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Når familier landet over den 
24. december tager hinanden 
i hænderne og går rundt om 
juletræet, er der især én 
sang, der i de fleste stuer bli-
ver sunget hvert eneste år: 
”Højt fra træets grønne top” 
er julesangklassikeren over 
dem alle. 

Den kendte tekst om Peter, 
der kan lide at slå på tromme, 
Hanne, der kan strikke, mo-
deren, der trakterer i køkke-
net, bedstefaderen, der får en 
lun hue, og alle de andre per-
soner, der optræder i sangen, 
er skrevet af Peter Faber i 
1848.  Han var direktør for 
Danmarks første telegraflin-
je, men også forfatter til viser 
og skuespil og lejlighedssan-
ge i den muntre stil. 

De otte vers i ”Digtet om ju-
letræet”, som sangen oprin-
deligt hed, handler om hans 
egen families jul. 

Familien Faber holdt altid 
jul hos bedstefaderen på Grå-
brødre Torv i København, og 
denne bestemte juleaften 
fandt sted i 1847, hvor de 
nævnte personer, som var 
brødre, koner, niecer og ne-
vøer, var til stede. 

Man har senere i kirkebø-
ger fundet beviser for, at alle 
de personer, der optræder i 
sangen, har eksisteret i virke-
ligheden.

Da Peter Faber skrev sin ju-
lesang, havde han, så vidt 
man ved, en anden melodi i 
hovedet end den af Emil Hor-
nemann, som vi synger tek-
sten på i dag. Melodien ”I en 
kælder sort som kul” passer 
nøjagtigt til versene, og man 
ved, at Faber ofte brugte den 
melodi i sine lejlighedssange.

Emil Hornemann virkede 
både som komponist og mu-
sikforlægger. 

Han havde tidligere skrevet 
melodi til ”Dengang jeg drog 
af sted”, som også har tekst 
af Peter Faber, og det er nær-
liggende at tro, at forfatteren 
har opfordret Hornemann til 
også at skrive en melodi til 
sin julevise. Den færdige 
sang udkom sidst på året 
1848 på Hornemann og 
Erslevs Forlag.

Julemåneden er fuld af kultur. 
Kulturredaktionen har derfor lavet 
en julekalender, hvor vi hver dag 
fortæller en lille historie om bag-
grunden for nogle af de mange 
begivenheder og traditioner.

Jule- 
sangen, 
som alle 
synger

bog
Thorkild Borup-
Jensen: N.F.S. 
Grundtvig. En 
kanonforfatter. 72 
sider. 117 kroner. 
Dansklærer-
foreningens 
Forlag.

En enspænder, 
der ønsker ”levende veksel-
virkning” og fællesskaber. En 
studerekammerets mand, der 
taler varmt om ”det levende 
ord” og nedsættende om bog-
orme. En brummer med be-
gejstring for fællessang, som 
han med sit væld af tekster 
selv bidrog til. Dertil en 
upraktisk person, der hylder 
håndens arbejde – og en 
hjemmefødning, der har uni-
versalperspektiv.

Så kan det ikke siges tydeli-
gere, at Grundtvig var en 
mand af modsætninger. Og li-
ge så tydeligt siges der med et 
citat af kirkehistorikeren Hal 
Koch noget om hans betyd-
ning:

 ”Jeg tvivler på, at man i no-
get andet land ville kunne 
finde et enkelt menneske, 
som har sat sig så dybe spor 
som han i sit folks liv”.

Med disse opsummeringer 
afslutter Thorkild Borup-Jen-
sen sidste og fjortende bind i 
serien om samme antal dan-
ske kanonforfattere. Han har 
skrevet alle bind. Og det nu 
foreliggende udmærker sig 
ved en række af de kvaliteter, 
der i det hele taget kendeteg-
ner hans store arbejde, 
blandt andet klarhed og præ-
cision i fremlæggelsen af 
stoffet, personligt engage-
ment (fornemmer man) og et 
let tilgængeligt sprog formet 
af en erfaren underviser, der 
formår at gøre det historiske 
nærværende. For eksempel 
når han gør opmærksom på, 
at en stor del af vort organise-

rede fritidsliv må ses som en 
forlængelse af Grundtvigs 
ideer – og nævner forenings-
aktiviteter i forsamlingshuse, 
sognegårde, læse- og fore-
dragsforeninger, aftenskoler 
og idrætsforeninger. 

Den nye bog, der er indby-
dende tilrettelagt med mange 
illustrationer, må være op-
lagt til undervisningsbrug. 
Samtidig med at den kommer 
elever med måske begrænse-
de forudsætninger i møde, 
har den imidlertid noget at 
give til læsere med et nærme-
re forhold til Grundtvig.  

At skulle redegøre for Grundt-
vigs mangesidige virke i en 
relativt kort form er noget af 
en udfordring. Den bliver 
imødekommet på en måde, 
der har overblik som forud-
sætning.

Kærlighed og fællesskab, 
de to bærende værdier hos 
Grundtvig, udgør bogens ind-
ledende tema. Derefter stiller 
Borup-Jensen ind på digte-
rens livsværk – salmerne – 
og senere på hans kamp for 
sandhed og retfærdighed i 
adskillige sammenhænge 
samt på etableringen af høj-
skolen. I sidste kapitel beskri-
ves den omfattende indfly-
delse, Grundtvig har haft på 
såvel samfundsinstitutioner 
– såsom folkekirke og folke-
skole – som på yngre forfatte-
re.

Med hensyn til salmerne 
fastslår Borup Jensen, at 
”kærlighed” er et af de hyp-
pigst forekommende ord i 
disse. Og yderligere, at det of-
te bruges ensbetydende med 
Gud. Det fremhæves, at over-
bevisningen om kærlighe-
dens magt har sin baggrund i 
Grundtvigs personlige erfa-
ringer. Ifølge hans verdens-
billede består der ”en direkte 
forbindelse med jord og him-
mel, mellem det skabte og 
skaberen”. ”Kærlighed og 

evigt liv,/ de er ét i grunden”, 
som han skrev i et digt fra 
1851 til sin anden hustru, Ma-
rie Toft.    

Et spøjst kapitel fortæller 
om Grundvig i studerekam-
meret, der altid henlå i en tæt 
tåge af bogstøv og tobaksrøg. 
Han røg konstant pibe, en va-
ne, han havde arvet fra sin 
mor. 

På skrivebordet herskede 
”et rod af bøger, manuskrip-
ter, blækhorn og penne, to-
bakspiber, brugte te- og kaf-

fekopper. Han lod som regel 
mad og drikke bringe ind til 
sig og indtog kun føde, når 
det passede med læse- og 
skrivearbejdet. Dengang var 
det ikke usædvanligt, at 
manden i huset blev opvar-
tet. For Grundtvig gjaldt det 
sandelig i fuld udstræk-
ning!”. 

Ofte modtog han besøg – 
uden at han af den grund lod 
sig besvære af ambitioner om 
at være en høflig vært. Et 
synspunkt fremført af en 
gæst kunne blive mødt med 
latter. 

Og så lige denne detajle: Da 
Grundtvig i en alder af 76 år 
fik en datter, lod han hende 
døbe Asta Marie Elisabeth – 
det var navnene på de tre 
kvinder, han nåede at være 
gift med.

ClAus grymer
grymer@k.dk

Salmedigter i tåge  
af røg og støv
Med et bind om Grundtvig afslutter Thokild Borup-Jensen i fin stil 
sin fortjenstfulde serie om danske kanonforfattere

bog
Ole Hyldgaard Hansen: Jyllands før-
ste kvindelige præst og Det skøn-
somme eftermæle. Forlaget Akka.

Det er i udgangspunktet en 
rigtig god idé, sognepræsten 
i Hammel har fået: at sætte et 
minde over Jyllands første 
kvindelige præst, Helga Jen-
sen.

Loven om kvinders adgang 
til at tage eksamen ved Kø-
benhavns Universitet kom i 
1875. Den første kvinde fik til-
ladelse til at studere teologi 
ved samme universitet i 1904, 
men det var først i 1916, at 
Rigmor Larsen (1892-1979) 
kunne titulere sig cand.theol. 

Rigmor Larsen kom dog al-
drig til at få faglig nytte af sin 
teologiske uddannelse. Hen-
des historie er interessant og 
tidstypisk. På en af bogens il-
lustrationer ses hun ved ek-
samensbordet over for tre or-
natklædte herrer med profes-
sor Henrik Scharling i mid-
ten.

Senere kom flere kvindelige 
teologer til, men først efter 
Anden Verdenskrig, den 28. 
april 1948, kunne biskop Øll-
gaard under stor mediebevå-
genhed ordinere de tre første 
kvindelige præster i Skt. 
Knuds Kirke i Odense. 

Der skulle dog gå hele otte år, 
før den næste – og altså den 
fjerde – kvinde kunne blive 
ordineret til et embede i fol-
kekirken. Helga Jensen (1923-
2009) var et meget velbegavet 

barn, opvokset under jævne 
kår på et husmandssted i 
nærheden af Hammel. Hun 
klarede sig ualmindelig godt 
i skolen. Efter studentereksa-
men læste hun til tresproglig 
korrespondent og begyndte 
først herefter at læse teologi. 
Hun gennemførte studiet 
med smukt resultat på fire år, 
skønt hun hele tiden havde 
fuldtidsarbejde som undervi-
ser. 

Selv udtrykte Helga Jensen 
sig således om sin situation: 
”Det har aldrig været en pla-
ge at have arbejde ved siden 
af studiet, tværtimod tror jeg 
nok, at jeg betragtede under-
visningen som det egentlige 
og teologien som en dejlig fri-
tidsinteresse.” 

Helga Jensen blev teologisk 
kandidat i 1954, men først to 
år senere, i 1956, lykkedes det 
hende at få embede i folke-
kirken. Sognepræsten i Skive 
ville gerne have hende som 
personlig hjælpepræst, men 
biskop Baun i Viborg ville 
hverken ordinere eller give 
kollats. 

Det kom der et langt tov-
trækkeri ud af, som først 
fandt en løsning, da Helga 
Jensen fik et almindeligt præ-
steembede i Skive og kom ind 
under en anden biskops til-
syn. 

Helga Jensen var en særde-
les tiltrækkende og meget fo-
togen ung dame, og hun var 
rap i replikken. Medierne var 
vilde med hende, og sympati-
en var helt på hendes side i 
den brede offentlighed. 

Helga Jensen blev således 
med noget besvær Jyllands 
første kvindelige præst. Såvel 
forløbet som hendes slægt, 
barndom, ungdom og senere 
skæbne er beskrevet med 
mange – måske lidt for man-
ge – detaljer. De trætter læs-
ningen en smule, men histo-
rien er interessant, ikke 
mindst set fra et kvindehisto-
risk synspunkt, og den er vel-
dokumenteret.

Det samme kan man roligt si-
ge om anden del af Ole Hyld-
gaards bog med titlen: ”Det 
skønsomme eftermæle”. 

Her fortælles om bispepor-
trætter i de tre udgaver af 
Dansk Biografisk Leksikon. 
Hvem er med, og hvem er ik-
ke og ud fra hvilke kriterier? 
Og hvem har skrevet biografi-
erne, og hvor mange har de 
hver især skrevet? 

Alt sammen igen med rigtig 
mange detaljer og udadleligt 
veldokumenteret, men en så-
dan fremstilling hører ikke 
hjemme i en bog, der frem for 
alt henvender sig til den al-
mindeligt interesserede læser 
med kendskab til Skive Sogn 
eller Helligånds Sogn i Aar-
hus, hvor Helga Jensen sene-
re fik sit virke. Bisperne og 
deres portrætter ville gøre sig 
fint i en afhandling beregnet 
for andre interesserede i 
dansk biografitradition. 

Bogen er i øvrigt udstyret 
med et fint billedmateriale.

Doris ottesen
kultur@k.dk

En pionerpræst  
fra Aarhus
Historien om Jyllands første kvindelige præst er god 
at få fortalt, men den er lige detaljeret nok i denne bog

bog
Jóanes Nielsen: 
Brahmadellerne. 
En nordatlantisk 
krønike. Oversat 
af Povl Skårup. 
347 sider. 299 
kroner. Forlaget 
Torgard.

Der er en vældig, oceanisk 
fortællekraft i Jóanes Niel-
sens færøske krønike ”Brah-
madellerne”. Som læser bli-
ver man næsten blæst bag-
over af bogens utallige skrø-
ner, skæbner og skildringer. 
For en dansk læser, der ikke 
er fortrolig med Færøernes 
historie og geografi, kræver 
det et opladt sind at holde 
sammen på den vildtvoksen-
de prosa, der nu findes i 
dansk oversættelse.

Genreangivelsen krønike 
virker velvalgt. En krønike er 
en historisk fortælling, der 
omhandler et bestemt land-
område, i dette tilfælde altså 
Færøerne. Til forskel fra den 
egentlige historieskrivning, 
hvor forfatteren efterstræber 
objektivitet, søger Jóanes 
Nielsen en kombination af hi-
storiske kendsgerninger med 
subjektiv indlevelse og fanta-
si. Fremstillingen har bund i 
en officiel færøsk historiefor-
tælling og er samtidig Jóanes 
Nielsens egen viltre fortæl-
ling om Færøerne. 

Karakteristisk for hans for-
tælling er det rå, barske og 
usentimentale. Færingerne 
gøres ikke bedre, end de er, 
men sikkert heller ikke vær-
re. Ved siden af vold, drikfæl-
dighed og hævnaktioner be-
skrives omsorg, respekt og 
kærlighed. Det er dog oftest 
det brutale overgreb og den 
usminkede død, der springer 
i øjnene.

Bogens komposition er for-
holdsvis enkel. Som ramme 
om det historiske stof sættes 
en nutidig beskrivelse af for-
fatteren Eigil Tvibur, der er 
optaget af at skrive en færøsk 
kulturhistorie a la den, vi her 
læser. Hans opgave er ikke at 

forskønne sandheden. Hvis 
sandheden er uskøn, må hi-
storien være det samme. I ka-
pitlet ”En mislykket familie” 
fortælles det – en anelse 
morbidt – hvordan Eigils kæ-
reste Karin engang lod sig af-
fotografere med et ufrivilligt 
aborteret foster:

”Karin fik sin mor til at fo-
tografere det, hun kaldte den 
lille mislykkede familie. De 
sad pyntede i sofaen i stuen, 
eller rettere, de sad yderst på 
sofakanten, hun og Eigil og 
det døde drengebarn. Hun 
havde iført lillebror en spar-
kedragt og en lille hue, hun 
selv havde strikket. Billedet 
var sort-hvidt, og nu hang det 
i glas og ramme over sengens 
hovedgærde.”

Eigil er langt tilbage i fami-
lie med den store, stærke Nils 
Tvibur, og han mærker indi-
mellem slægtens tempera-
mentsfulde væsen i sig. På 
det personlige plan er han 
nysgerrig efter at kende sine 
egne forudsætninger, og må-
ske giver hans undersøgelse 
et dækkende billede af det 
færøske folk. 
  
Det vil være halsløs gerning 
at give et resume af krøniken 
om to hundrede års færøsk 
historie, derfor skal jeg be-
grænse mig til nøglefiguren. 
Drengen Tóvó siges at være 
ud af Brahmadell-slægten, et 
navn, der går tilbage til 
1700-tallet og antyder en til-
knytning til indisk visdom. 
Det bliver sagt, at Brah-
madellerne kan mere end de-
res fadervor, og at de har ry 
for at have overnaturlige ev-
ner. Middelalderlig overtro 
og gammelnordisk soldyrkel-
se trives tilsyneladende i bed-
ste velgående ved siden af 
kristendommen på Færøerne. 

Tóvó er dreng under den 
slemme mæslingeepidemi, 
der hærgede Færørene i mid-
ten af 1800-tallet, og som 
skyldtes smitte fra et dansk 
skib. Alene i Tórshavn døde 
omkring 50 af de dengang 
800 indbyggere. Jóanes Niel-
sen skriver indgående om, 

hvor hjælpeløse færingerne, 
især de fattigste, var over for 
sygdommen.

Det er værd at notere sig, 
hvordan både godt og ondt 
kommer til Færøerne med 
skibene fra Danmark, Norge, 
England og Amerika. Fra 
Danmark kom altså mæslin-
gerne, og Tóvós kønne mor 
bliver en dag voldtaget af ful-
de sømænd fra et britisk skib, 
der ligger på red uden for 
Tórshavn. Fra Amerika kom-
mer blandt andet digte af 
Walt Whitmann, som Tóvó 
begejstret læser og skriver af i 
sine breve til stedfaderen, 
Nils Tvibur.  

Tóvós skæbne besegles, da 
han ender i et slagsmål med 
en tilrejsende handelsmand 
og i vrede knuser testiklerne 
på ham. Som straf sendes 
han til Danmark i tugthus. Da 
han efter mange år vender til-
bage til Færøerne, fortælles 
det, at han kun taler engelsk 
og i det hele taget er blevet 
sær.

”Brahmadellerne” må have 
krævet en kraftanstrengelse 
at skrive. Den er bestemt 
fængslende at læse, særligt 
når man tager længere stræk 
ad gangen. Men stoffet er 
stort, faktisk overvældende 
stort, og det kniber med at få 
samling på det. Der er så 
mange enkeltpersoners hi-
storie, forfatteren vil have 
med, at man har svært ved at 
holde det alt sammen ude fra 
hinanden. 

Måske havde det hjulpet 
med et kort over Færøerne og 
en stamtavle. Måske skulle 
Jóanes Nielsen bare have be-
grænset sig og ladet krøniken 
reducere til en almindelig ro-
man, man lettere kunne over-
skue. 

Men så havde færingerne 
ikke fået denne højst person-
lige kulturhistorie, der vil bli-
ve stående som en uomgæn-
gelig kunstnerisk indsats i 
det lille øsamfunds ærværdi-
ge historie.

AnDers juhl rAsmussen
kultur@k.dk

Færøsk krønike på størrelse 
med Atlanten
Jóanes Nielsen skriver fængslende og vildtvoksende

0 Bogen er fuld af detaljer om Grundtvig som for eksempel, at han i en alder af 76 år fik en datter, som han lod døbe Asta Marie 
Elisabeth – det var navnene på de tre kvinder, han nåede at være gift med. – Foto: Scanpix.
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Så er den her 
endelig. Den store 
bog om Cirkeline…. 
Cirkeline er en 
klassiker!”   
– Dansk Biblioteks Center 
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WWOfte modtog 
han besøg – uden at 
han af den grund lod 
sig besvære af ambiti-
oner om at være en 
høflig vært.


