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Hvem? 
Didrik Søderlind, forfatter

Hvorfor? 
Snart aktuell med boken 

Kristen-Norge om sine besøk 
hos troende i hele landet. 

De som går i kirkene, har vesentlig mer å fare 
med enn folka som brenner dem.
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Fremmed i Jesusland

– Hvorfor har en ateist fra Oslo brukt over 
ett år på å oppsøke små kristne trossam-
funn?

– Av nysgjerrighet. Kristendommen var 
blitt noe fjernt og eksotisk for meg. Det har 
alltid vært mye religiøs eksperimentering i 
de miljøene jeg har tilhørt, men å bli kristen 
har vært fullstendig utenkelig. Jeg ville finne 
ut hva kristendom er i Norge i dag
– Du var medforfatter av boken Lords of 
Chaos, som handlet om satanrock. En bety-
delig overgang?

– Ikke egentlig. Begge bøkene handler om 
å tro, og det er en del om rock i den nye 
boken også. Men jeg må jo si at de som går 
i kirkene, har vesentlig mer å fare med enn 
folka som brenner dem.
– Med hvor åpent sinn gikk du inn i de 
kristne miljøene?

– Jeg utelukket ikke at jeg kunne bli 
frelst. Mange tror at ateister er skråsikre 
og aggressive, men jeg har tvilt meg frem 
til standpunktet mitt. Jeg har alltid vært en 
søkende, som forsøkte å være hedning og 
hindu, men kristendommen hadde jeg aldri 
gitt en ordentlig sjanse. Dessuten kunne jeg 
jo skylde på 40-årskrisen hvis jeg skulle bli 
en troende; bursdagen min er i mars!

– Du besøkte mormoner, læstadianere, 
pinsevenner, Jehovas vitner, Smiths venner, 
katolikker, ortodokse samt andre menighe-
ter. Hvordan ble du mottatt?

– Med unntak av Smiths venner var alle 
veldig imøtekommende. Vi mennesker sy-
nes jo det er fint at det vises interesse for det 
vi driver med.
– Hvor kristent er egentlig Norge?

– Det avhenger av hva du mener med 
«kristent», og det kan også virke som det 
avhenger litt av hvem som spør og hva slags 
svar de ønsker seg. Selv vet jeg ikke. På den 
ene siden sliter kirker og bedehus med 
å trekke folk, på den annen side har vi en 
innvandring som er i ferd med å endre tros-
samfunnene. For det er ikke bare muslimer 
som kommer hit, det gjør også utenlandske 
kristne, og med seg har de ofte et unorsk 
trosengasjement. En liten menighet som 
plutselig får 15 filippinske ivrige medlem-
mer, kan bli dramatisk forandret.
– Utlendinger kommer rett og slett for å 
frelse oss?

– Fenomenet kalles misjon i revers. Jeg 
traff en gruppe nigerianske misjonærer på 
Holmlia, der jeg vokste opp. De ser at vi har 
mye materiell velstand, men mener at vi har 
mistet noen viktige verdier. De observerer for 
eksempel mye ensomhet, betrakter det som 
en form for armod, og vet at kristne miljøer 
er gode til å skape fellesskap. Dessuten føler 
de nok et ansvar for å gi tilbake, ettersom det 
var vi som brakte kristendommen til dem.
– Vi snakker mye om behovet for å integre-
re muslimske innvandrere, men det finnes 
også kristne samfunn som isolerer seg fra 
storsamfunnet. Er det et problem?

– Når de har egne skoler, ignorerer de sto-
re avisene, radio- og TV-stasjonene og bare 
forholder seg til medier som deler deres syn 
på verden, kan det være problematisk. Men 
det er bare de færreste som trekker seg helt 
tilbake.

– Hva var det særeste trossamfunnet du 
besøkte?

– Menigheten Samfundet på Sørlandet. 
Den består av et par tusen mennesker som 
mener at ingen andre i hele verden egentlig 
er kristne. Kanskje særlig ikke de to andre 
små menighetene som brøt ut fra Samfun-
det en gang i tiden.
– Kvekernes gudstjeneste fremstiller du 
også som fremmedartet?

– De sitter en time i fullstendig taushet, 
med mindre noen føler seg kallet til å ta or-
det. Da jeg var der, ble stillheten bare brutt av 
en kvinne som sa et barnevers. For moderne 
mennesker, som er vant til at alt skjer opp-
stykket i fem minutters-bolker, er formen 
meget utfordrende.
– Hva var det mest overraskende du oppda-
get på dine ekspedisjoner?

– Mangfoldet. At det finnes så mange må-
ter å være kristen på: Alt fra hippiekristne 
som vil gi alt til de fattige, til dem som mener 
at rikdom er et tegn på Guds velsignelse. 
Men samtidig bygges skillelinjene ned. Alle 
trossamfunnene har egentlig urkirken, kris-
tendommen slik den ble praktisert rett etter 
Jesus, som ideal. Men så er de uenige om 
hvordan de skal nå det målet.
– For deg var ikke reisen bare fysisk. Endte 
du også mentalt opp der du kom fra?

– Jeg har hatt helt fantastiske opplevelser 
og fått mitt livssyn sterkt utfordret. Jeg har 
tatt nattverd, jeg har grått, jeg har forsøkt å be 
og jeg har opplevd at en eplekjekk holdning 
er blitt borte. Men jeg er ikke blitt en tro-
ende. Fremdeles mener jeg at det ateistiske 
standpunktet er mest overbevisende. Det er 
godt å være tilbake i jobben som rådgiver 
hos Human-Etisk Forbund, og det er godt å 
ta en pause fra Jesus. Men vi skal nok tref-
fes igjen.
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Bedre enn krig

Hun tøffet seg  
skikkelig opp, ble  
litt dominerende

Noen ganger er det hardt å være kvinne. 
Å måtte gi all sin kjærlighet til en eneste 
mann. 

Det kan fort vise seg å bli en utakknemlig 
oppgave også. Litt sånn perler for svin. Spe-
sielt hvis man er kjæreste med en soldat. 
Og gjerne vil behandles eksklusivt kjærlig 
tilbake.

Man kunne kanskje tro at andre vakre 
kvinner, med 90–60–90–mål, store hårman-
ker, soveromsblikk og klisterhjerne, var den 
egentlige fienden. Det er skrevet nyfemi-
nistiske bøker om hvor vanskelig det er å 
være supersexy og dødsseriøs i ett og sam-
me åndedrag. Noen har allerede gjort opp-
rør; fotografert sin ikke-så-perfekte-kropp i 
dårlig baderomsbelysning og lagt ut bildet 
på Twitter.

 Og så viser det seg at turbankledte, se-
nete talibankrigere utgjør en mye større 
trussel. Nå også på soverommet. Ingen-
ting får visstnok opp mer testosteron i alfa-
hannen enn å storme frem under gjallende 
kommandorop i en potensielt livsfarlig situ-
asjon. Bedre enn sex, sier de. Ikke rart flere 
kvinner enn forsvarsministeren er villig til å 
ta opp kampen.

Jeg traff nylig kjæresten til en soldat som 
var godt kjent med fenomenet. Kanskje 
hadde hun også latt seg inspirere av den ny-
lig oversatte iranske poeten Hafez. Kjærlig-
hetens arbeid krever ledelse, skrev han, en 
gang på 1300-tallet. Og nevnte dame har 
både lederegenskaper og konkurransein-
stinkt. Dessuten kunne hun tenke seg mer 
av både kjærlighet, omtanke og sex.

Så hun tøffet seg skikkelig opp, ble litt 
dominerende, kan du si, kjeftet litt her, rop-
te litt der, ja hun ble visst rent ut komman-
derende på visse punkter.

Inntil den barske, spesialtrente soldat-
mannen hennes satte seg ned ved kjøkken-
bordet, så henne dypt inn i øynene, holdt 
frem de samlede hendene, som om det lå 
skjøre fugleegg i dem, og sa «Dette er bal-
lene mine. Vil du ha dem? Eller syns du jeg 
skal beholde dem?» 

Der står saken.
bodil.fuhr@aftenposten.no
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