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___________________________________________________________________

Kære alle!

Jeg håber, at det står vel til hos jer rundt 
omkring i sognene, og I har mulighed for 
at nyde det gode vejr og den friske luft. 
Når man sidder udenfor i solen, lukker 
øjnene og tager sig et lille drømmeblund, 
kan man i nogle øjeblikke glemme, at ver-
den er så anderledes, og at der for tiden 
lægges begrænsninger på vores adfærd og 
omgang med hinanden.

Når jeg skriver disse ”kirkebreve,” skal I 
selvfølgelig tage imod dem på jeres egen 
måde, fortolke og forstå dem, som I vil. 
Forfatteren bestemmer, hvad der skal stå, 
men læseren bestemmer, hvordan man 
skal for-stå.

Jeg for min del betragter ikke brevene 
som ”prædikener”, selv om der selvfølgelig 
rundt omkring i brevene er temaer og for-
løb, som også kunne indgå i en prædiken 
ved en gudstjeneste.

Når jeg ikke selv vil kalde det for prædike-
ner eller noget andet, som klinger kirke-
ligt, er det fordi vi under de givne forhold 
skal undgå kopier. Vi skal benytte os af no-
get andet, som holder os i live i længsler 
efter det ægte, som vender tilbage en gang.

Jeg har heller ikke optaget en ”alene-guds-
tjeneste”, som jeg så kunne lægge ud på 
hjemmesiden som en gudstjenestevideo. 
Det er ikke den ægte vare!

Lad os gøre noget andet, som hver især 
formår. Det må være, som det er, når nu 
verden er, som den er. Hellere fantasi end 
kopi.

Altså mere et brev, en hilsen, en traktat, 
en kommentar, en kronik, en krønike; et 
huske-på-hinanden-brev; et tænke-sam-
men-brev; et trøste-opmuntre-holde-sam-
men- og stå-igennem-brev. Nogle gange 
kirkeligt, andre gange folkeligt, - altid lidt 
af begge dele.

Noget som bevæger sig frit i alt det menne-
skelige, der er til i liv og tro og som berører 
os for tiden. Ikke kun det vi må undvære 
lige nu, men lige så meget det vi opdager, 
at vi har, og som ingen kan tage fra os.

Vi kan opdage, at vi 
har mange uantastede 
værdier og overskud, 
som vi nu, lidt skam-
fuldt, må erkende, at 
vi svigtede før i tiden, 
da verden var ”nor-
mal”. Vi så ikke det, 
der var levende og vig-
tigt.

Vi havde så travlt, at 
vi ikke skænkede det 

mange andre tanker end det, at det var en 
selvfølge. 
Det er der intet, der er! 
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At dømme efter de seneste dages re-
portager om den offentlige adfærd er 

langt de fleste i stand til at holde sig til reg-
lerne. Men der er tydeligvis også mange, 
særligt i større byområder, som åbenbart 
ikke er i stand til af følge regler og anvis-
ninger. Enten er det fordi, de forglemmer 
sig, er ubetænksomme eller simpelthen 
ikke vil acceptere vilkårene.

Hvis, det er det sidste, der er tilfældet, 
så er det måske en holdning, som 

nødvendigvis må bearbejdes for eftertiden.

Der findes mennesker, som er overbevist 
om, at regler ikke gælder for dem. Hvis de 
trænges op i en krog og får at vide, at det 
faktisk gælder for dem, som for alle andre, 
så udløses der en flodbølge af mere eller 
mindre kværulantiske argumenter for, at 
der da må gælde særlige undtagelser og 
dispensationer for mit vedkommende.

Det er ikke fair overfor dem, der er tru-
et på deres arbejde, på deres virksomhed, 
sundhed og velfærd. 
Det er ikke fair overfor dem, der tager sig 
af de syge og gør alt, hvad de kan for at 
undgå, at andre bliver syge.
Det er ikke fair overfor dem, der er isole-
rede på plejehjem og institutioner.
Det er heller ikke fair overfor et samfund, 
som strækker et kæmpe milliard-sikker-
hedsnet ud under fællesskabets existens. 

Vi behøver ikke at klæde os i sæk og 
aske, være ydmygt krybende i vemo-

dig jammerlighed, flæbende ynk eller vise 
underkastende taknemmelig adfærd over-
for Staten. Men vi både kan og skal rette 
ryggen i forhold til fællesskabets krav, som 
i denne tid kommer før mine egne ønsker 
om at realisere det, som jeg helst selv vil og 
selv har allermest lyst til - party party!
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Der er tre ting vi må tage til efterret-
ning:

1Vi lever i en retsstat, hvor der er orden 
på forholdene og vi alle nyder beskyttelse 
samtidig med at vi alle må leve op til et an-
svar.

2Vi lever i en socialstat, hvor vi tager vare 
på hinanden, respekterer og understøtter 
hinanden.

3Vi lever i en dannelsesstat, hvor vi frit 
kan uddannes og dueliggøres til at forsørge 
os selv og bidrage til samfundets oprethol-
delse. 

Vi lever et privilegeret liv i den bedste af 
alle verdener - også i et globalt perspektiv. 
Vi ligger helt i top i målinger om at være 
verdens lykkeligste folk. 
Vi frygter ikke, at Staten fører dobbelt-
bogholderi overfor os som borgere, og Re-
geringen lyver ikke for os. Ret beset har vi 
et privlegeret udgangspunkt for at komme 
ud på den anden side af krisen.

Vi tilstræber en så høj grad af fælles viden, 
indsigt, fornuftig dømmekraft, så vi som 
borgere er i stand til at understøtte et kva-
lificeret folkestyre og demokrati, hvor po-
litiske kortslutninger og nemme løsninger 
så vidt mulig kan undgås.

Så langt! Så godt

Vel er det i år - 2020 - 75-året for 2. ver-
denskrigs og den danske besættelses 

afslutning - og vel er det også i år 100-året 
for optagelsen af Nordslesvig i  kongeriget 
Danmark som Sønderjylland.

I disse to anledninger er det ganske na-
turligt, at medierne i deres programmer 

og reportager er meget præget af marke-
ringen af disse begivenheder. Men der har 
endnu ikke været produceret noget nyt, 
som sætter begivenhe-
derne ind i et aktuelt og 
fremadrettet perspektiv. 
Det er historiefortælling 
på dåse. Langt de fleste 
nulevende danskere har 
ingen personlige erfarin-
ger fra den tid, og man 
kan ikke leve af andres 
erindringer.

Men der er desværre, vil jeg tillade mig 
at bemærke, sket en forskydning i 

den historiske tankegang. Den aktuelle 
globale sundhedskrise begynder at blive 
fortolket i forhold til erindringen om be-
sættelsestiden og tanker om national iden-
titet.

Det er der intet grundlag for. Det er en 
kortslutning. Vi er ikke i krig. Vi er 

ikke besat. Der er ikke noget reelt bagud-
rettet sammenligningsgrundlag.
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Det kan være farligt for et folk at dvæle 
så meget i historiske minder, at man 

ikke ser sin egen samtids krav og problem-
stillinger, som nu en gang er de udfordrin-
ger man må forholde sig til. 

Vi siger så tit, at vi skal lære af histori-
en, så den ikke gentager sig og genop-

står i sine mørke begivenheders skikkelse.

Historien gentager sig altid. Det er hi-
storiens list, at den gentager sig selv 

med usvigelig sikkerhed, netop når vi dyr-
ker historien allermest. Historiebogen 
er en fortegnelse over menneskehedens 
tilbagevendende dårskaber. Kun uhildet 
selverkendelse kan give os syn for, hvordan 
historien byder sig til med fortidens gamle 
dæmoner i nye tilforladelige forklædnin-
ger. Uopmærksomt og handlingslammet 
demokrati kan være væksthus for under-
gang.

Der har de seneste uger bredt sig en na-
tional alsangsstemning, - erindrings-

motiv fra besættelsestiden. Morgensang 
hver morgen kl. 09:00 og fællessang hver 
fredag kl 19.

Der er ikke noget galt med de danske 
sange og salmer. Den danske sang er 

et fuldstændig enestående bidrag til den 
globale kulturarv. Der er intet som tonen 
og klangen, fraseringen og harmoniserin-
gen i den helt unikke meloditradition, som 
er vokset frem omkring Højskolesangbo-
gen, og til dels Salmebogen. Der er et fol-
keligt åndedræt i sangen, som umisteligt er 
vores. Det er ganske enkelt en kærligheds-
sag at kunne trække vejret sammen i sang.

Men for at undgå, at vi sygner hen i en 
usund form for national patos, vil jeg 

tage en af de mest kendte og elskede sange 
frem som et opmuntrende exempel.

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme.
Skrevet (1850) af ingen ringere end  
vores nationaldigter H. C. Andersen. 

Efter sigende skulle baggrunden for san-
gen være, at H. C Andersen var kommer 
under kritik for ikke at være tilstrække-
ligt dansk. Det var lige under og efter den 
første slesvigske krig, hvor illusionen om 
Danmarks militære kapaciteter endnu var 
intakte.

Digteren bekender sig i sangen uforfal-
sket til det at være dansk, og nogle af 

hans formuleringer går som billed-citater 
over i eftertidens danske sprog.  ”I Dan-
mark er jeg født! ... du danske sprog, du er 
min moders stemme. .... Du danske friske 
strand  ....  Dig elsker jeg! - Danmark mit 
fædreland!

Og så formulerer H. C. Andersen dét, 
som altså er så vigtigt for os at have 

for øre, øje og tanke, hvis vi vil synge dan-
ske sange på den rigtige måde.

Gud giv dig fremtid, som han gav 
dig minder!

Minder er godt. De er uundværlige.

Fremtid er bedre. Den er uundgåelig.

Hjælp! Der er næsten ikke mere plads, 
og jeg har slet ikke nævnt Grundtvig 

endnu i dette brev! Undskyld! Undskyld! Her 
kommer han!

”Ja, i kærlighedens rige
ret og magt går hånd i hånd,
knytter, som hinandens lige,
frit fuldkommenhedens bånd,
løser på en yndig måde
så nødvendighedens gåde!”
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