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Forord
Forsidebilledet af denne afhandling om dommedag i islam og kristendom 
har en vigtig detalje, som er resultatet af en mailkorrespondance med kunst-
neren Arne Haugen Sørensen. Jeg har tidligere haft et frugtbart samarbejde 
om et par af Haugen Sørensens værker, og i forbindelse med afhandlingen 
spurgte jeg, om han mon havde et billede, der ville kunne anvendes som for-
side. Han sendte mig som forslag et tidligere oplæg til glasudsmykningen af 
Vanløse kirke fra 1988, med den opstandne Kristus på vej op af graven. Men 
graven var tom. Jeg skrev og spurgte, om ikke det mørke hul var lidt intet-
sigende, og han indrømmede, at det måske nok var lidt kedeligt, og lovede 
at se på det. Resultatet blev dette billede, som han sendte vedhæftet en mail, 
hvor der stod: ”Jeg har, i stedet for den tomme grav, islamiseret den ved at 
tilføje et kik ned til de vantros helvede”.1

Jeg er glad for at have fået lov til at benytte dette billede af én af vor tids 
store, danske kirkekunstnere som illustration, fordi det mere end mange 
ord beskriver nogle af de problemstillinger og spørgsmål, der skal behandles 
i afhandlingen. 

For hvordan ser en nutidig forståelse af dommedag ud i en dansk kristen 
sammenhæng? Ligner den Haugen Sørensens første udkast med den tomme 
grav – uden fortabelse, dom og helvede? Og hvordan ser en nutidig forstå-
else af dommedag ud i en dansk muslimsk sammenhæng? Ligner den Hau-
gen Sørensens ”islamiserede” billede, hvor der er både fortabelse, dom og et 
helvede fyldt med de vantro og fortabte sjæles skrig og lidelser? Kort sagt: 
Hvad tænker nutidens danske kristne og muslimer om dommedag? Og har 
de noget at sige hinanden? 

Motivationen for valg af forskningsemnet dommedag i islam og kristendom 
bunder i tre personlige interesser og erfaringer. For det første forholdet mel-
lem kristendom og islam. Som sognepræst i Gellerup i årene 1979-2005 deltog 
jeg igennem flere år i religionsmødet og havde samtaler med mange for-
skellige muslimer. Erfaringerne herfra har jeg beskrevet bl.a. i to bøger: De 
fremmede har I altid hos jer og Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? (Skovs-
gaard 1994; 2004). I årene 1995-2000 var jeg desuden stiftspræst vedr. islam 

1 Haugen Sørensen har dog også selv en forestilling om dommedag. I sine erindringer skriver han 
om et tilbagevendende mareridt: ”Måske er denne drøm en lille forsmag på den straf, der venter 
mig i helvede for min kolossale egoisme” (Haugen Sørensen 2019, 91). 
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og kristendom i Aarhus Stift, og det var ikke mindst i den funktion, at jeg 
gennem samtaler og studier fik nogle uforglemmelige indtryk af muslimer 
og islam, og hvor jeg oplevede, hvordan mødet med islam kunne være med 
til at berige og udfordre min egen teologi. Det er i det lys, at afhandlingens 
komparative teologiske analyse skal ses.

For det andet udspringer undersøgelsen af internettet af en personlig inter-
esse og erfaring med internettet. I 1998 var jeg initiativtager til én af de før-
ste hjemmesider for religionsmøde mellem kristne og muslimer i Danmark. 
Hjemmesiden islamkristendom.dk var et debatforum, hvor enhver frit kunne 
skrive og give sin mening til kende. Det blev hurtigt et meget aktivt forum, 
og der samledes så mange brugere og debatindlæg, at arbejdet som admini-
strator og moderator efter et par år blev for omfattende, hvorfor domænet 
blev overdraget til Kristeligt Dagblad. Men det var som administrator for 
denne religionsdebat, at jeg for alvor stiftede bekendtskab med og fik re-
spekt for internettets muligheder og ikke mindst dets brugere. Disse var ofte 
anonyme og skabte en voldsom og til tider aggressiv debat; men de bidrog 
også med overraskende og kvalificerede indlæg, der var både læseværdige 
og oplysende. 

For det tredje blev jeg i januar 2007 som biskop mere eller mindre ufor-
varende årsag til en landsdækkende debat om dommedag. En journalist fra 
Ritzaus Bureau lavede et interview, hvor han spurgte mig, om klimaforan-
dringerne kunne være tegn på de sidste tider og dommedag. Jeg understre-
gede Jesu ord om, at ingen kender dagen og timen (Matt 24,36), men svarede 
samtidigt, at det kunne jeg ikke afvise. Som kristne venter vi jo, at Jesus skal 
komme igen, og vi læser i Det nye Testamente (Matt 24 o.a.), at der inden Jesu 
komme skal vise sig forskellige tegn, så måske, sagde jeg. Sammen med min 
tale om Jesu genkomst gav dette forsigtige ”måske” anledning til en middel-
stor mediestorm, der delte det teologiske og kirkelige landskab. Da jeg derfor 
efter 12 år som biskop havde muligheden for at få en treårig retræteaftale, 
valgte jeg dommedag som emne for en kommende ph.d.-afhandling for at få 
mulighed for at trænge dybere ned i problemstillingerne.

Når afhandlingen har fået titlen ”Mellem frygt og glæde”, er det ud fra 
en erfaring af og tese om, at det ofte er i dette spændingsfelt, at tanken om 
dommedag befinder sig. Mens jeg var sognepræst i Gellerup, havde jeg i 1996 
en samtale med en ung imam fra den lokale Grimhøjmoské. Vi havde opbyg-
get et tillidsfuldt forhold gennem mange samtaler, og en dag inviterede han 
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mig hjem til en kop the. I samtalens løb kom vi ind på dommedag. Det var 
et emne, der optog ham meget, og på et tidspunkt sagde han: ”Der går ikke 
en time, hvor jeg ikke tænker på dommedag!” Ordene faldt langsomt, stille 
og med eftertryk. Jeg var overrasket, for nok vidste jeg, at dommedag bety-
der meget for muslimer, men det undrede mig, at det var så markant. Han 
forklarede, at grunden til hans bekymring var frygten for, hvad der ville 
ske ham på dommedag. Om Gud ville tilgive ham, og om han havde gjort 
de gerninger, der skulle til for at kunne bestå på dommens dag. Jeg fortalte 
ham, at sådan havde jeg det ikke: ”Jeg går slet ikke og bekymrer mig om 
dommedag, for som kristne tror vi på, at Jesus frelser os på dommedagen. 
Så jeg glæder mig faktisk til dommedag.” Vi drøftede det ikke yderligere, og 
nogle måneder senere flyttede han med sin familie fra Aarhus. 

Jeg har ofte tænkt på denne samtale og spurgt mig selv, om det er gene-
relt for muslimer at nære en sådan frygt for dommedag? Fylder dommedag 
virkelig så meget, eller var den unge imam et særtilfælde? Og hvad med 
mig selv og mit eget svar? Hvad mente jeg i grunden, når jeg så hurtigt og 
frimodigt gav udtryk for, at Jesus frelser mig på dommedagen, og at jeg 
derfor glæder mig til dommedag? Var det et ærligt svar, og er det rigtigt, at 
jeg som kristen slet ikke skal eller bør frygte eller bekymre mig for dom-
medag? Hvad mon andre kristne og muslimer i dagens Danmark mener og 
tænker om dommedag? Og kan man forestille sig, at en kristen forståelse af 
dommedag kan beriges i mødet med islam – og omvendt? Afhandlingen kan 
således også ses som en videreførelse af den uafsluttede samtale, jeg førte 
med imamen for 25 år siden. 

Indledningsvis nogle få ord om mit forhold til islam. Farid Esack kalder 
forholdet til Koranen for et kærlighedsforhold (Esack 2005, 1ff). I den for-
bindelse angiver han 6 forskellige måder at forholde sig til Koranen på. Det 
kan være som: 1. Den ukritiske elsker (The uncritical lover); 2. Den lærde elsker 
(The scholarly lover); 3. Den kritiske elsker (The critical lover); 4. Elskerens ven 
(The friend of the lover); 5. Iagttageren (The voyeur); og 6. Polemikeren (The pole-
micist). Selv betegner Esack sig som en kritisk muslim og hævder, at evnen til 
at lytte til udenforståendes kritik er en betingelse for at overleve i en verden 
præget af videnskabelighed (ibid., 11).

Denne afhandlings forhold til islam kan delvis sammenfattes i punkt 4, 
som elskerens ven, dog med tilføjelsen: den kritiske ven. Jeg betragter mig 
selv som åben og lydhør overfor islam og for, hvad muslimer tænker og 
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tror. Jeg lader mig gerne overraske og betragter det som en berigelse både 
at finde ligheder og forskelle mellem islam og kristendom. Men jeg vil også 
beholde retten til at være kritisk. Koranen er ikke mit helligskrift eller min 
”elskede”. Jeg har Bibelen som inspirationskilde og fundament, hvorfra jeg 
anskuer og undersøger islam. Det betyder, at jeg mener både at kunne se 
islams skønhed, men også fejl og mangler. 

Da jeg i 1993 begyndte at studere islam, var den første bog, jeg læste, Islam. 
Tekster og stemmer fra den muslimske verden af Edvard Wulf Pedersen. Bogen 
rummer et væld af citater og skriftsteder fra Koranen, Hadith og muslim-
ske lærde, og under læsningen følte jeg næsten, at mit eget trosfundament 
indimellem vaklede. Jeg har dog alligevel været glad for at komme så tæt på 
islam og vover den påstand, at hvis man ikke har følt sig fristet af islam, er 
det utvivlsomt fordi, man ikke har et særligt indgående kendskab til islam 
eller muslimer. På et tidspunkt spurgte jeg ovennævnte imam fra Gellerup, 
om han i grunden vidste, hvad jeg som kristen troede på? Det mente han 
nok. ”Har du nogensinde været fristet?” spurgte jeg. Det havde han ikke. 
”Så ved jeg mere om islam, end du ved om kristendom,” sagde jeg. For hvis 
man ikke kan se storheden, skønheden og det fristende i en anden religion, 
mangler man noget i sin viden om og forståelse for den anden. Til gengæld 
går jeg ikke så vidt som Sybille Fritsch-Oppermann, der hævder, at man må 
gå ind i religionsmødet med en åbenhed overfor at konvertere (Winkler et 
al. 2017, 300).

Afhandlingens grundsyn er, at mødet med en anden religion på den ene 
side forudsætter mod, åbenhed, ydmyghed og respekt; men på den anden 
side er det afgørende, at man husker og bevarer respekten for og tilknyt-
ningen til sin egen tro og tradition. Det er en balancegang, der indebærer, 
at studiet af og mødet med en anden religion altid bør ske sideløbende med 
studier af ens egen tro. I det forhold er afhandlingen inspireret af den kon-
fessionelle komparative teologiske analysemetode, hvor man netop indgår i 
religionsmødet med en klar bevidsthed om sit eget konfessionelle stand-
punkt, så man i mødet lærer den anden, men ikke mindst sin egen tro bedre 
at kende. Forskellen på en konfessionel og meta-konfessionel forståelse af 
religionsmødet vil blive behandlet og diskuteret under afhandlingens me-
todeafsnit, del III.
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Det er håbet, at denne afhandling kan levere et bidrag til en teologisk 
analyse af dommedag i islam og kristendom, herunder en diskussion og 
eventuel reformulering af en nutidig evangelisk-luthersk kristen domme-
dagsforståelse. 
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