
 

 

 
 

Adventskransen stammer fra 1839, hvor den tyske teolog Johann Hinrich 

Wichern brugte den i sit missionsarbejde. Hans adventskrans så dog noget 

anderledes ud, end den adventskrans, vi kender i dag.  

Dengang havde den mange flere lys, som varierede i både farve og størrelse. 

Wichern havde fire store lys i adventskransen – et for hver søndag i advent, 

men også små røde lys, som skulle symbolisere det antal hverdage, der var fra 

første søndag i advent til juleaften.  

Til den første adventskrans anvendte Wichern et kasseret vognhjul. Det var 

først i 1860, han beklædte den med gran. Farverne var også meget vigtige for 

Wichern. Han mente, at de rigtige farver til en adventskrans var rød og hvid. 

Rød som symbol på kærlighed og hvid som symbol på uskyld. Kirken havde 

dog en anden opfattelse, og mente at farverne skulle være lilla, som er 

adventsfarven i kirken.  

Adventskransen kommer til Danmark 

I 1920 blev Sønderjylland igen forenet med Danmark og                                        

dermed var skikken med adventskransen kommet til landet.                                       

Efter adventskransen var kommet til Danmark, gik der dog                                      

lidt tid, før traditionen virkelig blev rodfæstet i den danske                              

tradition. Adventskransen fik først sit store gennembrud                                       

under anden verdenskrig, hvor det at tænde lys blev et                                           

symbol på frihed og håb, forstået både religiøst og politisk.                      

Lysene var her hvide, og kransen var stadig pyntet med røde                               

og hvide bånd for at markere det nationale tilhørsforhold.                                     

I 1946 var adventskransen så almindelig, at den blev afbilledet på årets danske 

julefrimærke.  

I dag er adventskransens udseende mere et spørgsmål om smag og design 

end om et politisk budskab. Derfor finder man også adventskransen i alle 

mulige udformninger, materialer og farver i dag.   

 

Inger Otzens har lavet sangen ’Velkommen, du grønne 

adentskrans’ om netop adventskransen og dens funktion. 

Find sangen på Youtube ved at scanne QR-koden.   
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