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Gud lad os leve af dit ord 

Som dagligt brød på denne jord. 

 

 

Lange rækker af roer. Bakke op og bakke ned. 

Det er et syn, der nu praktisk talt er forsvundet her fra Sydfyn, 

men som tidligere dominerede egnen. Sukkerroer til Assens 

eller vinterfoder til de mange kvægbrug.  

Og går man endnu længere tilbage, bliver billedet tilføjet 

noget: Mennesker i roemarken. I forårsvarme eller kulde. Mand 

og kone eller mand og karl på vej gennem de lange rækker med 

hver sit roejern. Omhyggeligt hakkende den rette afstand på de 

groende planter og for at fjerne ukrudt. Det var præcisions-

arbejde; En roe for meget hakket væk var lig med en roe 

mindre til vinter. 

Det er billeder, der hører til mine tidligste erindringer om 

forsommer, nu hvor de er forsvundet. Man kunne ikke ringe 

min mors kusine på Falster og min fars fætter i Jordløse op om 

dagen på denne årstid. For de havde ingen mobiltelefon. 

Og de var i roerne. 

Derfor har jeg, lige fra jeg som barn hørte lignelsen om den 

fortabte søn første gang, været sikker på, at det også var der, 

den ældste søn i dagens evangelietekst befandt sig, når det i 

dag hedder om ham, at var ude på marken. Nok fordi lignelsen 



hører denne årstid til. Der var jo ellers så meget andet, han 

kunne lave derude. Og i virkeligheden dyrkede de slet ikke roer 

i Palæstina på Jesu tid. Det er lige meget. 

Men uden selv nogen sinde at have prøvet det, så ved jeg fra 

andre, at sådan en roerække kan føles meget lang på en kold 

forårsdag, eller for den sags skyld også på en dag, hvor en 

sandstrand kunne lokke mere. 

Med andre ord: man kunne få ondt af sig selv i en lang 

roerække. 

Ønske sig et andet sted hen samtidig med, at man fuldt ud var 

klar over, at indsatsen var nødvendig for fællesskabets 

overlevelse. 

Der gik også mennesker på de andre roemarker. 

I dag omtales roehakning sammen med så meget andet som de 

gode gamle dage i frihed under åben himmel. Et arbejde herfra 

og hertil med en enkelhed som ikke meget moderne kan leve 

op til. 

Kort sagt: Her finder vi i dagens tekst den ældste søn. 

Hakkende for pligten, men også pukkende på selvret-

færdigheden. 

Spørgmålet er bare, om han overhovedet havde erkendt det. 

Havde tænkt over det før denne dag dag. 

Om ikke, der på netop denne dag blev åbnet en ny verden - 

også for ham. 

Det er ikke et spørgsmål, vi får svar på sådan umiddelbart. 

Vi er på den tredje trinitatissøndag blevet mødt af én af de mest 

kendte tekster i Det nye Testamente.  Den kaldes almindeligvis 

”Lignelsen om den fortabte søn” 

Den er blevet kendt og elsket fordi den er – eller i hvert fald 

har været - så genkendelig ikke mindst i et landbrugssamfund. 



Traditionerne med yngste og ældste bror og deres forhold til 

forældre og jord, med arbejdet, der skulle gøres på marken og 

med den yngste broder, der med sin udlængsel ikke lader Ole 

på sin knold noget efter. 

Udflugtslængsler i hjertet sved. 

Verden må være andet end roerækker. 

Og minsandten om ikke han får lov. 

Han får faktisk lov til intet mindre, end at erklære sin far død. 

Det er jo betingelsen for, at han kan få den del af formuen, der 

tilkommer ham. 

Hjemmet omsat i kontanter. 

Og verden åben. 

De penge som den dag i dag bestemmer så utroligt meget. 

Parret sammen med den tilsyneladende frihed. 

Det moderne menneskes drøm. 

Han drager af sted, og er snart en prik i horisonten på sin vej 

mod det sted, hvor regnbuen ender. 

Medens den ældste søn blev ude på marken. 

For hvor skulle han ellers være? 

Det havde han aldrig spurgt sig selv om. 

Lignelsen er velkendt og genkendelig, men rummer samtidig et 

væld af spørgsmål ved siden af alle dem, vi selv kan svare på. 

Og eet af spørgsmålene er, om den ældste søn nogensinde 

havde udtalt de spørgsmål, der vælter ud af ham, da han først 

bliver klar over sin situation. 

Alle frustrationerne. 

Om ikke også han havde udlængsel? 

Og i virkeligheden var misundelig på sin bror. Gik med sænket 

hoved som Kain gjorde det. 



Men pligten og fællesskabet gik forud for alt. Kunne den 

yngste søn erklære sin far død og drage afsted med det halve 

kongerige, kunne den ældste søn også erklære sig selv for 

enebarn og vi sit liv til at være den perfekte søn. 

Forsøge at holde helheden og værdigheden samlet. 

Bøde på den skade der var sket. 

Han havde jo nok set sin far spejde mod horisonten. Han havde 

jo knurrende svaret, hver gang faderen spurgte, hvordan han 

troede det gik med lillebror. 

For der var ikke plads. 

Der var ikke overskud. 

Kun lange roerækker. 

I dit ansigts sved, skal du tjene dit brød. 

Sådan gik dag efter dag. 

Indtil han en dag hørte støj fra gårdspladsen. 

I utide. 

Brøl af en fedekalv, der blev slagtet. 

Han kunne ikke undgå at høre festråbene derhjemme fra. 

Sejrsråbene. 

Besejringsråbene. 

Han var kommet hjem. 

Den glemte broder. 

Ikke ham, for det igennem sindet der ude på marken. Ikke den 

fordrevne og elendige lillebror. Ikke i dag. 

Ikke fest. 

Ikke en gang et kid har du givet mig, far. 

Roejernet fløj hen ad jorden i vrede og afmagt. 

Var det takken? 

Enhver, der har prøvet at være i dårligt humør til en fest ved, 

hvordan det føles, når glade mennesker prøve at tvinge en 



feststemning frem. Men det her var værre. Det var at kaste vrag 

på hele hans indsats. Storebror havde viet sit liv til at holde 

sammen på det hele. Træde i såvel sit eget som broderens sted i 

troen på, at det kunne redde faderen. Holde ham i live. 

Sikre hans alderdom. 

Og så bliver det hele revet væk på et splitsekund. Af noget så 

uforudsigeligt som en faders kærlighed til sin søn. 

Din far har slagtet fedekalven. 

Uden at spørge. 

For kærligheden tvinger. 

Den yngste søn havde glemt næsten alt.  Havde kastet vrag på 

det hele og var draget af sted med det, han kunne bruge. Det 

eneste, han havde tilbage, da alt var brugt op var bevidstheden 

om et sted. 

Den bevidsthed kunne ikke udslettes. 

Han havde haft et hjem. Et sted, hvor han vidste, at selv 

daglejere blev behandlet ordentligt. 

Han havde forsøgt at melde sig ud af kærlighedens fællesskab, 

og der havde han nok fået lov til at blive, havde det stået til 

storebror. 

Men fedekalven blev slagtet. 

Symbolet på, at intet skulle spares for at fejre Guds kærlighed. 

Korsfæstelsen. 

Gensynsglæden. 

Opstandelsen. 

Opfyldelsen af paradislængslen. 

For den yngste søn nåede aldrig derud, hvor regnbuen ender. 

Han nåede aldrig derud, hvor han selv troede han ville, men 

endte i intetheden. 

Det er derhen vi som mennesker kan nå ved egne kræfter. 



Og der ender vi, hvadenten vi giver slip på alt og alle og drager 

afsted efter næsen. Eller vi vier vort liv til i 

selvretfærdighedens navn at leve op til alle de etiske normer, vi 

kan komme i nærheden af. 

Det er intet under, at dagens tekst somme tider bliver kaldt 

lignelsen om de fortabte sønner. Det er så enkelt at forstå 

glæden hos den hjemvendte over, at han bliver taget imod som 

om intet var hændt. Og det er godt at vide, at sådan bliver vi 

også behandlet hos Gud, fordi vi en gang for alle har fået 

paradislængslen i brystet ved dåbens kortegnelse. 

Men spørgsmålet står stadig tilbage om den ældste søn samlede 

roejernet op og gik ind for at feste sammen med de andre eller 

om rækken blev hakket til ende i bitter trods. 

Og her slutter lignelsen med et nærgående spørgsmål som vi 

alle må tage med tilbage til hverdagen igen, når vi om lidt går 

ud fra gudstjenesten igen. 

Kun opfordringen bliver stående: ”Men nu burde vi feste og 

være glade, for din bror her var død, men er blevet levende 

igen, han var fortabt, men er blevet fundet.” 

 

AMEN 

 

 

 


