emne, der fi k 
især de mandlige læsere 
til tasterne, var spørgs-
målet om, hvorvidt folke-
kirken mangler mande-
hørm. 

Mangler folkekirken 
mandehørm? De maskuli-
ne værdier i folkekirken 
er ved at forsvinde, skri-
ver sognepræst Poul 
Joachim Stender i et 
debatindlæg i onsdagens 
Kristeligt Dagblad:

”Skal metoden fylde mere 
end indholdet? Hvis ind-
holdet, evangeliet om Jesus 
Kristus, ikke rigtig genken-
des længere, kan det jo så-
dan set være lige meget 
– altså i kirkeligt regi. Så 
kan man lige så godt tage 
hen til det lokale forsam-
lingshus og høre en sej rej-
seskildring eller gå i biogra-
fen og se en fed actionfi lm.”

Ragnar Garðarsson 
på facebook.com/kristeligt

”Hvis præster ikke skal 
kunne tage udgangspunk-
ter i deres prædikener fra 
det, som optager tiden, 
hvordan skal man så kunne 
perspektivere og relatere 
Guds Ord til noget vedkom-
mende for nutidens menig-
hed i folkekirken? Hvis jeg 
ikke kan få Guds ord fortol-
ket, vendt og drejet i for-
hold til nutidens verdens-
syn og problemstillinger, 
har det for mig som præst 
og menig kirkegænger in-
gen værdi!”.

Anders Ellebæk 
på facebook.com/kristeligt

Om at 64 procent af de 
danske daginstitutioner 
har lavet regler for, at 
børn for eksempel ikke 

må være nøgne eller lege 
”doktor” for at hindre 
seksuelle krænkelser:

”I den institution, hvor jeg 
er leder, har vi masser af 
veluddannet personale. Det 
betyder, at vi ved meget om 
børns naturlige seksuelle 
udvikling. For nogle foræl-
dre er vi nødt til at belyse 
dette emne for at undgå, at 
de forveksler den udvikling 
med en form for krænkelse. 
Herudover skal vi selvfølge-
lig hjælpe børnene med at 
sige fra, når deres grænser 
nås, ligesom vi skal være 
opmærksomme, så kræn-
kelser børnene imellem 
imødegås. I personalegrup-
pen taler vi om, hvordan vi 
som personale sikrer os 
mod beskyldninger om sek-
suelle overgreb og samtidig 
sørger for at skifte børnene, 
sidde med dem på skødet, 
trøste dem og give dem alle 
de knus og kram, de har 
krav på gennem en hel dag 
hos os. Det kan sagtens la-
de sig gøre via dialog, om-
sorg og sund fornuft.”

Britta Ellebæk 
Frederiksen 

på facebook.com/kristeligt

”Når man overlader sine 
børns pasning til andre, bli-
ver man nødt til at have en 
grundlæggende tillid til, at 
de varetager opgaven til-
fredsstillende. Det er det 
eneste, der kan fungere for 
alle tre parter: børnene, for-
ældrene og pædagogerne. 
Der en sygelig fokusering 
på sex i alle afskygninger i 
vores samfund, herunder 
ikke mindst pædofi li. Lad 
os blive fri for at høre om de 
meget få sager, der måtte 
være. Det gør det hele så 
betændt, og enhver ved jo, 
at små børn har brug for fy-
sisk omsorg, dvs. at sidde 
på skødet, at blive holdt 
om, at blive holdt i hånden 
og strøget over håret. Hvor 
skaber vi dog unødigt man-
ge problemer for os selv, 
suk.”

Kirsten Hermansen 
på facebook.com/kristeligt
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