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I disse dage
Nu er der gået 66 dage siden Danmark og stort 
set hele verden begyndte at lukke ned. Vi lukke-
de os inde hver for sig. Mange blev lukket ude 
fra hinanden. Vi kunne næsten overalt høre ek-
koet af døre, der blev slået i og gik i lås. 

Kun de allermest nødvendige døre fik lov til at 
stå på klem. Vi måtte liste os indenfor, men kun 
hvis vi overholdt bestemte stramme regler.  

De planer vi havde lagt for den nærmeste frem-
tid kunne vi feje sammen og smide ud med 
forårsrengøringens støv og spindelvæv. Nogle 
enkelte ting blev dog skrevet ind i huskebogen 
i forventning om, at vi på et senere tidspunkt 
kunne vende tilbage til det, vi gerne ville. 

Men mange må endnu i lang tid blive der, hvor 
de er. Det er dem, der fortsat skal pleje de man-

ge syge; de mange som vil blive syge. Der er lang 
vej endnu for dem, der har fået deres tilværelse 
slået mere eller mindre i stykker og ikke kan 
overskue fremtidens vilkår. 

Nye tider
Men siden torsdag d. 7. maj har det forlydt, at 
der er nye tider på vej. Danmark og store dele 
af vores nabo-verden åbner mere op for sam-
fundslivet. Men stadig med forsigtighed, så kri-
sen ikke tager til igen.

For første gang i to måneder 
kan vi begynde at se tilbage på 
en svær og dramatisk tid, der nu 
er på retur. Det skulle være mu-
ligt at se frem imod nye og mere 
lempelige tider.  

I erindring om historiske, politi-
ske slogans kunne vi måske citere: 
”gør dårlige tider bedre” ..... ”afstand eller kaos!”

Når noget begynder at svinde bort, opstår der 
afstands-tid, så man bedre kan få mulighed for 
at overveje, hvad det var, der skete. 
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I den anledning kan man heldigvis, som næsten 
altid, være sikker på at få god hjælp af medi-
erne, som med allerhøjeste journalistiske ihær-
dighed vedligeholder et passende kvantum for-
virring. Måske skulle man prøve at tænke selv?

Tænke-tid 
Det er tid til noget andet, som der faktisk bur-
de have været tid til, - hele tiden. Derfor vil jeg, 
min vane tro og på bedste Rasmus-modsat vis, 
hæfte mig ved noget, som hele tiden har været 
til stede - også midt i krisens turbulens. 

Det har været med til at bære igennem, selv om 
vi ikke havde tid til at se det eller tænke over 
det. Alt det hektiske fortrængte det og såede 
angst med forvirringens hvirvelvinde.

Det drejer sig om en næsten banal iagttagelse,  
som i sit udgangspunkt er ganske lille, måske 
for mange uden betydning eller vigtighed; - el-
ler måske endda kilde til irritation.

Det drejer sig om fænomenerne - lys og lyd. Det 
begynder for tiden ca. 05:09 og varer til 21:37. 
Ja og så begynder det næsten en times tid før 
og varer også lidt længere om aftenen. Det er to 
ting, der følges ad. De begyndte i det tidlige for-
år. For alvor synligt og hørbart for ca 66 dage 
siden.

Det er solopgang og fugle-
sang. Når solopgangens 
lys finder vej gennem den 
mindste sprække i persien-
ne eller gardin og prikker 
os på øjenlågene, stiger 
vi gradvist op fra søvnens 
dyb. 
Det er ikke af ond vilje, at solen sender sit lys 
ind under vores øjne og lader små lysende gni-
ster springe omkring i vores bevidsthed. Det 
er kun fordi den vil minde os om, at vi er lysets 
børn.

Samtidig rammer som-
merens fuglesang vores 
øre og baner sig vej ind 
i sjælens gemmer, båret 
på et symfonisk hav af toner. Morgensangen 
bølger rundt om hus og have, hæk og hegn, 
mark og eng, strand og skov.  Overalt en tusind-
fryd af fuglelyd. 
Det er heller ikke af ond vilje, at hele somme-
rens fuglekor synger tidlig morgensang for os. 
Det er kun fordi, de vil minde os om, at vi har 
det til fælles, at vi er skabninger som: 
- ”med sanglyd drager ånde.”

At de tør
Hvordan kan det være, at 
alle de mange sangfugle orker - og tør - synge 
de mange glade sange, når man tænker på, hvor 
farligt det er at være fugl. 

Kat og mår sniger sig ind på deres reder og ta-
ger både æg og unger. Lærke-
falk og spurvehøg slår ned som 
lyn og flænser deres sangerbryst 
i stykker. Og fugl er fugle værst, 
når skaden, den forræder, hop-
per rundt og hugger æg. Gøgen, 

den judasfugl, der skubber de andre unger ud 
fra reden, mens dens plejeforældre, rørsanger-
ne, tankeløst fodrer videre på det store mon-
ster - og dog synger de, som det er bestemt, at 
sangere de skal.

Så mange farer ved at være fugl. Og dog synger 
de morgensang, synger glade sange dagen lang 
- og nattergalen tager over med sin aftensang, 
der varer ved igennem lyse nætter helt til næste 
morgengry.

Hvorfor gemmer de sig ikke 
og holder deres næb lukkede, 
for ikke at gøre opmærksom 
på, hvor de er, så deres man-
ge fjender lettere kan finde 
dem?
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De gør det, fordi de er en lignelse på livsmod 
og udholdenhed i al den modgang og fare, som 
livet indebærer for alle levende væsener, - til 
daglig og ganske særligt i krisetider, hvor det 
gælder om at have mod og overskud i behold til 
en selv, og til dem der trænger mest.

Næsten hver eneste fugl har sit næb at synge 
med - eller i det mindste til at give lyd med. 
Nogle smukkere end andre. Rørdrummens or-
gelbas i fjordens siv. Glentens skrig og spovens 
dobbeltfløjt. Vibens quii-vitt! i tumlet flugt på 
runde vinger. Stærenes snakkesalige gnæggen i 
tagrenden. Gæssene, som altid har meget ga..
gak..ga..gak, de skal tale om; traners majestæ-
tiske trompet; sneppens hemmeligt snerrende 
hieroglyf. Men frem for alt, den danske sang, 
som den lyder over engen fra tusind lærkestru-
ber.

Der er så mange fugle
Der er en anekdote, som cirkulerer i det 
dansk-tyske kirkelige grænseland. Under en 
sammenkomst for mange år siden, mellem dan-
ske og tyske evangeliske præster, drøftede man 
spørgsmålet om ligheder og forskelle mellem 
dansk og tysk kirkeliv. 
En af de deltagende tyske theologer brugte den 
danske og den tyske salmebog som sammenlig-
ning og sagde: ”Im dänischen Kirchenlieder-
buch gibt´s so viele Vögele!” (I den danske salmebog 
er der så mange små fugle)

Det er faktisk rigtigt! Der er fyldt med fugle i 
salmebogen. Det er virkelig et af de mest mar-
kante kendetegn ved den 
danske salmebog, at netop 
fuglebillederne er så frem-
herskende. I Højskolesang-
bogen er der også mange 
fugle. Fra tidlig skoleungdom husker mange 
endnu, hvordan ”Arvesølv” og andre sangbøger 

sang alle fuglebillederne 
ind i os.

Hvorfor?
Hvorfor er der så mange fugle? 
De er jo ikke bare nævnt for sjov 
som et poetisk fuglebur? De har 
meget vigtige roller at spille i 
digtene.

Fuglen kan noget særligt, som 
mennesket ikke kan. Den kan hæve sig over 
jorden og søge mod himlen. Når den synger, 
gør den det både om det himmelske den møder 
oppe i det høje, og samtidig synger den om det 
jordiske, den kender fra livet her nede.

Billedet af fuglen, med dens flugt og sang mel-
lem jord og himmel, gør den til en metafor på 
liv og fællesskab, sang og samtale - mellem Gud 
og menneske. Det var et poetisk fuglebillede 
man dyrkede meget i romantikken. Grundtvig 
gjorde det. H. C. Andersen ligeså. St. St. Bli-
cher skrev en hel ”Naturconcert” af små digte 
til de mange fugle.

Man bliver syg uden
Eventyret om Nattergalen er H. C. Andersens 
forsvar for, at sang er livsvigtig. Hvis sangen 
forsvinder, bliver man syg. Der findes ingen 
mekanisk erstatning for den ægte sang, ligesom 
der ikke findes erstatning for det at leve. Det er 
H. C. Andersens måde at sige nogenlunde det 
samme på, som Grundtvig taler om i salmen. 
”Alt hvad som fuglevinger fik.” (10)

Pointen er, at alt, hvad der har fået fuglevinger 
- dvs. alle fuglene - de ved, at det er gennem 
deres sang, at de drager ånde og lever.

Det samme gælder for mennesker. Vi lever 
vores liv efter samme 
fugleskik - på samme 
vilkår som fuglene. Det 
er også igennem sangens 
åndedræt, at mennesker 
trækker vejret og lever. 

3



Dertil vil alle rationalister til hver en tid straks 
sige: ”Man kan da nemt trække vejret og leve - uden 
at man absolut behøver at synge imens.”

Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er hævet over 
enhver diskussion. Problemet er bare, at man 
bliver idiot af det. 

Sang og liv - forenet i samme åndedrag - er bil-
ledet på at forstå sit liv, mens man lever det, - i 
stedet for at leve det tankeløst mekanisk.

Det er det, den gamle kejser af Kinas land bli-
ver syg af. Det ægte, som byttes ud med det 
uægte. Det menneskeskabte, som sætter sig 
selv i stedet for det naturlige.

Her er det, at de små fugle i salmebogen er 
de mange vingeslags lignelse i sang om det at 
forstå sig selv både som frit menneske og som 
Guds barn - mellem jord og himmel. Uden sal-
mer og sange mister vi åndedrag for livet og bli-
ver syge i bolden. Uden sang og det, som sangen 
står for, har vi ikke noget at stå imod med, når 
kriser rammer os.

Fuglefri
En nutidig digter, Ben-
ny Holst, siger det på 
denne måde i en fød-
selsdagssang til sin bed-
stemors, Julies 75-års-
dag:  

Fast som en klippe og bred som en strand 
vild som en brænding i kog
fri som fuglenes flugt over land
sådan er Julies sprog.

Kan I se, der skulle igen noget med om fug-
le! Fuglen som metafor for liv og frihed! - og så 
kommer pointen: 

det er lettest at holde et folk i skak
som slet ingen sange har.

Det er sådan det er. Tag det fra folk, som sange-
ne betyder. Den rigtige sang. Det, den siger og 
indeholder. Det, som den bevæger i os ud over 
det smilende føleri. Tag det ægte fra folk, så kan 

man få dem til alt. Fri os for at komme på tv og 
spille med på den elektroniske erstatningsvare 
af sam-sang.  

Tag ordet og friheden fra folk, - få dem til at 
glemme alt om tro, håb og kærlighed; giv dem 
brød og skuespil; livskvalitet, fritid og under-
holdning; tom snak på alle hylder, dårligt fjern-
syn; politik på twitter som demokratisk sutte-
klud. Så bliver det nye tider.

Guds menighed syng! (1)
Det vil vi gøre fra på torsdag, Kristi Himmel-
farts dag, hvor vi kan holde gudstjeneste sam-
men igen for første gang i 66 dage. 

Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se! nu er stunden næsten oprunden,
næsten oprunden, som gør dig glad. 
(557)

Glædelig og velsignet søndag !

Og husk nu: Kirken ligner en hønemor, der 
ligger og klukker så mindeligt for at samle sine 
kyllinger under vingerne og vogte dem for høg 
og ræv. (409)

 Der er så mange fugle!  -  Kh Ulrich
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