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Spirer af håb i vintermørket

Håb udkommer den 3. februar 2014. 

Pris:  39,95 kr.

”Selv om jeg vidste, at dommedag kom i morgen, ville jeg stadig plante et æbletræ i dag”, sagde Martin Luther. 

Eller rettere: Man kunne håbe, at han havde sagt sådan. For citatet er pure opspind. I 1944 – midt under verdens-

krigens drabelige slag, næsten 400 år efter Luthers død – opfandt tyske lutheranere dette Luthercitat. Men uanset 

hvem, der fandt på sætningen, tegner den på fornem vis konturer af håbets princip.

Håbet driver os frem, trods alle dystre prognoser. Det skaber mening og sammenhæng – mellem os selv og omver-

denen, mellem nutid, fortid og fremtid. Men håbet er også historisk foranderligt. Under nye eksistensbetingelser 

ændrer det omfang og form. Hvad vi håber på, røber, hvem vi er, har været og kan blive.

Når solens skarpe skær flygtigt sprænger februars vintermørke, svider det i øjnene. Men lyset danner også en 

sprække, der lader os ane noget andet: forår og sommer; glade minder, der rummer lokkende løfter om kom-

mende varme. Allerede nu er det plantetid for æbletræer.

Bertel Nygaard

Lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Historisk 

Sektion ved Aarhus Universitet. 

”Kan vi stadig håbe på afgørende forbedringer – ikke kun 

for os selv som individer, men for vores samfund, for de 

fælles rammer om vores liv? Kan vi se forbindelser mel-

lem de små, dagligdags forhåbninger og de store, verdens-

omskabende håb? Måske kan vi lære noget væsentligt ved 

også at undersøge nogle af de gamle, fortrængte håb.

Disse spørgsmål optager mig meget, både som forsker og 

som menneske. For som jeg ser det, er håbet en grundbe-

tingelse og et grundstof i vores liv. Vi håber hele tiden – på 

alt muligt og på alt muligt forskelligt. 

Ligesom mange andre har jeg selv oplevet, hvordan mine 

egne livshåb og deres forhold til omverdenen har ændret 

sig. I dag håber jeg inderligt på det bedste for mine to små 

døtre – og for den verden, de skal leve i.”

Forfatteren kan kontaktes på 

e-mail: 

bertel.nygaard@cas.au.dk

Tlf.: 87 16 22 25
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