
Laura og kristendommen

af Nana Hauge
Sørine Gotfredsen fremhævede for nylig TV-serien Det lille hus på Prærien, der bygger
(meget frit) på de såkaldte Laura-bøger af Laura Ingalls Wilder. I serien spiller både
kirke og kristendom en rolle modsat mange andre tv-serier for børn. De situationer, som
Gotfredsen  fremhæver  fra  tv-serien,  hvor  kirken  og  kristendommen  spiller  en  rolle,
findes  dog ikke i  bøgerne,  men  bøgerne skildrer  ligesom TV-serien  kristendommens
betydelige rolle i Lauras og hendes families liv.

I Lauras familie er aftenbøn og søndagshvile en del af hverdagen ligesom salmesang og
bibellæsning. Allerede som lille pige er Laura bibelstærk og kan længere passager af den
udenad. Da Laura som ca. 5-årig kommer i søndagsskole, er hun derfor ikke imponeret
over søndagsskolelærerinden, der giver den bibelkyndige Laura alt for lette vers at lære. 

I den lille by Walnut Grove er Lauras familie med til at starte en kirke under ledelse af
Pastor Alden. Det er her, Lauras far, Charles, bruger de penge, der skulle være brugt til
støvler, til en kirkeklokke og derfor må vandre flere dagsrejser med lappede støvler for at
finde arbejde østpå, da familiens høst er blevet ødelagt af græshopper. Da familien slår
sig ned i De Smet, South Dakota, er de også aktive i kirken, og det er i kirken, Laura
møder Almanzo Wilder, som hun senere bliver gift med.

Det  er  ikke en meget  pietistisk  eller  vækkelsespræget  form for  kristendom,  familien
praktiserer. Vi mærker i bøgerne, at Laura ikke bryder sig om tidens til tider ekstatiske
religiøsitet. Kristentroen er der mere som en understrøm i alt, hvad Laura og familien
foretager  sig.  Det  er  i  kristentroen,  familien  henter  deres  mod,  og  det  er  her,  den
guddommelige lov, som gør den amerikanske drøm mulig, åbenbares.

I bogen Byen på Prærien reflekterer Laura over mennesket som frit under Guds lov uden
en konge som mellemled: 

Gud er Amerikas konge. Amerikanerne adlyder ikke nogen konge på denne jord, tænkte
hun.  Amerikanerne  er  frie  mennesker.  Det  vil  sige,  at  de  skal  adlyde  deres  egen
samvittighed. Ingen konge giver Far ordrer, dem må han give sig selv. (...) Naturens og
Naturens Guds love har skænket os retten til liv og frihed. Altså må man holde Guds
love, for Guds love er det eneste, der giver én ret til at være fri. 

Mennesket er skænket frihed, men under Guds lov. Det er derfor kun i overholdelsen af
Guds  love,  at  friheden  kan  bevares.  Dette  er  klart,  selv  for  teenagepigen  Laura:  at
friheden  er  frihed  til  at  øve  mådehold  og  selvopofrelse  i  forhold  til  familie,



lokalsamfund,  fædreland og Gud.  Det  er  ikke frihed til  at  dyrke sig selv,  men til  at
overholde Guds love og bud.

Denne stærke selvregulering, som er funderet i kristentroen, er overvældende til stede
gennem hele værket. Laura og hendes familie og mange andre pionerer, der drog vestpå,
vidste faktisk ikke, hvad der ventede dem i det nye land, men de stolede på, at Gud
havde planer med dem. De vidste, at deres vej en dag ville ende i himlen, hjemme hos
Gud. Og det er troen på det, der gav dem "a bright faith in a stranger land" (en lysende
tro i et fremmed land).

Under den lange vinter, hvor familien sulter og fryser, er det salmerne om det dejlige
land i  det  fjerne,  hvor sjælen har  sit  hjem,  der  holder  familiens  mod oppe.  Selvom
Charles ikke kan spille mere, kan de stadig synge. Og det gør de mens stormen raser og
brøler som et kæmpe dyr og maverne er tomme.

Tænker man nu, at Lauras kristentro er lidt naiv og lige lovlig optimistisk i synet på
menneskets og dets mange muligheder, tager man fejl. Laura havde et ganske realistisk
syn på menneskets natur. På en gåtur taler hun og den blinde søster Mary således om
menneskets ondskab:

"Vi er alle sammen slette og søger mod det onde som gnister søger opad,” sagde Mary
med Bibelens ord. ”Men det er ikke det, det kommer an på (…) vi bør ikke tænke så
meget på os selv, på om vi er gode eller slette”, forklarede Mary. – det drejer sig ikke så
meget at  tænke som – som at  vide.  At vide helt  bestemt,  at  Gud er god.” (Byen på
Prærien, s. 24)

Mennesket  er  slet  og Gud er god! Bondekonen Laura fik  ikke mange års skolegang
sammenlignet med i dag. Alligevel kunne hun godt forstå Biblen og reflektere over den.
Helt uden kælne påskehilsner eller andet nysprog.
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