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Protestantisk kristendom, som bl.a. den danske folkekirke hviler på, er den hidtil bedste 
form for vækstskabende erhvervspolitik, som verden indtil nu har set. Jeg tager ikke 
stilling til, om protestantisk kristendom er bedre eller sandere end andre religiøse 
retninger. Argumentationen drejer sig alene om økonomiske resultater målt som 
bruttonationalprodukt per indbygger i form af såkaldte købekraftspariteter (dvs. hvor der 
tages højde for, hvor meget indbyggerne også kan købe for pengene). Det er på baggrund 
af dette alment anerkendte mål for velstand, at protestantisk kristendom viser sig 
uovertruffen som ramme for innovation, virkelyst og dermed økonomisk fremdrift.  

Først lidt statistik til belysning af argumentet: Blandt verdens 25 rigeste selvstændige 
lande på nuværende tidspunkt har de 20 overvejende befolkninger, som tilslutter sig 
kristendommen. Tre af de 25 lande har overvejende buddhistiske befolkninger (Japan, 
Singapore og Taiwan), mens to lande er muslimske (Forenede Arabiske Emirater og 
Qatar). Blandt de 20 lande med overvejende kristne befolkninger har de 13 overvejende 
protestantiske befolkninger eller befolkninger delt mellem protestanter og katolikker 
(Bermuda, Norge, USA, Island, Danmark, Canada, Schweiz, Australien, Finland, 
Holland, Tyskland, Storbritannien og Sverige). 12 lande af de 25 rigeste lande har 
derimod overvejende katolske eller blandede katolske og protestantiske befolkninger 
(Luxembourg, Ækvatorial Guinea, Irland, Canada, Østrig, Schweiz, Australien, Belgien, 
Holland, Tyskland, Frankrig og Italien).  

Samtidig skal disse tal ses på baggrund af, at ca. 32 pct. af verdens befolkning tilhører 
kristendommen, mens ca. 19 pct. er muslimer og ca. 6 pct. er buddhister. Af verdens ca. 
32 pct. kristne er ca. 16 pct.point katolikker, mens kun ca. 8 pct.point er protestanter (dvs. 
lutheranere, baptister, pinsekristne, metodister, reformerte, anglikanere og enkelte mindre 
retninger). Blandt de 25 rigeste lande tilslutter en stor del af befolkningen sig 
protestantisk kristendom i flertallet af landene, selv om protestantisk kristendom kun har 
tilslutning fra 8 pct. af verdens befolkning.  

Det korte af det lange er, at befolkninger, der tilslutter sig protestantisk kristendom, er 
voldsomt overrepræsenteret blandt de 25 af verdens på nuværende tidspunkt mest 
velstående lande.  



Hvorfor er der en sammenhæng mellem de to fænomener? Først vil jeg argumentere for, 
at kristendommen er bedst blandt de store religioner til at skabe velstand. Derefter 
argumenterer jeg for, hvorfor protestantismen inden for kristendommen sætter yderligere 
fart på den økonomiske udvikling.  

Den amerikanske sociologiprofessor Rodney Stark har udgivet bogen »The Victory of 
Reason: How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Success«. På 
baggrund af sammenligninger mellem kristendommen og de andre store religioner 
påpeger han, at kristendommen ene af alle religioner fandt et samspil med 
fornuftstænkningen. (Stark behandler kristendommen under ét og splitter den ikke op, 
som jeg gør). Kun inden for kristendommen blev teologien en rationel disciplin. Andre 
religioner diskuterede vildt og voldsomt og længe, om bestemte opdagelser eller 
opfindelser kunne tages i brug, eller om de var i overensstemmelse med den religiøse 
lære. Kristendommen accepterede derimod grundlæggende den videnskabelige udvikling, 
fordi den i højere grad værdsætter, at den materielle verden kan ændres.  

Stark citerer 500-tals kirkefaderen Augustin: »Har ikke menneskets geni opfundet og 
anvendt utallige overraskende nyskabelser, både af nødvendighed og af nysgerrighed«. 
Augustin fortsatte med at beundre færdigheder, som »kan fastholdes i mål og tal«. 
Opfordringen til innovation og videnskab var dermed en del af kristendommen fra 
begyndelsen.  

Kristendommen udmærker sig også ved, at den bedste tid altid ligger i fremtiden. I andre 
store religioner er det derimod ofte tiden, da religionsstifteren levede, som er og bliver 
guldalderen, mens nutiden blot er en fattig afglans heraf. Ofte opererer andre store 
religioner også med en cirkulær historieopfattelse, hvor alt i sidste ende vender tilbage til 
udgangspunktet. Den lineære historieopfattelse (som også findes i jødedommen) giver 
kristendommen en indirekte fremskridtsoptimisme, som muligvis bevirker mindre ro i 
menneskesjælen, men som set med økonomiske vækstbriller er det, som skal til.  

Samtidig er kristendommen en evigt fortolkende og genfortolkende religion. Selve 
religionens hovedværk, Bibelen, anerkendtes fra begyndelsen som menneskers og ikke 
som Guds værk i og med, at der var sat navne på skribenterne. Det var et held for 
kristendommen som vækstskaber, at Jesus ikke efterlod sig noget skriftligt, og at intet 
skriftligt er blevet tillagt ham. I kristendommen var det mennesker, som beskrev, hvad 
Gud gjorde gennem sine profeter og sin søn. Derfor har det også altid været svært at være 
bogstavtro kristen. Når selv éns religion kræver fortolkning og genfortolkning, ligger det 
i luften, at man stiller mindst de samme krav til éns omverden. De fleste store religioner 
er med Starks ord orto-praktiske (orto = rette). Det betyder, at de ved hjælp af regler 
foreskriver, hvad mennesker bør gøre eller ikke gøre i deres praktiske liv. Alene 
kristendommen er derimod en orto-doks (doxa = mening) religion, som kun lægger vægt 



på, hvad mennesker mener og tror, og ikke hvad de gør i det praktiske liv. Det giver 
kristendommen et større rum for kreativitet.  

Endelig kan man som supplement til Stark nævne, at Jesus som den eneste af de store 
religionsstiftere har en håndværksmæssig og manuel uddannelsesbaggrund. Alle de andre 
har været noget betydeligt mere ved musikken: storkøbmænd, kongesønner eller 
topembedsmænd. Kun Jesus kunne blandt religionsstifterne gå direkte ind i et LO-
fagforbund. Hermed blev praktisk arbejde i den materielle verden så at sige ved 
indstiftelsen set på med langt mere positive øjne i kristendommen end i andre store 
religioner. Det var også vækstfremmende.  

I århundrederne efter Jesus kom kirken, præsterne, biskopperne og hele det klerikale 
hierarki til. Det lagde en vis dæmper på de økonomiske vækstfremmende elementer i 
kristendommen, som reformationen og protestantismen imidlertid gør grundigt op med. 
Protestantismen radikaliserer kristendommen og fører den tilbage til rødderne. De anti-
autoritære, fornuftsdyrkende og frihedsorienterede elementer, som altid har ligget i 
kristendommen, kommer nu helt frem i lyset. Luther, Calvin, Zwingli, Tausen og de 
andre reformatorer fjernede det kirkelige hierarki og bureaukrati, som havde etableret sig 
efter Jesus.  

De fremhævede, at ingen autoriteter af nok så høj en status kunne binde den kristnes 
samvittighed. Luther siger om autoriteterne: »Det er tåbeligt at sige, at man skal tro sådan 
eller sådan, fordi konger, fyrster og flertallet tror det. Vi er ikke blevet døbt til konger, 
fyrster eller til flertallet, men til Kristus og Gud selv«. Om fornuften er Luther også klar: 
»Det er virkelig sandt, at fornuften er en virkelighed, og at den er den vigtigste af alle 
ting. Målt med de andre ting i livet er den det allerbedste, ja, noget lige ud 
guddommeligt«.  

Med den protestantiske kristendom var religion og økonomiske fremskridt som skabt til 
hinanden. Resultatet var den efterfølgende industrialisering, kapitalisme og vældige 
økonomiske fremskridt i netop den protestantiske del af verden - fremskridt, som viser at 
holde sig den dag i dag.  

Bør det have nogen konsekvenser, hvis jeg har ret i, at protestantisk kristendom er bedst 
til at skaffe befolkningerne velstand? Ikke nødvendigvis. Bortset måske fra, at vi skulle 
passe bedre på den protestantiske kristendom, som vi har fået i arv. Er kirken den 
velstandsgenerator, som noget tyder på, er den i bogstaveligste forstand guld værd. De 
mange århundreders protestantiske danske kirke har dermed via prædikener om 
søndagen, konfirmandundervisningen, undervisningen i skolen, dåbsoplæringen osv. også 
skabt en velstand, som vi har kunnet købe ordentlige boliger, sygehuse, bistandshjælp, 
handelshøjskoler og broer for. Kaster vi vrag på det første, tyder noget på, at vi også godt 
kan glemme at ligge i toppen med hensyn til det sidste.  
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