Du, danske sommer...

Man kan håbe, at sommeren brænder i hvert sind og sjæl i denne tid. Brænder på den gode måde. På
dén måde, hvor det smager af jordbør og dufter af lysegrønt græs og lyder af lærkesang. Det håber
jeg, fordi det måske er netop dér, når vi sanser sol og sommer, at vi også kan mærke en vis frihed.
En frihed for det mørke efterårs sorte skyer, en frihed for tunge overfrakker og våde bukseben i den
sene, forblæste vinter. Og ikke mindst kan vi mærke, hvordan kroppen sættes fri – løses af sine
besnærende bånd – når vi går i løs skjorte og bare fødder gennem græsset – eller mærker strandens
sand mellem tæerne. Det er som om, at det hele falder på plads igen.
Vi hører ikke om sne og slud og blæst i fortællingen om Adam og Eva i Paradisets Have. Det er
som om, at mørke skyer og kolde vintre først er kommet til senere.
Og i salmebogen synges der mest om den evige sommer, når Guds rige bliver beskrevet. Således
fanget mellem Skabelsens første sommer og Brorsons ”yndige nådes-sommer” siden hen hos Gud,
så er sommeren nu et glimt af den sommer, der var før og er efter mennesket. Følelsen af, at alt er
som det burde være – og bør være fremover – dén følelse mærker jeg, som jeg ligger dér under
bøgetræerne og nyder sommersolens glimtvise stråler gennem trækronerne.
Men livet er jo andet, end sommer. Vi har også vores vintre og regnvejr – vores kulde og mørke.
Sådan ER livet – både det ene og det andet. Tænk, hvis livet kun var modgang? Hvem ville kunne

magte dét? Og tænk, om livet kun var medgang? Ville vi så overhovedet opdage det – sætte pris på
det? Vi ville nok hurtigt glemme, hvordan medgang føles, når vi ikke har noget, at holde det oppe
imod.
Men det er som om, at man nemmere kan glemme sorger og modgang for en stund, som man ligger
der og nyder solen. Også tilgivelsen er lettere at give. Ja, det kan næsten føles som om, at man selv
er tilgivet, når solens stråler bader ned over en – og genføder med lys og ånd. Ikke med vand og
Helligånd, som i dåben – men det er tæt nok på til at det kan minde os om det.
Bliver varmen for meget, så kan man tage en tur til stranden – eller bare ned til én af egnens søer –
og få en kølig dukkert. Så kan man for alvor mærke livet og livskraften nærmest bruse gennem
kroppen. Man kan føle sig som et helt nyt menneske, når man igen står oppe på bredden med
håndklædet omkring sig. I sangen ”Du danske sommer, jeg elsker dig”, som for mange er
indbegrebet af dansk sommersang, skriver Thøger Larsen også om det nye liv, der fødes i bølgen
blå. Han kalder dykket under bølgerne for ”dåb i glemsel og evighed”. Og selvom han ikke skriver
om en dåb i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, men om ungdommens vitalitet og totale
overgivelse til havets og universets uendelighed, så må vi da vist gerne selv tænke den kristne dåb.
Også derude i den blå bølge, kan vi lægge livets modgang og vores egen modkraft lidt til side for en
stund. Som i dåben vasker vi det gamle menneske af os, og bliver født på ny, til resten af vores liv.
Over for Gud er vi rene, når vi rejser os af troens bad og bølge. Men det kræver først og sidst af os,
at vi tør tage troens kræfter til os – og tro på, at Gud altid vil lyse på vores vej, uanset om det er
sommer eller vinter.
Sommeren viser os glimt af Guds Nåde. Den stråler fra en høj sommersol – og gennem bølgen blå.
Og så gør det ikke noget, at det danske sommervejr engang imellem ”har sveget” os…
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