
Mørketid og julelys

af  Johan Christian Nord
Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt,
da må vort hjerte selv lyse.
(Thorkild Bjørnvig, ”Mørk er november”, Højskolesangbogens nr. 210)

November er mørk, og nu, hvor jeg skriver disse linjer, er løvfaldet allerede ved at være slut.
Vandet er begyndt at fryse,  og både solens og blomsternes lys er efterhånden brudt og
glemt. For november er mørketid.

Men  når  disse  linjer  læses  er  det  december,  og  lyset  er  på  sin  egen  forsigtige  og
hemmelighedsfulde måde allerede ved at vende tilbage. Både i ganske håndgribelig forstand,
fordi  vintersolhvervet  nu  nærmer  sig,  og  i  åndelig  forstand,  fordi  kirkens  fejring  af
Gudssønnens fødsel nu ligger inden for den nærmeste fremtid.

December er ganske vist også mørk i det ydre, ja, måneden er i sagens natur endnu mørkere
end den foregående, men alligevel hviler der et lys over julemåneden – i hvert fald for den,
som har et levende forhold til højtiden og bærer rundt på minderne fra de julefejringer, der
har afsluttet årenes gang i løbet af  det liv, der er blevet levet. Måske er det særligt barnets
tidlige erindringer om juletiden, der bliver hængende og ligger dér under overfladen, hvorfra
de så kan pible frem som en godt gemt glæde, når juletiden igen nærmer sig, og bruse op til
overfladen, når aftenen endelig er inde?

Som altid kan man jo kun svare for sig selv, og selv en højtidsstemt præst kan ikke vide,
hvad der bor i dybet af  andre mennesker. Så svaret må blive mit eget: I mit lille liv står julen
som noget særligt, ja, som en fortryllet og lysfyldt tid, hvor virkeligheden har det med at
flimre en smule, og hvor der vågner en særlig glæde i mig, som ikke er så let at beskrive, men
meget  virkelig  at  være  i.  Jeg  husker  den  fra  barndommen,  og  jeg  glæder  mig  som en
forventningsfuld far til at gøre mit for at række den videre til vores datter.

Ligesom i så mange andre hjem har vi i min familie vores særlige skikke ved juleaften. Én af
dem er, at vi altid synger den samme adventssalme, inden vi sætter os til bordet. Det er
Vilhelm Gregersens Der er noget i luften, som derfor har en ganske, ganske særlig plads i
mit hjerte. For på sin vis er det den, selve juleglæden bor i – for mig. Så her skal der væves
en lille historie ud af  dens fire vers; vel at mærke ikke bare, fordi jeg holder af  den, men
fordi den er en virkelig god højtidssalme, som med den fineste stilfærdighed giver klang og
vers til det, der er den egentlige juleglæde.



Salmens begyndelse er en sansning af  årstiden; en udpegning af, hvad der sker omkring det 
menneske, der nu synger – og hvad der kan ske i det menneske, hvis hjerte bliver rørt af  
højtiden og salmeklangen:

Der er noget i luften, jeg véd ikke hvad,
som forår, skønt skoven har mistet hvert blad,
der er noget i luften som rosernes duften,
som fuglenes fryd,
skønt rosen er falmet, og fuglen er draget mod syd.

Ja,  sådan er det jo. For den, hvis hjerte er blødt og åbent,  kan det føles som om, det i
juletiden er selve luften, der er sødet med andet og mere end, hvad vi ellers går og indånder.
Det kan hverken forklares forstandigt eller beskrives tilstrækkeligt, men det føles lidt som
forår. Selvom alt det grønne først er blevet både brunt og blødt og siden fejet til side eller
brændt af. Ja, for det digtende sind kan det næsten indåndes som en stille duft af  roser og
høres som en fjern, men alligevel vedholdende efterklang af  fuglenes forårsfryd, selvom
roserne jo er døde, og fuglene for længst borte.

Når øjeblikket er rigtigt, kan man både se alt dette for det indre øje, høre det i det skjulte
øre, dufte det med mindernes næse og mærke det med den sans, som vi mennesker jo ikke
rigtig véd, hvad vi skal kalde, men som kirken kalder troen. For der er digtet både med og i
levende billeder, og de er tilgængelige for enhver, som har den slags lyster og længsler, som
salmen vil ind til.

I salmens andet vers udvides og fordybes disse billeder, og nu stiger minderne for alvor
frem om alt det, som tiden har taget, men som stadig kan leve i det skjulte og gøre sit for at
bære et lille liv gennem vinterens mørke:

Der er noget i luften, som gør mig så glad,
som trøster mit hjerte i ungdommens bad,
der er noget herinde, et strålende minde
med kærter og sang,
om julen derhjemme, derhjemme hos moder en gang.

Der indledes med ganske jævne ord, og vi hører endnu en gang, at der er noget ganske
særligt  ved  den luft,  som indåndes  i  juletiden:  Den gør  mig simpelthen så  glad.  Og så
fortsættes der med en højstemt generindring af  den ungdomstid, som man – eftersigende –
også kan bade sit hjerte i,  selv når den er kommet på tidslig afstand og kun findes som
mindet om, hvordan man blev den, man skulle være.  Et strålende minde, synger vi,  for
digteren har ønsket, at vi skal tænke på, hvor vi kommer fra, og hvad vi fik med fra det
hjem, hvor der – forhåbentlig – var både lys og sang. Hjemme hos vores mor – dengang for
kortere eller længere tid siden. De ord har en særlig klang, når man har lært sangen af  sin
mor og siden synger den sammen med hende – og forbereder sig på en dag at synge dem
uden hende. Ja, for mig er det, som om at salmens dybeste lag først for alvor har åbnet sig i



løbet af  den sidste håndfuld år, efter at jeg selv er blevet voksen og har siddet dér ved
julebordet og sunget de ord, som min mor engang har lagt i munden på mig, og som jeg
ikke kan huske en tid uden.

Måske andre også har det sådan, eller en dag kan få det sådan, med de sange og salmer, der
hører til i deres hjem. Det håber jeg, og jeg håber også, at ordene fra de næste to vers kan
finde blivende sted i både mit hjems og andre hjems juleglæde i den fremtid, der kommer.
For i salmens tredje vers når glædestonen endnu tættere på alt det, der både hører til den
almindelige erfaring af  julens liv og er hovedsagen i den kristne højtid:

Der er noget i luften, et barndommens bud,
som lyser imod mig som stjernen fra Gud,
som leder mig stille til frelseren lille
med barndommens fryd,
skønt barndommen flygted som fuglen, der rejste mod syd.

Ja, så er vi dér, hvor vi skal være – dér, hvor det underlige sker, at den jordnære familieglæde
blusser op til en højde, hvor den kan blande sig med noget så uhåndgribeligt som hjertets
stille, men klangfulde, forventninger om gode tider og himmelsk lys, der en dag skal gøre
alle urolige hjerter glade. Det er barndommens budskab og barndommens jubel, der stædigt
trodser årernes flugt og fuglenes vintertræk og nu melder sig med fornyet liv og kraft i
blødgjorte menneskehjerter for at vise dem i retningen af  den hemmelighed, som de ellers
ikke selv kan se. Netop så højstemt og gådefuld er den kristne jul – skriver digteren, og
synger vi om, når vi lader hans ord blive vores og får mod til at vedstå de længsler, som ser
så tåbelige ud for den tørre forstand, men er så virkelige for den, der først har følt dem.

Det er dét, salmens sidste vers handler om, og dette sidste vers har bedst af  at stå for sig
selv. Det skal ikke tværes ud med mine mange ord. For den, der har ører, kan selv høre, og
den, der kender til de dybe længsler, véd jo allerede godt, hvad vi nu venter på – og hvorfor
juletiden igen i år vil gøre os så glade:

O kom til os alle, du højtidens drot,
om lokken er gylden, om håret er gråt!
Udbred dine hænder, mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden, når du følger med.
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