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Noget, man med det samme kan springe over, når spørgsmålet gælder unges historieløshed,
er  drøftelsen  om,  hvorvidt  den  er  reel.  Deres  uvidenhed  om  danmarkshistorie  og
verdenshistorie  er  slående,  og  aviser  har  gennemført  tragikomiske  tests,  som afslørede
udbredt  tvivl  blandt  de  unge  adspurgte  om,  hvorvidt  Danmark  er  et  katolsk  eller
protestantisk land eller om Grundtvig er nulevende, den slags. 

Man behøver heller ikke længere fægte imod de forkølede indvendinger fra pædagogside i
form af  den kendte remse: gold paratviden er irrelevant, måske endda unødigt tyngende, for
fakta kan man altid slå op. 

Den argumentation hører man stedse sjældnere. Det er jo også sådan, at er man noget nær
blank på et område, kan man ikke udfylde huller på nogen meningsfuld måde. Har man
ingen turban, kan der heller ikke falde appelsiner i den.

Det nytter heller ikke, på gammelsocialistisk facon, at afskrive de mægtiges historie efter
devisen: hvorfor lære om fyrsterne, når kun borgerligt naive kan tro, at tingene blev afgjort
på kongeslottet og i adelens palæer? Selv de mægtigste skikkelser er kun marionetdukker, der
dingler i produktivkræfternes snoretræk.

For  det  første,  er  det  usandt,  at  nøglepersoner  er  uden  indflydelse  på  historiens  gang.
Menneskene  i  historien  reagerer  ikke  kun  med  et  subliminalt,  krybdyragtigt  refleks  på
anonyme, økonomiske strukturer.

For det andet er det jo ikke sådan, at de unge, til gengæld for manglende klassisk historisk
viden, kan brillere med særlig indsigt i økonomisk historie. Selv i gymnasiet, hvor de næppe
ved hvem Valdemar Atterdag eller Cromwell er, kompenserer de ikke ved at rable analyser
af  europæisk handel ovenpå Trediveårskrigen af  sig.

Hvad de unge i dag hører i historieundervisningen er heller ikke længere især sociologisk og
økonomisk  historie,  men  snarere  en  usammenhængende  række  punktnedslag,  gerne
angående eksempler på disciplinering og tugt. Især i folkeskolen holder man fokus på det
sansenært  anskuelige:  latrinspanden,  ferlen,  spanskrøret,  vadmelsdragten  -  alt  det
hverdagsagtigt  ”vedkommende”,  man  lokker  med  fra  pædagogisk  hold  af  frygt  for  at
eleverne skal tænde af  på det mindre maleriske.

Det er glimrende med fortidens dagligdag i øjenhøjde, som Troels-Lund introducerede så
fornemt til i Dagligt liv i Norden, men da jo som supplement til basal viden om den store
historie. Alle disse snapshots fra alkove og stald må ikke stå alene.



At historieundervisningen i folkeskolen er lagt om i den retning, er ikke noget jeg påstår. Jeg
har  i  embeds  medfør  som journalist  gennemtrawlet  de  to  mest  udbredte  systemer  fra
forlagene Gyldendal og Systime for folkeskolens historieundervisning for 7-9. klasse – ramt
duftende nærvær dukkende op af  en fortidståge uden mange årstal.

N E D  I  M Ø D D I N G E N

 Den  ekstreme  indzooming  på  detaljen  skal  sandsynligvis  imødegå  en  distraktion  hos
eleverne,  som  indfandt  sig,  da  de  forkætrede  kongerækker  røg  ud  i  70'erne.  Dengang
satsedes på klassekampens sociologiske vinkel, men den er i sagens natur for abstrakt til at
fænge  hos  skolelever.  I  frustration  over  manglende  engagement,  har  man sandsynligvis
formodet, at det sansenære var noget de unge kunne ”relatere til”. Man sprang altså fra en
grøft over i den anden i stedet for atter at køre på landevejen som i undervisningen før
1970'erne.

Inspirationen  til  dette  fokus  på  detaljen  er  inspireret  af  Michel  Foucaults  værk,  der  i
1990'erne  blev  kult  på  universiteterne.  Han  fokuserede  på  magtens  mikrostrukturer,
hvorigennem den indfanger det brogede folk for at rette det af – i skole, fængsel, hospital
osv.

Foucault  var  ikke historiker  men filosof.  Men han borede sig  dybt ned i  den historiske
detalje  med  sin  ”vidensarkæologi”,  og  af  sine  fund  nede  i  lagene  drog  han  vidtløftige
konklusioner på det idehistoriske plan. 

Nøgterne  faghistorikere  ryster  gerne  på  hovedet  af  dem;  især  af  hans  vigtigste  tese:
hævdelsen af  store og pludselige episteme-skift fra top til bund i de europæiske samfund.

Historieundervisningen røg altså fra høj abstraktion ned i møddingen eller ud til gabestok
og træhest. Sansenært fortids-skrammel i undervisningen pirrer dog næppe dagens cyber-
overstimulerede børn.  Det  gør  imidlertid  stadigvæk den gode fortælling,  som inddrager
store skikkelser, krigene og alliancerne, den som tegner de store linier. Svend Tveskæg og
Erik Plovpennig er anderledes fængende end temaugens vælling og vadmel. Børn lytter på
en anden måde, når der optræder mennesker, som handlende skaber linier og forløb.

H I S T O R I E  P Å  S K I N N E R

Store linier findes ganske vist også i den historie, der handler om klasser og feudalisme, men
de er ikke kun vanskelige at gribe for børn og unge. Det materialistiske historiesyn er tillige
problematisk  på  grund af  sin  tyrkertro  på,  at  historien  kører  på  skinner.  Dens  aktører
nedskrives til ”agenter” for de økonomiske kræfter, og et åndeligt niveau med nogen art af
selvstændighed  anerkendes  ikke:  det  opfattes  som  et  simpelt  spejl  af
produktionsforholdenes  hårde  realitet.  Og  afspejlingerne  omfattes  med  største



mistænksomhed,  for  de  anses  som instrumenter  til  besmykkelse  og  tildækning  af  den
materielle virkelighed med al dens undertrykkelse.

Går en konge således over til kristendommen, da vil den sociologiske forståelse se bort fra
al formodning om, at han kunne have truffet det valg af  oprigtige grunde. Klam kalkule må
have tilsagt fyrsten at det var magtmæssigt opportunt for ham at lade sig kristne. Kan man
tro andet, er man som et naivt barn, mens materialisten er den gennemskuende voksne, der
bag alle rosenrøde fabler ser det gustne motiv eller den sociale tvang.

Det er  en logik,  der  desværre stadig dominerer,  selvom marxismen har  takket  af.  Dens
sociologiske metode har den efterladt som en noget nær enerådende, kulturel arv.

F O R T I D E N S  F E J L T A G E L S E R

Men er historieløsheden nu så slem? Hvorfor skal man overhovedet vide noget om historie?
Lars  Løkke  Rasmussen  røbede  for  ikke  så  længe  siden,  at  han  ikke  kendte  megen
danmarkshistorie, og det skammede han sig ikke over. Han giver sig af  med at centralisere
og nedlægge, og da er det vel ligefrem en fordel at være blank på sin danmarkshistorie. Så
bliver man ikke så nemt grebet af  følelser og hæmmet af  nostalgiske hensyn. Kan man ikke
også leve fint uden al den fortid

”Jamen man skal da kende historien, ellers er man dømt til at gentage dens fejltagelser!”
Sådan hedder det altid. Og det er næsten altid nazismen, der bruges som eksempel på en
fortidig brøler, som er god at undgå. 

Man hører kendetegnende nok aldrig om ædle og smukke sager, som var værd at bevare
eller gentage. Det er fordi moderniteten jo regner sig selv for suverænt gennemskuende og
fortiden overlegen.

Men er man forhippet på at undgå, at noget slemt skal gentage sig, så er problemet, at den
fremadskridende historie hele tiden byder på forandrede omstændigheder. Nok er der intet
nyt under solen, og også det onde kommer igen og igen. Men aldrig to gange i  ganske
samme klæder.

Stirrer man efter skråremme og støvletramp, så opdager man ikke den nye totalitarisme.
Den bliver jo ikke identisk med Hitlers. Muligvis kommer den i en pæn, soft udgave, midt i
demokratierne,  hvor  man  i  godhedens  og  fælleskabets  navn  stilfærdigt  umyndiggør
menneskene. Under henvisning til dyden kan bestemte holdninger eller ytringer diaboliseres,
og typer af  livsstil og private værdier erklæres uønskede, fordi de anses for inkompatible
med nye, knæsatte visioner for dyden.

Og mens man holder udkig efter nazismens gamle uniformer, kan SA-metoder atter tages i
anvendelse  af  nutidens  velmenende  udrensere  –  for  som  sådanne  opfattede  man  jo  i
Nazityskland sine SA'erne og ikke som bøller. Nu kan autonome vinde magten over gaden,
knægte ytringsfriheden og blive strøget med hårene for det. I følge journalisternes historiske



visdom forhindrer de autonome en slem fortid i at vende tilbage. Den djævelske ironi er, at
de i deres brutalitet genopfører den fra uventet kant.

Blindheden for sådanne fænomener kommer naturligvis af  mediernes unisone overtagelse
af  det sovjetiske venstre/højre-skema,  der sætter  socialisme og fascisme som diametrale
modsætninger og anbringer konservatisme grænsende op til fascismen.

Uforklarligt  bliver  det  dermed,  hvorfor  konservative  kredse  i  Nazityskland var  regimets
eneste seriøse modstandere.

Nationalsocialisme  og  kommunisme  er  totalitære  tvillinger,  og  det  socialistiske,
samfundsomstyrtende, anti-konservative, traditionsfjendtlige og værdiknusende element var
den diabolske kraft bag nazismen.

M E N N E S K E N E S  D Å R S K A B E R

Naturligvis kan man lære af  historien, men næppe i forholdet 1:1. Man kan sikkert især lære
at  blive klogere  på menneskets  dårskaber  – alle  arvesyndens former – blive klogere ved
verdenshistoriens sære tableau på samme måde som ved at læse Henrik Pontoppidan eller se
Shakespeare  og  Henrik  Ibsen.  Både  verdenshistorien  og  litteraturen  introducerer  til
nedrigheden,  stoltheden,  magtbrynden,  herskesygen.  Men  jo  også  til  offerviljen  og
godheden. Man lærer om menneskene.

Man  kan  vel  iagttage  mønstre  i  koalitioner,  traktater,  fredsslutninger.  Man  kan  forstå,
hvorfor en nation tumlede ud i en bankerot som følge af  en dum økonomisk politik og
hvorfor  en  anden  afværgede  fallitten  ved  fremsynet  styring  –  men går  vi  blot  et  halvt
århundrede  tilbage  i  tiden,  er  forudsætningerne  så  anderledes,  at  en  moderne  økonom
sikkert vil trække på skuldrene og betragte økonomiske løsninger fra fortiden som kuriosa.

Men i lighed med juristen og polit'en vil han kunne føje en særlig dybde til sin tekniske
fagkundskab ved at kende historien, måske oprette en udefinerlig klangbund i sin forståelse
af  sig selv og sin verden. Ikke for at undgå gentagelse af  helt bestemte historiske fejl, men
for selv at  være bedre påklædt menneske.  I  stand til  at  begå friske fejl  – men da i  det
mindste påklædt.

Er motivationen for at kende historien fremtidsrettet, som den jo vil være det i denne nytte-
orienterede epoke, så går der funktionalisme i det. Vi skal for tiden alle udvikle os til mere
velfungerende  individer,  og  det  skal  historien  så  også:  udvikle  sig  og  blive  mere
velfungerende i fremtiden.

Men angriber man sin historie på den emsige måde, så tier den. Det er en hovmodig tilgang,
som stadig plejer Oplysningtidens dumme antagelse om, at fortidens mennesker var mindre
udviklede end vi. Men de var ikke dummere og fejlede næppe værre end vi kommer til det,
her i vores øjenhøjde med begivenhederne.



G R U N D T V I G S  H J E R T E

Man bør hellere gå til historien som Grundtvig gjorde. Ja, mindre kan selvfølgelig gøre det.
Man behøver ikke genoptage hans vældige sværmerier og ubændige syner, men man skal
lære af  hans undersmukke blik for folkets åndelige virkelighed. Opelske blikket for, hvordan
fortiden er sælsomt strømførende med sit stik stukket ind i fælles sprog og skæbne. 

Og det kan nemmere læres af  de unge, fordi det vil føles vedkommende. Lokumsspanden
antager pædagoger er vedkommende, fordi den er så ramt realistisk og folkelig. Men det
drejer sig jo om en reduceret og karikeret folkelighed. Den keder, fordi den ikke er opladt
med sansen for sammenhæng. Spanden står alene som kuriosum. Eller højst sammen med
træhesten  –  som  så  kun  skal  illustrere  undertrykkelse  og  uretfærdighed  i  en  slap
klassekampshistorie, hvor man er fikseret på der, der skilte.

Man skal  også  kunne  se  det,  som knyttede  sammen:  den usynlige  kæde  af  kærminder,
båndene, der bandt, som årene randt, for da træder historien én nær på kærlig, dramatisk,
forfærdende eller stilfærdig vis. Lavmælt eller larmende, knugende eller opmuntrende. Da
angår den os.

Derfor er Dybbøl blevet sådan et voldsomt tema, da medierne af  jubilæumsgrunde tog
1864 op. Tragedien stak knugende ud gennem alle forfladigende forsøg på relativering. Et
stort sår, som atter binder opmærksomheden. Dumhed, kortsynethed, tapperhed, loyalitet.

Nederlaget er vedkommende på en anden måde, end hvis det hele var overgået schweizere
eller portugisere. Folk løfter hovedet og lytter: dengang landet blev lille. Vi er stadig små, var
det sådan det begyndte? Man lytter.

Det er ens eget folks fortid, det er ikke abstrakt, det er interessant, og det er til at huske. Det
var altså dem, som under Dybbøl led, dem der elsked ungt og drømte langt og så kun alt for
kort. Okay så, det var frem af  dem at folket stod.

Og i skoleklassen kan man, med opmærksomheden således fangen, udvide perspektivet i
radier:  hvem var  Bismarck?  Havde han langsigtede  planer,  som den krigeriske  støtte  til
slesvig-holstenernes oprør kun var optakten til? Var Dybbøl en militær generalprøve? Førte
han flere krige? Han samlede et rige, et kejserrige; hvilken umådelig krig gjorde en ende på
det? Hvorfor trækker nogle historikere en linie fra overgangen til Als i sommeren 1864 helt
op  til  Anden  Verdenskrig,  fortsættelseskrigen  til  Første  Verdenskrig?  Sådan  kan  man
komme fra det hjemlige til det internationale.

N A T I O N A L R O M A N T I K

Men optagethed af  hjemstavnen og folket lyder jo som den skæreste nationalromantik. Den,
der angiveligt i en rus gjorde os til danskere for 165 år siden, som Uffe Østergaard og andre
en overgang hævdede det.



Eftersom de ikke hævder det længere, kan man forresten se, hvordan man kan ”lære” stort
set alt af  historien: 1848 gjorde os til danskere, hvad hverken almue eller elite følte sig som
tidligere, for bondens horisont endte ved sognegrænsen og han foragtede den hovedstad,
han kun kendte frasagn om, mens adelsmanden talte fremmede tungemål osv. Men man kan
også lære, at danskerne følte sig som danskere, allerede da Dannevirke blev opført og alle
landsbykirkerne blev bygget på ingen tid.

Nationalromantikken er jo et modbydeligt sværmeri, lyder mediernes mantra, den tidlige rod
til nationalsocialismen, eller hvad? Vi skal vel ikke til igen at slå os for brystet i chauvinistisk
selvovervurdering og nedgøring af  andre nationer?

Selvsagt ikke. Grundtvigs nationalromantik var jo heller ikke således aggressiv. Lyder han af
og til sådan, når han omtaler ”tydsken”, så skyldes det jo den objektive kendsgerning, at
”tydsken” selv valgte at være Danmarks fjende i hans samtid. Og hans hyldest til Danmark
kommer af  lutter kærlighed, ligesom man kan sætte sin kone over andre kvinder, sine børn
over naboens børn. Danskerne elsker han, ikke fordi de er bedre, men fordi de er hans
landsmænd.

Hvis en nationalromantik begynder at antage nationalistiske træk, som det blev tilfældet
nede hos ”tydsken” efter 1864, er fanden naturligvis løs. Men ikke alle udvikler sig ikke som
Tyskland 1870-1945,  selvom den uhyggelige  solo-historie  efterhånden opfattes  som fast
matrice  for  enhver  vurdering af  den mindste godhed for  fædrelandet.  I  den smukkeste
ømhed vil journalistikkens egenartede begavelse altid se spiren til kommende erobringskrige
som de førtes af  Preussen, Kejserriget og Det tredje Rige.

K I L D E K R I T I K K E N S  S E L V F E D M E

På historieskrivningens felt  beredte kildekrikkens positivisme det  første  syrebad for  den
såkaldt romantiske forståelse af  historien. Herhjemme forbindes kildekritikken med dens
pioner Erik Arup, professor 1916-47. Den forholdt sig, som ordet siger, kritisk til kilderne
og  forstod  sig  som  videnskabeligt  objektiv.  På  universitetet  omdøbte  man
undervisningslokalerne til ”laboratorier”, man var ubestikkeligt neutrale og skånselsløs over
for gamle illusioner: slut med ædle og rene skikkelser og et ”tappert” folk.

Denne positivistiske nøgternhed er jo hjerteskærende vanfør i sin blindhed for de følelser,
som  i  virkeligheden  ofte  har  drevet  aktørerne  på  historiens  scene.  Vil  man  i  anti-
romantikkens navn uddrive al tale om for eksempel tapperhed, så ser man ikke, at tapperhed
faktisk findes. Man erstatter altså ikke fordrejninger med objektivitet, man fordrejer blot på
sin egen måde.

Det er jo også sigende, at den som anlægger den komplet kyniske alen på fortiden, tænker
anderledes, når sagen drejer sig om hans egen historie med ægtefælle og børn. De udgør
ikke  noget  ”forestillet  fælleskab”.  Selvom  det  godt  kan  se  sådan  ud  for  os  andre
udenforstående: hvad vil han med den dumme hejre? Jamen han elsker hende jo.



Nok er megen idioti udsprunget af  the linguistic turn med dens ”alt er sprog”, ikke mindst
den grasserende konstruktivisme. Men sansen for sproget har også bragt den gode gamle
fænomenologi på banen igen. Dens hermeneutiske forståelse af  kognition lader efterhånden
forestillingen om objektiv historieskrivning fremstå som meget naiv.

Der findes ingen nagelfast historisk dom, der kommer i stand gennem ”uvildig” kildekritik,
for der findes ingen uvildig læsning. Historikeren må tolke sine kilder så lødigt som muligt,
men når ikke hinsides den uophørlige drøftelse af  dem. Derfor er der jo også forskellige
lejre i historikerlauget. Historievidenskaben er en humanvidenskab, ikke en naturvidenskab.

Den skal have orden i papirerne, og historikeren må forsøge at iagttage sig selv og sine egne
præferencer. Men han kan ikke springe over sin egen skygge.

N I S S E N  F L Y T T E R  M E D

Historisk  sværmeri  er  altså  ikke  overvundet,  fordi  man  har  gjort  det  af  med
nationalromantisk  historieskrivning.  Nissen  flytter  med.  Nu  gælder  sværmeriet  bare
rengøringsvanviddet med den skurebørste, der fjerner lagene af  smuk og ganske virkelig
maling  fra  det  antikke  møbel.  Den  bestræbelse  har  sine  egne,  nye  kæledægger  og
prügelknaber.

Nationalromantikken  er  afløst  af  en  anden  romantik,  som  man  kan  kalde
Internationalromantikken. Den vil overskride fædrelandenes virkelighed, afsløre at de aldrig
var andet end forestillede fællesskaber, ideologi og humbug, pisket frem ved indoktrinering
fra oven, ikke udsprunget af  kærlighed fra neden. Åndelige, historiske bånd vil den i det
hele taget, ligesom marxismen, nedtone systematisk. De store katedraler opførtes angiveligt
ud fra rene illusioner, som kunne bruges folkeligt undertrykkende, ikke ud fra nogen virkelig
tro.

Internationalromantikken romantiserer til gengæld rettigheds-idealisme og globalisering, alt
det,  som skal  bankes ind i  hovederne på de tungeste to tredjedele  af  befolkningen.  Et
projekt,  hvis  fallit  senest  fra  2016  er  blevet  åbenlys  for  selv  den  mest  monomane
internationalromantiker. Man kan ikke banke varm luft ind i solide hoveder, så i disse år får
de nye sværmere den såkaldte ”populismes” boomerang i hovedet.

Men  Internationalromantikken  ønsker  post-national  grænseløshed,  krydret  med
forfriskende indvandring fra egne uden for Europa, for den mener, at nationer er roden til
alt ondt.

Andre  mener,  at  kunne  uddrage  den  lære  af  historien,  at  fornuftige  grænser  gerne  er
fredsstiftende, og at megen konflikt vil komme af  den idealistiske klasses kombinationen af
sin religiøse uvidenhed med dens åbenhed for folkevandring.



Måske er dette også grunden til, at epokens elite af  internationalromantikere ikke melder sig
ind i debatten om historieløshed. Deres visioner svæver smukkest uden irriterende ballast af
historisk dannelse.

Dens  fravær  er  i  det  hele  taget  betingelsen  for  det  kronologiske  snobberi,  som  er
forudsætningen for de mest hule visioner. Internationalromantikken opfatter fortiden som
et mørke, hvor overtro herskede. Første lys faldt ind med renæssancen, og solens opgang
begynder med Oplysningen.  Ved dens  lampe skræmtes  gamle  genfærd  bort,  ”skramlet”
begyndte at blive kørt ud på, hvad Marx kaldte historiens losseplads. Derved vil vejen banes
for  en  fremtid  med varm,  mellemfolkelig  forståelse,  hvor  vi  fører  politik  med sans  for
menneskerettigheder og internationale samarbejdsorganer. Her kan man vel tale om et i høj
grad forestillet fællesskab.

A F S K Å R E T  B A G T I L

Desværre er vi begyndt at acceptere historieløsheden så småt. Man ser bedre det egentligt
grelle ved den, hvis man forestiller sig en udlænding udstyret med den. Træffer man en
hollænder, formoder man spontant, at han svarer lige ud ad landevejen, hvis man stiller ham
et par meget enkle spørgsmål om hans lands fortid. ”Hvorfor bekender I troskab til den
spanske konge i jeres nationalsang? Hvad var det dog for en alliance?"

Aner det ikke, svarer hollænderen måske. Da vil danskeren undre sig: helt ærligt – er han
ikke hollænder? Og så er han blank på emnet Holland? Man formoder at her ligger landet
som del af  identiteten.

Men for eget vedkommende dispenserer vi gerne: herregud, vi er her jo, landet ligger her,
det kører meget godt, administration og forvaltningen administrerer og forvalter; det går
fint uden fortid og erindring. Vi lever glad og gerne med en forkortet identitet, fordi vi lever
i det tilvante rum. Men en franskmand, der intet ved om Frankrig før 1980, ville vi regne for
sær.

Vi har fået os en beskåret identitet.  Som et fladt baghovede.  Ens tilværelse bliver uden
resonansrum, ens land uden baggrund. Et landområde med nogle nulevende politikere og
studieværter,  som bliver skilt. Var landet en person,  var det en person uden biografi og
personlig identitet. Da var landet som en dement person.

Det er smukt og godt at vide, hvad der var landets skæbne i fortiden, ligesom det er smukt
at vide lidt om sin familie – det er jo beklemmende, når en 14-årig ikke aner, hvor hans
forældre er født, eller hvad hans farfar egentlig lavede.

Man er skæbneforbundne i landet, for man har haft meget sammen. Og skæbne skal man
lære at tage på sig for at blive voksen, både ens personlige og landets. ”Hver glans, hver plet
vil jeg bære.”



Begge skæbnedimensioner er der vist stedse færre der ønsker at slæbe på. Det gælder om at
kaste de tyngende sandsække, så varmluftballonen kan stige til vejrs. Man vil ikke se sig over
skulderen  men  bestandig  udvikle  sig  ud  i  futuristiske  nye  udgaver,  der  skifter  karriere,
ægtefælle og er en forvandlingskugle.

Men man har – nolens volens – en skæbne, også selvom man lever hæsblæsende og uden
erindring.  Landets  skæbne  viser  sig  smukkest  i  dets  fællesskab  af  bånd.  Det  er  ikke
nationalromantisk at konstatere deres eksistens – men måske en smule romantisk, for så
vidt romantikken regner det usynlige for det virkeligste af  alt. 

Det gør kristendommen også. Derfor knytter Grundtvig så gerne sans for kristendommen
sammen med sansen for familie og fædreland:

”Er os tomme ord og lyde
eget folk og fædres land,
ved vi ej, hvad de betyde
mer end mængde, muld og strand,
tant er og hvert ord, vi tale
om Guds riges bjerg og dale,
om Guds folk og menighed.”

Vi er del af  eget folk og fædres land og indgår fra fødslen i et fællesskab, som er mere end
end mængde. Og vi bebor et område, der er mere end jorden og vandkanten, et fædreland,
fædrenes, som vi arver.

Det åndsfællesskab erfarer man kun i kærlighed, og hos Grundtvig er øret for denne tone
herneden altså en gavnlig forudsætning for at forstå og modtage Guds rige. Med sproget
som det, der symboliserer, fremkalder og virkeliggør.

Sproget har man ikke for sig alene men kun i fællesskab. I det kan ånden slå ned og med
den kærligheden, troen og håbet. Usynlige hver og en – men stærkere end alt andet.
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