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Isolerede sig i årtier 
og blev vise

- Faktisk ser jeg det som en protestbevægelse. En 
bevægelse henimod større selvbesindelse, mere 
fordybelse, siger DR-vært Anders Laugesen om den 
øgede interesse for at være i stilhed.  Foto: DR 

- Man skal have en mildhed overfor sig selv og acceptere, at det tager tid at lære at være i stilheden, siger Anders Laugesen. Solopgangen over Halvrimmen er fotograferet af Henrik Bo 

- Abba Moses, en af de store ørkenfædre, sagde til 
sine munke: Gå hen og sæt dig i din celle, og din cel-
le vil lære dig alt. Tænk, hvis vi kunne tage det til os 
lige nu, hvor isolationen driver de fleste til enten 
vanvid eller tristhed, siger Liselotte Horneman 
Kragh. 

- Når man er presset ind i sit eget selskab, som man-
ge er nu, er der groft sagt kun to veje at gå. Man 
kan blive deprimeret, eller man kan fordybe sig og 
blive klogere på sig selv og sin eksistens, konstate-
rer Lene Højholt, præst og forfatter, her med hun-
den Selma.  Arkivfoto: Bente Poder 
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I stedet for at se det at være tvun-
get til at være isoleret som et 
nødvendigt onde, er det måske 

en metode til at blive bedre til at 
holde sig selv og andre ud.

Det er ikke let.
Men i tusinder af år er der men-

nesker, der har lært sig det. Og som 
kan lære os andre at gøre det sam-
me.

Måske.
I mange kulturer har det at være 

isoleret endda været et obligatorisk 
skridt hen mod det at blive voksen.

Måske burde vi i dag se det på 
samme måde?

Det mener flere af dem, der ved 
mest om, hvordan man kan få noget 
godt ud af at være tilbagetrukken 
og tavs i den kultur, vi lever i her-
hjemme.

- At være i stilhed hører til det at 
blive menneske, konstaterer Lene 
Højholt, præst og forfatter.

Torsdag 6. maj udkommer hen-
des tredje bog om fordybelse i det 
at være til ved blandt andet at træk-
ke sig tilbage.

I følge hende har det at isolere sig 
altid været en måde at lære at være 
i livet på.

Det gælder, uanset hvor, man bor 
henne i verden, hvilket århundre-
de, man er født i eller hvilken religi-
on, man tilhører.

- Ja, det gælder ikke kun for tro-
ende, det gælder for alle, fastslår 
også Anders Laugesen, vært på lan-
dets gennem tiderne mest populæ-
re program om tro, som fra påske-
søndag udsendes i en ny form på 
DRs P1.

- Der er brug for – og et ønske om 
- at tale om stilhed og tilbagetræk-
ning som en vej til erkendelser net-
op nu, hvor vi er tvunget til det, ud-
dyber han, som efter 30 års radio-
værtsskab ved, hvilke emner, dan-
skerne vil lytte til.

To slags stilhed
Det er ikke umiddelbart let for alle 
at opleve isolationen som et gode, 
erkender Lene Højholt, der udover 
at være præst også er cand.mag. i 
psykologi, kristendomskundskab 
og kunsthistorie.

- Når man er presset ind i sit eget 
selskab, som mange er nu, er der 
groft sagt kun to veje at gå. Man 
kan blive deprimeret, eller man kan 
fordybe sig og blive klogere på sig 
selv og sin eksistens – men det kræ-
ver disciplin, fastslår Lene Højholt.

Systematikken går ikke kun ud på 
at skifte mellem at være stille og ta-
le med andre. Den handler også om 
at styre sine tanker, når man ikke 
taler eller lytter. For der er to slags 
stilhed inde i isolationen med en 
selv, påpeger Anders Laugesen.

- Den larmende stilhed, hvor ens 
tanker farer rundt, og man kun øn-
sker at distrahere sig selv fra forvir-
ringen – også over Corona - inde i 
ens hoved, og så den dybere stilhed, 
hvor man kommer ind i et andet 
rum, forklarer han.

Han er sikker på, at ”de fleste for-
nemmer” det rum, når de sidder og 
ser solen stå op eller gå ned.

- Daggryet og skumringstimen er 
tidspunkter, hvor mennesket nær-
mest af sig selv bliver stille, konsta-
terer han.

Det er ikke svært at komme ind i 
det rolige rum, mener han, men 
”det kræver tålmodighed at lære at 
blive i det i mere end et par minut-
ter”.

- Man skal have en mildhed over-
for sig selv og acceptere, at det ta-
ger tid at lære at være i stilheden. 
Det kan hjælpe at sidde ved en 
solop- og nedgang eller ved at se på 
noget smukt. En påskelilje er fin. 
Og så kan man sætte et stykke tid af 
på forhånd. Holder man en rutine, 
vil der komme en hjemlighed efter-
hånden, opfordrer han.

Der sker noget
- Det behøver ikke at være meget 
avanceret, siger Lene Højholt og 
foreslår, at man ”prøver at sidde 
stille i fem minutter og se, hvad der 
sker”.

Som regel sker der noget, har hun 
erfaret.

- Hvis man lukker det ydre liv 
ude, bliver det helt automatisk me-
re plads til det indre liv. Det er ikke 
noget, vi ellers taler ret meget om, 
men med Corona bliver mange helt 
tydeligt mere optagede af det, ob-
serverer hun.

- Når man er stille, oplever man, 
at man ikke kun er til i kraft af alt 
det ydre, alle tingene, al stressen. 
Når larmen tvinges væk, sanser 
man, at man selv er til. Man kan gå 
på opdagelse. Hvem er jeg? Hvor 
kom det fra? Hvor går mit sind hen? 
Ikke lige, mens man er stille, men 
bagefter, for da er man klar til det 
og i en helt anden ro og koncentra-
tion end før.

Især, hvis man husker overbæren-
heden med sig selv og lader det ta-
ge lidt tid at lære, minder Anders 
Laugesen om.

- Stressen er heller ikke lige plud-
selig ovre, fordi man har lært at sid-
de stille, men den ændrer karakter, 
fordi man har fundet det rum af stil-
hed, man kan gå ind i. Man skaber 
sit eget indre refugie, man kan sæt-
te sig hen og komme sig i, når livet 
er ved at køre en over, forklarer An-
ders Laugesen og minder om, at 
man for et par tusinde år siden tog 
det som en selvfølge, at de vise, som 
blandt andre Jesus, drog ud i ørke-
nen for at være væk fra det livlige 
liv med andre.

De ved bedre
At stilhed er nødvendig for at klare 
et hektisk liv, har mennesker altid 
vidst, påpeger også Liselotte Hor-
neman Kragh.

Hun er selv både præst og forfat-
ter til flere bøger om at leve med 
den ultimative stilhed, døden, men 
har også oversat bogen ”Stilhed og 
honningkager”, skrevet af en af 
dem, der anses for at være særligt 
vidende om stilhed i moderne tid, 
Rowan Williams, forhenværende 
engelsk ærkebiskop.

Bogen handler om de kvinder og 
mænd, der i de første århundreder 

efter Jesu fødsel satte sig ud i ørke-
nen helt alene.

- Abba Moses, en af de store ør-
kenfædre, sagde til sine munke: Gå 
hen og sæt dig i din celle, og din cel-
le vil lære dig alt. Tænk, hvis vi kun-
ne tage det til os lige nu, hvor isola-
tionen driver de fleste til enten van-
vid eller tristhed, siger Liselotte 
Horneman Kragh og minder om 
Nelson Mandelas ord:

- En fængselscelle gør det muligt 
for et menneske at fokusere på in-
dre kvaliteter så som ærlighed, op-
rigtighed, enkelthed, ydmyghed, 
generøsitet og et fravær af variati-
on. Man lærer at se indad, citerer 
hun den forhenværende sydafri-
kanske præsident, der sad i fængsel 
i 27 år.

Mandela sad alene, men hvis man 
vil ”forsøge at rydde så meget op i 
ens egne sår og skyggesider, at man 
ikke sårer andre”, er det nødvendigt 
for de fleste af os at have ”en erfa-
ren vejleder.”

- Sindet er en potentiel endeløs 
labyrint, som man kan fare vild i, si-
ger Liselotte Horneman Kragh og 
beskriver, hvordan ørkenfædrene- 
og mødrene ”alle var sig yderst be-
vidste, at de lagde sig i rammerne 
af en tradition og blev formet ikke 
mindst af de ældre og langt mere 
erfarne munke og nonner.”

Behøver ikke tro
Munke, nonner og præster tror på 
Gud, men er det nødvendigvis ham, 
den, det, man møder, når man sid-
der stille med sig selv?

Både ja og nej, mener de tre.
- Mange danskere har det svært 

med at bruge ordet Gud og bruger 
måske hellere begreber som natu-
ren, kærligheden, universet, indle-
der Liselotte Horneman Kragh sit 
svar, som Anders Laugesen uddy-
ber:

- For to tusind år siden vidste folk, 
at Gud var til. De vidste, at det var 
Guds favntag, de kom ind i under 
stilheden. Det var en viden, alle ba-
re havde. I dag har vi tabt den vi-
den. Men, der sker det, at når man 
er i stilheden, da falder man til ro i 
noget, man ikke helt har ord for. 
Noget, der er godt for én at være i. 
Det kalder nogle for Gud, siger An-
ders Laugesen.

I følge Lene Højholt er det vigtigt 
for os som mennesker, at vi sætter 
ord på, hvad vi erfarer. Også når vi 
er i stilhed.

- Hvis vi ikke er vant til at tale om 
det, kan vi ikke dele det, og det er 
sværere at rumme det i vores liv, 
hvis vi synes, vi står hele alene med 
det. Men det gør vi netop ikke, siger 
hun og og taler om, at man ikke be-
høver at tro på Gud, men at man 
kan bruge stilheden til at mærke, 
om han er der.

- Vær nysgerrig. Det er da herligt, 
at man kan være det. Tænk sig, 
man kan sidde helt stille og under-
søge så meget. Det er da fantastisk, 
ikke?

Er ikke alene
Mens man sidder og er stille og ser 
på for eksempel en lysende gul på-
skelilje, vil mange mærke en ro, og 
langsomt vil mange sikkert også 

mærke, at der er noget andet i stil-
heden.

- En relation, siger Lene Højholt.
- Når man har siddet stille lidt, vil 

man måske mærke, at man ikke er 
ensom i stilheden. Man er ikke ale-
ne. Det er unikt for den religion, der 
er i vores kultur, at der er en relati-
on. En relation til Gud, til Jesus, til 
en, man kan tale med, fortsætter 
hun.

Om man er troende eller ej, så er 
man som opvokset i Danmark opfo-
stret med en forestilling om, at Gud 
er en, man kan tale med. Og som 
lytter. Der er meget andet, man kan 
sige, skrive og tænke om Gud, men 
lige præcis det, at man kan bede til 
ham, er noget, alle har hørt om.

- At vi ikke er alene i stilheden, 
men sammen med ham, er helt af-
gørende for vores måde at være til 
på, siger Lene Højholt.

Men, nej, hun kan ikke bevise, at 
Gud er til.

- Det kan ingen. Derfor er det et 
spring, man selv må tage. Tør man 
tro? Det er ikke samme logik som i 
den ydre verden, hvor alt kan bevi-
ses, men jeg tror faktisk, det ligger 
dybt i alle, at vi godt ved, at der er 
noget, der er større end os, siger Le-
ne Højholt.

Protestbevægelse
Kan man så lige sidde stille i sin Co-
rona-karantæne og lære at styre sin 
”monkey-mind”, som Liselotte Hor-
neman Kragh kalder den moderne, 
rastløse hjerne, og oveni endog 
mærke, at Gud er til?

Knap nok.
- Processen med at være i ørkenen 

er en livslang proces. Ingen bliver 
færdig eller kan tage et ørkendi-
plom. Jesu 40 dage i ørkenen er nok 
mere symbolsprog end noget an-
det; et navn for et sted, der gives os 
som en tilbagevendende mulighed, 
nødvendighed, uomgængelighed, 
som en del af det at være menne-
ske, forklarer  Liselotte Horneman 
Kragh.

At alle religioner i deres måder at 
ville lære mennesker at klare livet, 
skriver om stilhed og tilbagetræk-
ning som en vigtig del, er i sig selv 
et argument for, at det ikke bare li-
ge kan fikses på et kursus eller en 
måneds isolation.

Ørkenfædrene og mødrenes leve-
de i årevis derude. Senere blev den 
livsform til klostre med rutiner, der 
sikrede stilhedstiden med Gud. I 
dag tager flere og flere på retræter i 
nogle dage eller har en stilletimer, 
mediterer eller beder centrerende 
bøn, hvor man fokuser på en nær-
hed med Gud, ikke på at sige ord.

- Det er en stærkt stigende inte-
resse for stilhed. En stærk længsel, 
vil jeg kalde det, mod at gøre tilba-
getrækningen til en naturlig del af 
ens liv, siger Anders Laugesen og 
uddyber:

- Faktisk ser jeg det som en pro-
testbevægelse. En bevægelse heni-
mod større selvbesindelse, mere 
fordybelse. Og det er godt, ikke ba-
re for vores eget velbefindendes 
skyld, men, fordi vi får øje på natu-
ren og på andre mennesker, når vi 
stopper op og skaber sprækker i den 
hektiske hverdag.

KAN VI LÆRE DET: Verden over har mennesker altid trukket sig tilbage, og mange er blevet klogere af det

 {Man kan tage på retræte 
alene eller sammen med 
andre.

 { Tit har de hele dage med 
total stilhed.

 { Find en række af dem på 
www.retraete.dk

STILLE DAGE

 { Lene Højholt har skrevet 
tre bøger med introduktio-
ner til, hvordan man kan 
samle sine tanker ud fra en-
kelte tekster om det, menne-
sker går igennem i for ek-
sempel en krise som nu med 
Corona.

 { ”Vejen - meditativ fordy-
belse i Johannesevangeliet”,

 { ”At blive menneske - medi-
tativ fordybelse i den bibel-
ske urfortælling” og

 { ”Frans og Clara - meditativ 
fordybelse i de franciskanske 
fortællinger” - udkommer 6. 
maj.

 {Alle på Gyldendal/Borgens 
forlag.

 { ”Pilgrim - på rejse i troens 
univers”,  Anders Laugesen 
på DR P1 fra påskesøndag.

FAKTA
SAML DINE TANKER

 {Nonner og munke lever 
nogenlunde ens verden over.

 {Dagen deles op af bønner.

 {Måltider på samme tid 
og i stilhed.

 { Fysisk arbejde om for-
middagen.

 {Hvile efter frokost.

 {Studietid inden aftens-
mad.

 {Om aftenen samtaler 
og kultur.

LÆR AF KLOSTRE

 {Cynthia Bourgeault:”Jesus 
som visdomslærer”, Boedal.

 { Thomas Keating: ”Åbent 
sind åbent hjerte”, Boedal.

 {Grethe Livbjerg: ”Johan-
nes af Korset”, Katolsk Forlag.

 {Kjell Arnold Nyhus: ”40 
dager og 40 netter”, Vårt 
Land Forlag.

 {Rowan Williams: ”Stilhed 
og honningkager”, forlaget 
Alfa, nu Eksistensen.

LÆS MERE


