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En dag efter messen - jeg tror det var i 1348 - 
talte en gruppe på syv unge, fornemme kvinder 
med hinanden på trappen udenfor kirken Santa 
Maria Novella i Firenze.
De taler om den forfærdelige situation i byen. 
Pesten hærger. Den menes at være opstået i 
Orienten, og nu spreder den sig over hele Ita-
lien. Kvinderne beslutter, at de vil bryde op og 
rejse ud i campagnen for at slå sig ned på et 
landsted og dér gå i frivillig karantæne.
Tre af kvinderne er forlovede, og deres kære-
ster støder til på trappen udenfor kirken. Alle 
ti bliver enige om at flygte ud af byen så hurtigt 
som muligt.
Tjenestefolk bliver sendt afsted i forvejen for 
at bringe forsyninger til landstedet, indrette 
værelser og i det hele taget gøre alt klar til gæ-
sterne kommer. De ankommer så senere til ste-
det. Det var en tirsdag, så vidt jeg husker. Her 
beslutter de sig for at blive i frivillig isolation 
- godt og vel to uger. 

De bliver enige om, at de skal følge et nøje fast-
lagt dagsprogram. De skal alle ti hver dag for-
tælle en fortælling over et på forhånd udvalgt 
tema. Fredage og lørdage er fridage. Det bliver 
til ti arbejdsdage, hvor der hver dag fortælles ti 
fortællinger - altså 100 fortællinger i alt.

Det er den italienske forfatter Boccaccio, der 
skriver om disse 10 unge menneskers kreative 
flugt fra den smitsomme sygdom. Han kalder 
sin bog for Decameron. Det betyder: De ti da-
ges (fortællinger). Det bliver til den europæiske 
litteraturs første egentlige novellesamling.

Sceneriet udspiller sig i en form for tidslom-
me. En absolut smittefri zone, hvor hverken 
de unge mennesker eller deres tjenestefolk har 
bragt smitte med sig. Det bliver en idyllisk en-
klave af sommerdage på et vidunderligt land-
sted med park og have omkring. Middelalderæ-
stetik, når den er allermest pittoresk.

Men nu er det altså ikke for at skabe et litte-
rært skønmaleri over den velhavende toskanske 
ungdoms tvangfrie forlystelser i et luxussom-
merhus med udsmykninger i carreramarmor. 

Pointen er, at Boccaccio vil skildre, hvad men-
nesker gør, hvordan de prioriterer deres liv, når de 
befinder sig i en livstruende situation. 

Det bliver til 100 fantastiske fortællinger, 
som både direkte og indirekte kredser om kær-
ligheden. Det lyder, som Steffen Brandt fra tv2 
siger det: Det vigtigste at forholde sig til er ...... 
livet, døden og kærligheden.
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Boccaccios bog har ofte været anset for at være 
både frivol, vovet, uartig - for ikke at sige por-
nografisk uanstændig, fordi de unge mennesker 
ikke holder sig tilbage for at beskriver erotiske 
forhold i deres fortællinger. 
Sammenlignet med vor tid nærmest totalsexu-
aliserede kultur er de erotiske indslag i Deca-
meron nærmest uskyldigt ærbare. Et intimt 
forsvar for kærlighedens erotisk-poetiske for-
hold, som ret forstået også har ægte moralske 
kvaliteter.

Igen drejer det sig om, hvad der sker med men-
nesker, når katastrofen truer? Exploderer det 
hele i de sidste tiders amoralske fråseri og selv-
destruktion, eller genererer truslen om sygdom 
og død tanker om moral i relation til liv og krea-
tivitet? Det sidste, mener Boccaccio. 

Det drejer sig altså dybest set om valget mellem 
degeneration eller civilisati-
on. 

HVAD 
SKER DER
SÅ 
MED 
OS?
Vel kan vi ikke sammenligne 
vores aktuelle situation med 
pestens tid, hverken reelt 
eller i overført betydning. 
Men vi kan og bør måske, 
i langt højere grad end det 
er tilfældet, stille os selv 
det centrale spørgsmål om, 
hvad vi bruger vores liv på. Først og fremmest 
burde vi også stille spørgsmålet,når vi lever i 
fred og ingen fare og nyder livet i normalitetens 
frihed. Dér har vi, om jeg så må sige, tid til det, 
og vi er ikke under pres eller akut trussel. Men 
får vi det gjort?

Det normale
Det, som alle venter på nu, er normalitetens 
tilbagekomst. Det skal der på ingen måde tæn-
kes ilde om. De syge skal blive raske, folk skal 
vende tilbage til deres arbejde, og samfundet 
skal komme på fode og komme økonomisk til 
kræfter igen.

Der er standarder og værdier, som har vist det 
sociale samfunds bæredygtighed i den aktuelle 
krise. Det er ikke kun de rige med landsteder i 
campagnen, som kan søge at redde sig. Det kan 
vi alle, der hvor vi er.

Men når det er sagt, er der nok noget af det, der 
før betragtedes som umistelige normaliteter, 
som ikke vender tilbage. Der er adfærdsformer,  
som ikke er så hensigtsmæssige med mindre 
man også i fremtiden tager elementære for-

holdsregler i betragtning. Offentlig 
transport, offentlige forsamlinger, 
almindelig omgangsadfærd, mas-
searrangementer, globale bunkerej-
ser til bunkedestinationer.

Vi skal nok tænke grundigt over, 
om der er ting i vores adfærd, som 
er usunde, og måske også tage det 
ubehagelige skridt ud i overvejelser 
over, om ubetænksomhed og per-
sonlige interesser uden videre er en 
sund kombination. Er der noget, vi 
kan leve godt foruden?

Men der er også en indadvendt fare, 
vi må se i øjnene, når samfundet åb-
ner igen.

Det sociale
Den allerstørste fare er den sociale og natio-
nale tilbagetrækning. Skal vi i fremtiden anse 
hinanden for potentiel fare, når vi mødes i of-
fentligheden. Skal vi begynde at vige udenom 
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hinanden, - for man kan jo aldrig vide, og jeg må 
hellere være på den sikre side. Mit medmenne-
ske bliver en risiko. Skal vi til at leve i social-hy-
pokondrisk cølibat?

Det globale
Den anden form for tilbagetrækning er retur-
neringen ind i det nationale på toppen af den 
store anti-globaliserings-bølge, som allerede er 
begyndt at rejse sig. 

Det nationale må ikke nu herefter igen igen 
igen blive til tryghedens indelukkede slutpunkt. 

Det nationale er ikke et slutpunkt. Det er et 
udgangspunkt. Det er dér, jeg er født og hører 
hjemme. Det er derfra min verden går. Det er 
der, jeg har alt mit rod, som jeg hørte så mangen 
en gang i min barndom.
 
Det er herfra, jeg vender mig imod verden og 
frimodigt går ud gennem lågen i Dannevirke for 
at være en del af meget andet. Ikke alt mellem 
himmel og jord, men noget af det. Det, som jeg 
finder, er det bedste.

Globale problemer skal løses globalt. Vi kan 
ikke opretholde velfærd og levestandard, hvis 
ikke vi forholder os til og deltager i globale 
sammenhænge. Der er måske nok noget, der 
rent forsyningsmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

skal justeres i forholdet mellem nationalt og 
globalt. Men national enegang og politisk anor-
eksi overfor omverdenen er en farlig og usund 
tilstand.

Der er mange andre globale spørgsmål, ud over 
sundhed, som snart melder sig.

Overbefolkning, global ernæring, fattigdom, 
uddannelse, folkeoplysning, politisk stabilitet, 
flygtningeforhold, drikkevand, miljø, klima, 
energi.

Dertil kommer et politisk opgør med global 
korruption, kriminalitet, it-svindel, overvåg-
ning og mediemanipulation; retningslinier for 
global finansvirksomhed.

Der bliver rigeligt at engagere sig i for vores lille 
fædreland - også sammen med vore nærmeste 
nordiske naboer og EU.

I tiden der kommer herefter skal vi - midt i det 
globale circus - holde os Boccaccio påstand for 
øje om, at det væsentlige, i bund og grund, er 
liv, død og kærlighed. Det gælder ikke kun under 
unormale forhold. Det bør også gælde i det 
”normale”, for ellers forglemmer vi os selv som 
mennesker.

Alverden
Kristendommen er i sit væsen global og 
expansiv, i hvert fald som Matthæus for-
står det, når han forsegler sit evangelium 
med slutreplikken:

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden.  
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine 
disciple, idet I døber dem i Faderens og Søn-
nens og Helligåndens navn, og idet I lærer 
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. 
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens 
ende.«

Det er den universelle skabelsestanke og 
billedet af den éne Gud, som ligger til 
grund for, at kristendommen kommer 
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til at tænke så altomfattende, som tilfældet er.  
Det gælder alt liv til alle tider. Men fl ere gange i 
historiens løb er det gået galt, fordi kirken byt-
tede om på Guds magt og kirkelig magt.

Men hvis vi skal destillere kristendommen ned 
til de korteste udsagn, vi har til rådighed, kan vi 
fra de johannæiske skrifter nævne:

For således elskede Gud verden, at han gav sin en-
bårne søn, ..............

Gud er kærlighed, ............

og hos Paulus, i den store kærlighedshymne i 
Korintherbrevet, kan det hele kortes ned til 
replikken:

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men 
størst af dem er kærligheden.

Kærligheden er det store hovedtema i kristen-
dommen. Helheden forstås ud fra kærligheden.

I første omgang virker det meget sympatisk og 
positivt. At kristendom består i kærlighed både 
i billedet af Gud, af Jesus og af Helligånden som 
kærlighedens ånd. Det kan vi menneskeligt set 
forholde os konkret til. Det passer til vore egne 
oplevelser af kærlighed, både i medmenneske-
lige, sociale, familiære og erotiske situationer.

Sådan kan det let ende med, at alle vore egne 
positive, korrekte opfattelser af godhed, ret-
færdighed, velfærd og socialt velvære fl ytter ind 
og overtager hele triniteten. 

Gud bliver billedet af vores egen stabilitet. Jesus 
bliver dannet i vores eget billede af aktivitet, 
og endelig til sidst bliver Helligånden formet 
i billedet af vores personlige fornemmelser for 
spiritualitet.

Men sådan forholder det sig vist ikke. Det er 
nok vores egne kærlighedsbilleder, vi iklæder 
kristendommen. Der er lidt mere bid i det med 
liv, død og kærlighed. Forløsningen sker gen-
nem lidelse. Jesus holder ikke afstand, når det 
går ad helvede til.

Fortælling nr. 101
Jeg vil slutte med en fortælling om den engelske 
tv-dramatiker, Dennis Potter. Han lavede mær-
kelige, skæve tv-dramaserier for BBC i 80-erne. 
Måske er der nogen, der kan huske serien: The 
singing detective.

Dennis Potter var oprindelig uddannet journa-
list, men måtte, på grund af en meget sjælden 
sygdom, hvis diagnose jeg hverken kan udtale 
eller stave til, skifte stil og begynde som tv-dra-
matiker.

Da sygdommen var meget fremskreden deltog 
Potter, kort før sin død, i en timelang tv-samta-
le med en af de få journalister, han endnu havde 
tillid til. Han hadede den mediemæssige kor-
rumpering i underholdningsindustrien og i ny-
hedsformidlingen, symboliseret i mediemogu-
len Rupert Murdoch.

De talte blandt andet også om Potters forhold 
til kristendommen. Efter hans mening var den 
blevet systematisk forrådt af talsmændene for 
den kirke, som egentlig skulle have forkyndt 
det centrale budskab.

De bibelske fortællinger derimod elskede han 
meget højt. I barndommen havde han også haft 
en mormor med et forklæde han kunne putte 
sig i, når de satte sig sammen, og hun fortalte 
bibelhistorie for ham. Fortællingerne tiltalte 
ham med deres dramatiske realisme.

Det som, efter Potters mening, havde været 
kirkens ødelæggende fejltagelse og forræderi 
mod fortællingernes budskab og drama, bestod 
i, at kirken havde bildt sig selv og folk ind, at 
kristendom var et plaster på såret. 
Det var løgn. Kristendom var selve såret!

_____________

Glædelig og velsignet søndag!

Kom, lad os bryde op herfra og tage tilbage til 
Firenze!
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