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DRØM OG VIRKELIGHED
GRUNDTVIGS FORESTILLING OM KRISTENLIVETS OG SALMESANGENS GEN
FØDSEL (1)
AF PETER BALSLEV-CLAUSEN
1.

Ethvert forsøg på at indkredse Grundtvigs forestillingsverden
må tage sit udgangspunkt i dens bibelske struktur. Grundtvigs
tilgang både til verdens- og fædrelandshistorien og til hans
egen private livshistorie er fast forankret i hans bibelske
helhedssyn (2). Også hans forståelse af salmernes og salme
sangens betydning har sin plads i denne sammenhæng.
Det er karakteristisk for Grundtvigs oplevelse af tilværel
sens bibelske sammenhæng, at der ikke kun er tale om en mere
eller mindre behændig efterrationalisering på baggrund af ud
valgte skriftsteder, men at han opfattede skriften profetisk,
og at han mente at kunne forudse den fremtidige udvikling udfra
skriftens kristent betingede selvforståelse. Grundtvigs tilsy
neladende sekulariserede menneske- og verdenssyn under mottoet
'menneske først og kristen så' (3) rører ikke ved denne bibel
ske grundstruktur, men er et udtryk for, at den gælder uafhæn
gigt af menneskers aktuelle bevidsthed om den.
Det er ikke alene den samme struktur, det er også de samme
motiver, de samme skriftsteder og den samme argumentation, der
på tværs af alle tilsyneladende brud og gennembrud livet igen
nem danner grundlaget for Grundtvigs forestillingsverden (4).
Også salmerne og salmesangen passer ind i dette helhedsbillede
af Grundtvigs forestillingsverden. I det følgende vil en enkelt
side af Grundtvigs salmeforståelse, nemlig salmen som et af
kirkens grundlæggende livstegn (5), blive forsøgt skitseret som
et eksempel på den bibelske struktur i Grundtvigs forestil
lingsverden og som en illustration af den bibelske struktur som
et udtryk for sammenhængen i Grundtvigs forståelse af sig selv
og den verden, han levede i.
2.

I et manuskript med titlen "Om Poesi og Historie" fra 1809
(6) skriver Grundtvig, at "Al Poesi er en Aabenbarelse af Gud
dommen", og han fortsætter: "<Digteren maa> enten kun udstrømme
i Lovsang <af> over hin herlige Aabenbaring, eller man maa lyt
te til <Guddommens> de Toner, saaledes som de fra den fjerne
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Skabelse endnu lyde gennem Naturen, og da er hans <Sang> Kvad
en Efterklang af Morgenstjernernes Sang som tonede da Herren
grundfæstede Jorden." Grundtvig har her først og fremmest tænkt
på den verdslige digtning, men forskellen mellem det kristelige
og det verdslige har på dette tidspunkt, før hans lutherske om
vendelse 1810, ikke været stor. Hvad der kan undre, når man
tænker på Grundtvigs senere fordømmelse af denne periode i hans
liv (7) er, at dette centrale sted til forståelse af hans ro
mantiske, 'før-kristelige' poetik i virkeligheden er et skjult
citat fra Jobs bog, kap. 38, v. 7, hvor Gud svarer Job: "Hvor
var du, der jeg grundfæstede Jorden?... Hvorpaa ere dens Piller
nedsenkte? eller hvo lagde dens Hiørnesteen? <v. 6) Der Morgen
stierner sang tillige og alle Guds Børn raabte (for Glæde) <v.
7>". Lovsangen er generel, er ikke først og fremmest åbenba
rings-, men også, og især, skabelsesteologisk bestemt: Man ser
let, at jeg ved hin Lovsang ei blot forstaar Beskuelsen af den
Punkt i Tidens Fylde <da Kristus> Gud aabenbaredes i Kristus,
men af den hele Tid i Forhold <til> og Sammenhæng med denne."
Det er dette perspektiv, der efter 1810 blev forskudt i åbenba
ringsteologisk retning, men den bibelske sammenhæng og de
skriftsteder, der bar den, som Job 38,7, forblev de samme.
3.
Grundtvigs overvejelser over salmernes og salmesangens gudstjenestlige og dermed kirkelige sammenhæng nåede et højdepunkt
i begyndelsen af 1820'rne, efter at han var blevet residerende
kapellan ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. I hans præ
dikener fra perioden kan man følge, hvordan det ikke mindst ved
højtiderne var et problem for ham, at det ikke var muligt at
synge de gamle, førrationalistiske salmer ved gudstjenesten. I
stedet for at synge salmerne talte Grundtvig om dem og citerede
dem, i flere tilfælde fra ende til anden. Herved får man gennem
de nu udgivne prædikener fra Christianshavner-tiden (8) et om
fattende og levende indtryk af salmerne og salmesangens betyd
ning for Grundtvig, et indtryk, der kan suppleres med, hvad han
skriver om salmerne i de udgivne prædikener og i de anmeldel
ser, han skrev 1825 og 1827 af Ingemanns Høimesse-Psalmer (9)
og P.A. Fengers udgave af Kingos salmer og åndelige sange (10).
Både i prædikenerne og anmeldelserne er der tale om Grundtvigs
henvendelse, mundtligt og skriftligt, til mennesker, der har en
berettiget forventning om at høre hans mening om sagen, og som
han selv føler sig forpligtet til at tale og skrive til om den,
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sådan som han ser den, åbent og ærligt.
Julemorgen 1823 holder Grundtig en lang prædiken (11), der
nærmest er en redegørelse for julesalmernes og julesangens be
tydning. I prædikenens indledning sætter han julesangen ind i
dens på en gang universalhistoriske og bibelske sammenhæng. Det
sker ved at identificere englenes sang julenat med morgenstjer
nernes sang ved verdens skabelse, der igen bliver opfattet som
en englenes vekselsang med menighedens lovsang, samtidig med at
hele den virkelighed, som englenes og menighedens fælles sang
åbner op for, kun kan opfattes og opleves af kristne mennesker:
"hvem der ogsaa kun saaledes har et i Sandhed menneskeligt
Hjerte, kan dog umuelig høre Gienlyd af Engle-Røsten: see jeg
forkynder eder en stor Glæde, som skal vederfares alt Folket,
Gienlyd af Morgen-Stjernernes Sang, og alle Guds Børns glade
Raab: Ære være Gud i det Høieste, Fred paa Jorden og i Menne
skene en Velbehagelighed." Det er tydeligt, at det er Job 38,7,
der er forudsætningen for Grundtvigs forståelse af salmesangens
betydning. Udfra sit før-kopernikanske verdenssyn (12) falder
det ikke Grundtvig svært at identificere stjernerne med englene
og at opfatte forestillingen om sfærernes harmoni som et ikkebibelsk udtryk for urtidens englesang eller morgenstjernernes
sang, der hørtes ved verdens skabelse og ved verdens genløsers
fødsel, som menighedens lovsang stemmer overens med, så sandt
som denne lovsang er i harmoni med den himmelske virkelighed,
og som skal lyde igen, når verdens tid er forbi, og Gud lader
kristne menneskers virkelighed og deres lovsang gå op i sin
himmelske virkelighed og den himmelske lovsang. Derfor siger
Grundtvig i sin prædiken, at "saalænge der er Spor og Levning
af denne de Christnes glædelige Tro paa Jorden, saalænge maa
der og nødvendig høres Gienlyd af Engle-Røsten Gienlyd i JulePsalmer, i Lovsang til den himmelske Fader, som lod en Frelser
fødes, gav os Lys og Liv og Fred ved Jesum Christum." Alt efter
styrken i de kristnes tro, vil lovsangs-tonerne stige og dale,
men helt forsvinde vil de ikke, "saalænge der endnu er Glimt af
Tro" på Guds Søn.
Efter denne indledning gennemgår Grundtvig den danske jule
sang, som den har lydt siden før reformationen og citerer om
hyggeligt og udførligt en række af de julesalmer, der havde
stået i de gamle salmebøger, men som ikke mere fandtes i Evanqelisk-kristelig Psalmebog (13). I forbindelse med sidste stro
fe af H.A. Brorsons "I denne søde Juletid" (jfr. bilag 2), en
af de julesalmer, Grundtvig gang på gang vender tilbage til,
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"Halleluja, min Strid er endt", kan han ikke lade være med at
udbryde i et "O, Venner, naar vi høre denne Sang, da maae vi
vel føle Striden var langt fra at være endt, thi naar selv i
Julens glædelige Tid, ved Englerøstens Minde, Sorgen kæmper med
Glæden, Døden med Livet, da er der ikke Fred, da er der Strid i
Hjertet".
Det står i 1823 pinligt klart for Grundtvig, at ikke alene
salmesangen, men også kristenlivet er nede i en absolut bølge
dal. Salmesangen efter Evangelisk-kristeliq Psalmeboa svarer
kun alt for godt til kirkens og kristendommens situation: "Hvor
dybt nu Tonen i vor Lovsang er sjunket, saa vi egenlig kun si
ge, at vi burde være glade, burde juble, hvis vi kunde, det fø
ler vist Enhver, som har Hjerte for Engle-Røsten og for JuleGlæden, og desværre, vi maae bekiende at de lave Toner udtrykke
bedst hvad vi føle; thi naar Glæden er kun rige, naar Hjertet
er koldt eller dog kun lunkent, hvad hjalp da vel de høie varme
Toner, de var da kun et Mundsveir, som adspredtes i Luften, og
svang sig aldrig med Engle-Skaren over Støvet, over Stjernerne,
til Herrens Throne." På denne baggrund er det Grundtvigs over
bevisning, at kristendommens vilkår nu var blevet så ringe, at
det ikke kunne blive værre, uden at kristendommen ophørte med
at eksistere. Kristendommen havde nået en krise, hvor den stod
over for et enten-eller: "Men, o Venner!" fortsætter Grundtvig,
"vel maae vi betænke at Tonerne kan nu ei dale meer, uden at
synke i Jorden, vor Jule-Psalme er saa svag og mat en Gienlyd,
ei af Engle-Røsten, men kun af vore Fædres svageste Lovsang, at
den kan ingen Glæde vække, saa nu maae Lovsangs-Tonerne snart
enten stige paa ny, eller ganske forstumme. Og hvad er vente
ligst?"
Grundtvig giver selv svaret på dette enten-eller i samme ån
dedrag, som han har stillet spørgsmålet: "See vi til Verden og
til os selv, da er det Værste rimeligst. <hvo af Jorden taler
af Jorden.> Men vi veed: et Menneske kan slet intet tage uden
det bliver givet ham af Himmelen. Og see vi til Himmelen, da
øine vi Lys, da avles og næres det trøstelige Haab, at Lov
sangs-Tonerne skal stige neddalende til os, til de Oprigtige af
Hjertet som Engle, stige did hvorfra de kom, thi ogsaa her
giælder det at Ingen foer op til Himlen, uden den som nedfoer
fra Himlen!"
4.

Ser man efter, er det temaet i "Velkommen igen. Guds engle
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små" (jfr. bilag 1), som efter al sandsynlighed blev til året
efter 1824, der således findes allerede i juleprædikenen fra
1823. At det er tilfældet ses endnu tydeligere, når man tager
det afsnit af prædikenen, der følger lige efter indledningen,
med i betragtning: "O, intet Under da, at alle de, som havde
mindste Tro til Engle-Røsten mindste Tro til det store Evange
lium, at Gud kom Støvet ihu efter sin Velbehagelighed besøgde
det med sin Salighed, lod det store Evighedens Lys opgaae for
dem, der sad i Mørke og i Dødens Skygge, lyste sin Fred i
Christo Jesu over Adams faldne Slægt, nedlagde i Jorden en
himmelsk Vinter-Sæd, som skulde opvoxe til en Glædes-Blomst med
Regnbue-Farver, til Vederkvægelse og evig Lyst for alle de
oprigtige af Hjertet." Alle stroferne i "Velkommen igen Guds
Engle små" er foregrebet i juleprædikenen 1823, hvis første
halvdel bringer strofernes temaer i nogenlunde den rækkefølge,
i hvilken de året efter i gennemarbejdet form findes i salmen.
Christian Thodberg og Kaj Thaning har på overbevisende måde
godtgjort, at "Velkommen igen, Guds engle små" og julemorgens
prædikenen 1824 er blevet til i samme arbejdsproces (14); deres
argumentation skal ikke gentages her, blot skal der peges på
sammenhængen med juleprædikenen fra året forud. Denne prædiken,
juleprædikenen 1823, sluttede med forvisningen om, at en lov
sang ville bryde frem, forudsat at Jesus Kristus er vort håb,
"da skal alle Tunger snart forstumme for Israels Lovsang og for
Herrens Viisdom! Ja, da toner det til os fra Himlen: Synger
Herren en ny Sang, synger Herren al Jorden! Marken skal fryde
sig, alle Træer i Skoven synge med Fryd Amen!" Det er denne nye
sang, der rent bogstaveligt bryder frem i både juleprædikenen
1823 og i "Velkommen igen, Guds engle små". Christian Thodberg
har gjort opmærksom på, at der i prædikenen indgår et verita
belt prosadigt, der begynder sådan som 1823-prædikenen slutte
de: "synger Herren en ny Sang ..." Hen mod slutningen af 1824prædikenen kaldes Bethlehemstjernen 'Morgenstjernen':
"see
Morgenstjernen, som, naar vi følge den, fører til Huset i Beth
lehem ..." Også herved knyttes forbindelsen tilbage til 1823prædikenen og endnu længere bagud.
Christian Thodberg gør opmærksom på Psalme 126's centrale be
tydning for både prædikenen julemorgen 1824 og "Velkommen
igen", ikke mindst kombinationen af drømme- og lovsangsmotivet
i den gammeltestamentlige salmes to første vers. I virkelighe
den er det hele psalme 126, der ligger bag såvel prædiken som
salme (15). Det vil derfor være neturligt at citere hele Psalme
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126 her:
En Sang paa Trapperne
1

Der HERREN omvendte Zions fængsel, da vare vi som
Drømmende.

2

Da blev vor Mund fyldt med Latter, og vor Tunge
med Frydeskrig; da sagde man iblandt Hedningerne:
HERREN haver giort store Ting imod disse.

3

HERREN haver giort store Ting imod os,
ere vi glade.

4

HERRE! omvend vort Fængsel, som Strømme (tørres) i
et tørt (Land).

4

De, som saae med Graad, skal høste med Frydesang.

6

Den, som bær Sæden, (som) langsom (sankes), gaaer
flux frem, og græder; (men) han skal visseligen
komme med Frydesang, (naar) han bær sine Neger.

(derfor)

Salmens understregede tema, "Advents-Nat og Jule-Morgen", der i
den bearbejdede version af prædikenen i Christeliqe Prædikener
er sat som overskrift for hele prædikenen, viser, at Grundtvig
også har haft et andet af de bibelsteder i tankerne, som han
oftere anfører, når han refererer til salmesangens situation,
nemlig Ps. 30, først og fremmest vers 5 og 6: "Synger (Psalmer)
for HERREN, I hans Hellige! og takker (ham) til hans Helligheds
Ihukommelse (v. 5) . thi et Øieblik (varer) hans Vrede, (men)
Livet er i hans Velbehagelighed! om Aftenen, (ja) Natten igiennem skeer Graad, men om Morgenen Frydeskrig (v. 6).
I prædikenens slutning anfører Grundtvig direkte Ps. 30,5 f
som den bibelske begrundelse for sin tro på, at der efter en
adventsnat ville følge en julemorgen, d.v.s. at kirken og kri
stendommen ville blive genfødt sammen med den fornyede salme
sang, idet argumentationen her er den samme som i "Velkommen
igen" str. 8: "saa kold, saa stormende, saa frygtelig er ingen
Advents-Nat, at det troende Hjerte jo trøstes og vederkvæges
ved Tanken om den store glade, Jule-Morgen som snart skal op
rinde og forvandle al vor Sorg til Glæde, alt vort Suk til evig
Frydesang!"
Både i prædiken og salme er der tale om en kombination af de
to bibelsteders tale om natten og drømmen og den romantiske fo
restilling om drømmen som den vågne forestillings forudsætning.
Netop drømme-motivet viser, at såvel prædiken som salme ønsker
at skildre nutiden som en profetisk foregribelse af den frem
tid, der engang vil åbenbare den virkelighed, der er latent
tilstede i nutiden, men er skjult for menneskers øjne. Grundt-
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vig har i 1824 ikke ændret sit syn på samtidens ydre vilkår i
forhold til året før, men han er i det år, der er gået, blevet
overbevist om, at den nye sang, som han håbede på året i forve
jen, var på vej. Det eneste, han endnu ikke var helt sikker på,
var, hvornår det ville ske, sådan som han giver udtryk for det
i strofe 8 i "Velkommen igen". Han har uden tvivl ved årsskif
tet 1824-25 ment, at det ikke kunne vare længe, og da B.S. Ingemanns Høimesse-Psalmer kom i løbet af 1825, hilste han dem
velkomne som en beskeden, men dog god begyndelse på det, der
skulle komme. I sin anmeldelse skriver Grundtvig, at Ingemann
"synger aabenbar sin store Bededags og sin Lanafredaas-Psalme i
en Paaske-Dagning; thi naar vi inderlig sukke med Kvinderne:
hvem skal vælte os Stenen af Hjertet, som er meget stor, da va
rer det kun et Øieblik, før Engelen gjør det, og sætter sig paa
den, som en sjungende Morgen-Stjerne, der forkynder Solens Op
gang, som skal klare alle Guds Børns Aasyn og stemme Hjerterne
til Fryde-Raab, saa de lovsynge Herren, som brød Zions Fængsel,
og udbryde: Herren haver gjort store Ting imod os, derfor ere
vi glade, vi saaede med Graad, og høste nu med Fryde-Sang!"
(16). Grundtvig kombinerer her de tre citerede bibelsteder, Job
38 og Psalme 30 og 126, og meningen er den samme som i "Velkom
men igen" og de to juleprædikener, der fører frem til den:
drømmen er lige ved at blive afløst af den virkelighed, hvis
forudsætning den er, endnu er det ikke sket, men det sker
snart. Efteråret 1825 er hele sagen omkring Kirkens Gienmæle
for Grundtvig et tegn på, at lyset er ved at bryde frem, og at
mørkets kræfter netop derfor er i oprør og prøver at trænge det
tilbage. Det skulle imidlertid vise sig, at det kom til at gå
helt anderledes, end Grundtvig havde forestillet sig, og at han
skulle vente endnu tyve år, før den afgørende vending kom.
5.
Efter afskeden fra Vor Frelsers Kirke i forsommeren 1826 hav
de Grundtvig ikke længere mulighed for den direkte samtale med
sin menighed, som den ugentlige prædiken gav ham. Der kan ikke
være nogen tvivl om, at han har savnet den dynamiske konfronta
tion, som en sådan samtale giver, ligesom han uden tvivl har
savnet den stadige forpligtelse til ansvarlig bibellæsning, som
prædikenen indtil da havde betydet for ham. På den anden side
har han ligesom godt 10 år tidligere følt sig tvunget af om
stændighederne, tidernes ugunst og ugudelighed til at indstille
sin virksomhed som aktiv prædikant. Til gengæld har han brugt
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tiden til at besinde sig på, hvad han havde sagt i årene forud,
og han gjorde det på samme måde som forrige gang ved at bear
bejde de prædikener, han havde holdt, til udgivelse. Resultatet
blev de tre bind prædikener, der udkom i årene 1827 til 31 med
titlen Christeliae Prædikener eller Søndags-Bog. De to omtalte
juleprædikener fra 1823 og 1824 findes her i henholdsvis bind 2
(1828) og 3 (1831) i en bearbejdet form, der gør det muligt at
se, hvad Grundtvig har ment om prædikenerne et par år efter at
de var blevet holdt.
Prædikenen til Julemorgen 1823 (som residerende kapellan har
Grundtvig normalt ikke prædiket ved højmessen på førstehellig
dagene) findes i bind 2 (1828) som nr. 4 med overskriften "Jule-Psalmen" (17). Den bearbejdede prædiken er i endnu højere
grad end den holdte en beskrivelse af (jule-)salmens og (jule-)
salmesangens væsen, med en lang række aktuelle og principielle
betragtninger sammen med eksempler på gamle, ægte julesalmer
(18). Grundtvig indleder den bearbejdede prædiken med udfra Lu
kas 2,20 at skildre hyrdernes lovprisning som en gentagelse af
den lovsang, de havde hørt englene synge, sådan at den kristne
julesalme efter sit væsen er en gentagelse af hyrdernes og der
med af englenes sang: "da Hyrderne kom til Bethlehem, og saae
Barnet i Krybben, da bleve de glade i Hjerte og Sind, lovsang
den himmelske Fader for Alt, hvad de havde hørt og seet, og istemmede med Englene: Ære være Gud i det Høie, Fred paa Jorden,
og hos Mennesker Lystelighed! Derfor, kiære Venner! ligesom vi
maae sætte os i Hyrdernes Sted, naar vi skal høre den glædelige
Tidende fra Himmerig, saaledes maae vi ogsaa med dem gaae til
Barnet ind, og see hvad Gud os haver beredt, om Munden skal
strømme over af Hjertets Overflødighed paa Jule-Glæde, og kun
det er Jule-Psalmen, som smelter sammen med Englenes Lov-Sang,
kun det er et Halleluja, som tækkes Ham der seer paa Hjertet,
og ynder kun den Sang og Strenge-Leeg, som giennemtoner det
skiulte Menneske i Hjerte-Dybet!" I den holdte prædiken taler
Grundtvig om genlyd i julesalmer af englerøsten, af morgen
stjernernes og af hyrdernes sang, her er genlyden konkretise
ret, samtidig med at begreberne bibeholdes, således også iden
tifikationen af englene ved Bethlehem med morgenstjernerne (s.
49) .
Med juleprædikenen fra 1824, og "Velkommen igen"! i tankerne
skriver Grundtvig ikke alene om børns glæder og salmer, men og
så om den "Julenats-Drøm" (s. 49), der har med børnenes jule
glæder og julesalmer at gøre, og sammenligner i denne forbin-
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delse kristendommens drøm med den drøm, et skuespil fremkalder
hos sine tilskuere, idet han bruger sammenligningen til at un
derstrege forskellen, der består i, at skuespillets drøm er en
illusion i modsætning til kristendommens drøm, der ikke alene
afløses af, men også overgås af virkeligheden: "det er kun i
Skuespil-Huset, Øie-Medet er naaet, naar Drømmen kan vare, til
Dækket falder; i Christi Kirke skal det være os for lidet, om
vi kunde indtrylle Tilhørerne i vor Synskreds og vor TankeGang, til det store Klokke-Slæt ved Midnats-Tid, da Teppet fal
der for al Støvets Herlighed, selv det skal være os for lidet,
end sige da den aabenbar tomme Roes, at kunne med det evige
Livs Ord en Time forlyste selv dem, der ellers bespotte det, og
indvugge Tilhørerne i en Barne-Drøm, hvoraf de vaagnede, hvorad
de smilede, saasnart vi sagde Amen! Nei, naar Præsten siger
Amen. da trykker han dermed Virkelighedens Seigl paa sin Tale,
thi det er Herrens: sandelig, sandelig, siger jeg eder."
Efter behandlingen af drømme-temaet, der ikke stammer fra
1823-prædikenen, men fra prædikenen året efter og fra "Velkom
men igen", går Grundtvig tilbage til at skrive om salmerne og
salmesangen, og gør det både i forlængelse af prædikenen fra
1823, men også frit i forhold til den. Uden at han udtrykkelig
bruger ordet, beskriver han salmesangen som menighedens livs
tegn (19), idet salmesangen er et historisk-poetiske udtryk for
menighedens selvforståelse. I salmesangen manifesteres menighe
dens enhed på tværs af tid og sted ikke alene med sig selv, men
også, og først og fremmest, med den treenige Gud: "saavist skal
ogsaa Christi Kirke gienlyde af Psalmer og Lov-Sange, og aandelige Viser, hvori det Forbigangne og det Tilkommende sammen
smelter med det Nærværende, til et Billede af den levende Gud,
i Hvem vi leve, og røres, og ere, og til et lysteligt Udtryk af
den glædelige Sandhed, at alle Ting ere aandelig vores, fordi
vi ere Christi, og Christus er Guds." Lidt efter understreges
det, dels i forlængelse af 1823-prædikenen, dels i modsætning
til den, at der, hvor man holder op med at synge salmer, tager
man livet af kristendommen, at holdningen til salmesangen altså
får direkte konsekvenser for kirken og kristendommen: "men dæm
pe vi Lov-Sangen ... men vil dog bekjende Jesum Christum, dog
have Jule-Glæde, og Paaske-Vaar, og Pindse-Mai, da ere vi ufor
standige og egensindige Børn, som vil paa een Gang have baade
Dag og Nat, baade Sommer og Vinter, ja, som vi nøde Torne og
Tidsler til at bære Figen og Druer!"
Efter nogle betragtninger om, at salmer om barnet i Bethlehem
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nødvendigvis må være barne-salmer, og Grundtvig mindes her sine
egne barndomsoplevelser, tager han et af temaerne fra "Velkom
men igen" op, nemlig den kirkesti, hvor mennesker og engle mø
des, og som fører til Guds rige i modsætning til den brede lan
devej, der ikke gør det. De to veje karakteriseredes af de san
ge, man synger, når man færdes ad dem. Grundtvig knytter her
til ved den almindelige skik at synge, når man gik, dels for at
få tiden til at gå, dels for at kunne gå raskere til selv. De
fleste har sunget skillings- eller selskabsviser, afhængigt af
det miljø, man tilhørte; salmerne, som folk kunne udenad fra
deres skole- eller konfirmationstid var også en mulighed, men
det har sikkert været de færreste, der har haft salmer i deres
faste vandresangsrepertoire (20). Selvom pilgrimsmotivet spil
ler med i billedet med de to veje, er det mindre det end en
neutral 'way of life'-metafor, der er tale om, hvor Grundtvigs
pointe er den, at man kan høre på den sang, de vejfarende syn
ger, hvor den vej, de færdes på, går hen. De eksempler, Grundt
vig anfører på den verdslige sang, er et par strofer fra Rasmus
Frankenaus populære "Fryd dig ved Livet" og "Hver Glædens Ven"
(21) , der efter Grundtvigs opfattelse overraskende ærligt af
slører den verdslige livsforståelses desillusionerede håbløs
hed: "Her staae vi da paa Kors-Veien, mine Venner! Her løber
Kirke-Stien tverts over den brede Lande-Vei, og her maa hvert
alvorligt Menneske afgiøre med sig selv, paa hvilken af dem han
vil søge sin Glæde, og sit Herberg til Natten, og sin faste Bo
pæl for en Evighed; thi det er klart, at derefter maa han, som
et fornuftigt Menneske, indrette alle sine Betænkninger, deref
ter maa han vælge sine Ledsagere, sit Reise-Selskab, sin Færd
sel, Opmuntring og Vederqvægelse paa Veien! Hvem der nu vælger
den brede Vei, han giør sig jo kun Livet surt, om han idelig
vil see sig tilbage efter den smalle Sti, der underlig slynger
sig ind gjennem Kornet og Skoven, hen over Bjerge og Dale, om
han vil lytte efter Psalme-Tonerne fra det Fjerne, der aande
Luften fra de underfulde Egne, han ikke vil gæste; men endnu
langt mere ufornuftigt er det af dem, der kaare Kirke-Stien, om
de, hvor Udsigten aabner sig, vil holde Øie med de glimrende
Vogne og stadselige Ryttere paa Lande-Veien, istedenfor at
stirre efter Gylden-Spiret, ved Livets Flod, i Paradis-Lunden,
hvor Huset staaer, som Reisen giælder, eller om de vil lytte
efter Verdens-Folkets Chor:
Fryd dig ved Livet,
I dine Dages Vaar!
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Pluk Glædens Rose,
Før den forgaaer!
Glæden er lig en flygtig Ven,
Som paa en Reise man finder,
Og som, i det han farer hen,
Kysser os ømt, og forsvinder!
lytte til disse Fortvivlelsens hule Jammer-Skrig, der jo maae
skiære Christne dybest i Hjertet, netop fordi de indhylle sig i
Livs-Glædens yndige Toner, lytte efter Sligt, isteden for at
lytte uafbrudt efter Kirke-Klokken, som kimer i Chor med Para
dis-Fuglene, og vækker hos alle andægtige Tilhørere, i Hjerte
og paa Tunge, en salig Gjenlyd af Frydesangen i de evige Boli
ger ."
Senere i prædikenen vender Grundtvig tilbage til salmesangens
historisk-poetiske betydning, idet den gør Jesu fødsel som hi
storisk begivenhed nærværende for den, der synger om den. For
at kunne det, må den være historisk (22), ligesom det er nød
vendigt, at den, der synger den, tænker historisk (23) : "Saa er
det da endog bogstavelig Kiende-Tegnet paa den ægte Jule-Psalme, at vi der finde den Spæde svøbt, og liggende i Krybben,
finde ham der saaledes levende afbildet og besjunget, ligesom
det i det Hele er Kiende-Tegnet paa den christelige Psalme-Bog,
at deri med kiendelig Forkiærlighed dvæles ved den Bibelske Hi
storie, som Krybben og som Svøbet for det Guddoms-Barn, der
overnaturlig har udviklet sig paa Jorden, øjensynlig i Guds og
Marias Søn, men usynlig ved Hans Aand, fra Dagenes Begyndelse,
før han kom selv herned, i prophetiske Forbilleder, og, siden
han igien opfoer, i christelig Gienfødelse og Efterligning."
Den historisk-poetiske vekselvirkning mellem det, der skete
engang og dem, der synger om det i dag, er, sådan som Grundtvig
viser det umiddelbart efter, gensidig, forstået på den måde, at
den historiske begivenhed er levende i samme grad som den, der
synger om den, mindes den (22). I prædikenopskriften fra 1823
(s. 54) går Grundtvig ikke ind i en overvejelse af, hvorfor
salmetonen stiger eller daler; her er det menighedens histo
risk-poetiske bevidsthed, der gør udslaget, den historisk-poe
tiske bevidsthed, som "Velkommen igen" handler om, og som jule
salmen, og salmesangen i det hele taget, er udtryk for: "Derfor
er saadanne Psalmer ogsaa uadskillelige fra Herrens Menighed,
uadskillelige, undtagen i Døden, thi naar Herrens Legeme, som
er Hans Menighed, opgiver denne billedlige, barnlige Lov-Sang,
da opgiver det Aanden, og er, i gudelig Henseende, aldeles dødt
og magtesløst, om det end med kostelig Salve bevares fra For-
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raadnelse, og har i sine Lemmer et verdsligt Liv, som giør, at
de enstund kan glemme, de er døde for Herrens Ansigt!"
Det tema, der antydes i juleprædikenen 1823, nemlig den umid
delbare sammenhæng mellem (jule-)salmesangens og det kirkelige
livs uddøen under rationalismen, udvikler Grundtvig udførligt i
den trykte prædiken, idet det, der 1823 mere eller mindre var
en ubegrundet påstand, 1828 efter den mellemliggende 'kirke
kamp' med H.N. Clausen og bag ham det rationalistiske esta
blishment med hans far, stiftsprovst H.G. Clausen i spidsen,
var blevet noget, alle kunne tage og føle på. Sådan har Grundt
vig i hvert fald følt det, og sådan skildrer han det ud fra si
ne egne erfaringer fra Udby, Tyregod og Aarhus med salmesangen
fra Kingos og Guldbergs salmebøger, som derefter var blevet
konfronteret med salmesangens og menighedslivets sammenbrud ef
ter indførelsen af Evanaelisk-kristelig Psalmeboa (25): "Hvor
nær nu Menigheden i os har været sin Død, eller om den kanskee
har giennemvandret Dødens Skygge-Dale, det veed i Grunden kun
hver om sig selv, og Gud om os alle, men nær i det Mindste maa
Døden have været, thi dette er det visse Kiende-Tegn, at hvem
der kommer ind i vor Forsamling Jule-Morgen, og leder efter
Barnet i Bethlehem, svøbt og liggende i Krybben, han finder det
ikke i vor Høitids-Sang, finder det hverken i Aand eller Bog
stav, saa han maatte søge til Heden og til Bjergene, for at hø
re høirøstet Gien-Lyd af det gamle Jule-Chor:
Et Barn er født i Bethlehem,
Bethelehem,
Thi glæder sig Jerusalem,
Halleluja, Halleluja!
Att længe klang det i de store Stæder:
Vor Jesus kan ei noget Herberg finde
I Bethlehem, sin egen Fædre-By,
og det var et sørgeligt For-Varsel, som snart gik i Opfyldelse,
thi Han har intet Herberg i den kolde, luftige, vindaabne, Verse-Bygning, vi have sammenskikket til et Vinter-Huus for JuleGlæden, for Tro og Haab og Kiærlighed i Christo Jesu. Guds Eenbaarne, nei, her er ikke mere Herberg for Ham, end for Livet i
de Dødes Rige, hvor kun den matte Ihukommelse, og det smerteli
ge Savn deraf kan finde Sted, om der ei skeer et Under-Værk,
som det vi troe og bekiende, naar vi sige om vor Frelser: Han
som piindes under Pontius Pilatus, døde og begravedes, han nedfoer til Helvede!" Det er tydeligt, at Grundtvig her i udarbej
delsen af prædikenen om julesalmen fra 1827 har haft "Velkommen
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igen"s første strofer i tankerne.
Også i det følgende er det '•Velkommen igen", der ligger bag
formuleringerne i den trykte prædiken; hvor det i det foregåen
de var strofe 1-4, er det her strofe 5 med børnenes drøm om
Jesusbarnet i Betlehem og strofe 6 om den genfødte julesang ju
lemorgen, Grundtvig har gengivet i prædikenform. Grundtvigs ud
gangspunkt er, at julesangen igen er begyndt at kunne høres,
hvor kristne fejrer jul sammen. Indtil videre er det ganske
vist kun i hjemmene, den nye og dog gamle julesang kan høres,
men den er på vej, og på trods af kirkekampen ved Grundtvig med
sig selv, at det kun er et spørgsmål om tid, før iden igen vil
lyde ved menighedens julegudstjeneste: "Men, Gud være lovet!
det er jo ogsaa skedt hos enhver af os, som atter fandt Krybben
i sit Hjerte, med Guddoms-Barnet i Svøb, og fandt sig derfor
glædelig tiltalt af Psalmerne derom, fra de henfarne Dage . . .
Ja, det er skedt af Herren, som er underligt for vore Øine, at
vor Sjæls Liv er gienløst fra Fordærvelsen, og dens Mund er
fyldt med det Gode, den er blevet ung igien som Ørnen, Herren
gjorde det godt Altsammen: den Døve gjorde Han hørende, og den
Maalløse talende, saa Zions Sang over Krybben i BethlehemEphrata forlyster vort Hjerte, og Tungen udbryder: det er godt
at takke Herren, og at synge dit Navn Psalmer, du Høieste!
Det er skedt,mine Venner! thi stiger end den gamle Jule-Psalme (26) ei tusind-tunget i Sky fra vort Bedehuus, saa ligger
den os dog paa Læberne, saa lege dog dens Toner som jule-glade
Børn i vort Hjerte-Kammer, og den Herre, som saa mægtig og mis
kundelig forvandlede Graven og Been-Huset i os til en Lege-Stue
for Engle-Børn og Barne-Engle, skulde Han vel fattes Magt eller
Miskundhed til at lade Børnene voxe med sig, i Alder og Viisdom, og i Naade for Guds og Menneskens Øine, saa det store LigHuus, Kirken er blevet, atter maa vorde et Tempel af levende
Stene (27), hvor Herren boer midt iblandt Israels Lov-Sange!"
Efter denne karakteristik af den danske kirke, som Grundtvig
oplevede den i de rationalistiske 1820're, som nøje følger
strukturen fra "Velkommen igen", fortsætter Grundtvig med at
beskrive den fremtidsvision, han havde om en genfødt, efterrationalistisk kirke, og igen er dispositionen helt som i "Vel
kommen igen". Grundtvigs udgangspunkt er Kristi forjættelse af,
at hans kirke ikke skal gå til grunde (Mt. 16,18), en forjæt
telse, han tror så fuldt og fast på, at han tør bygge hele sin
fremtid på den: "Nei," fortsætter han, "Herren er god, og Hans
Miskundhed varer evindelig, og Han har udtrykkelig forsikkret.
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at Helvedes Porte skal aldrig faae Magt med Hans Kirke, saa det
skal visselig skee, hvad Jule-Psalmen døende forkyndte:
At Helvede skal skiælve ved
Vor Jule-Sang af høre!"
Efter yderligere at have citeret to strofer af Brorsons "I
denne søde Juletid" tilføjer han, med direkte adresse til stro
fe 5 i "Velkommen igen": "Og dette skal være os Kiende-Tegnet,
at vi skal finde den Spæde svøbt, og liggende i Krybben!" Sal
mens vendepunkt er overgangen fra strofe 5 til strofe 6, fra
drøm til virkelighed. Den samme overgang findes i prædikenen på
dette sted (s. 63 nederst), hvor Grundtvig i forlængelse af den
allerede citerede forjættelse om, at kirken ikke vil bukke un
der, profetisk forlænger perspektivet ud mod den efter hans
overbevisning nære fremtid, da den førrationalistiske salmesang
og med den den sande kristendom og den sande kirkelighed vil
genopstå. De billeder, Grundtvig bruger i prædikenen fra 1828
svarer helt til dem, han tre år tidligere havde brugt i salmen:
morgengryet (her i forlængelse af opstandelsesbilledet: påske
morgengryet) , salmetonerne og salmen, der stiger mod himlen,
hvorfra den som englenes sang julenat var dalet ned, og endelig
Herren, der fra Himlen udtaler sin forjættelse over menigheden:
"Ja, naar de gamle Psalme-Toner, der end svæve os paa Læberne,
som udfarne Sjæle i de Dødes Rige, naar de atter opstaae med
deres korsfæstede, døde og begravne, men i en Paaske-Morgenrøde
opstandne og forklarede Legemer, og naar de som paa Ørne-Vinger
svinge sig mod Himlen, hvor de have hjemme, hvorfra de neddalede med Due-Vinger over den Velbehagelige ved Jorden, og neddalede med de glødende Tunger over Hans Sende-Bud til alle Jorde
rigs Slægter, naar det skeer, da vide vi, hvor Herren har sit
Herberg fundet, da føle vi os indbyggede i Huset, som er Hans
Menighed, om hvilken der lyder fra Himlen: Jeg vil boe i dem,
og vandre i dem, og Jeg vil være eders Fader, og I skal være
mine Sønner og Døttre, siger Herren, den Almægtige!"
Slutningen af prædikenen er en parafrase af strofe 8 i "Vel
kommen igen", ligesom prædikenen i det hele taget er bygget op
som en udvidet parafrase af salmen. "Og, Christne Venner!",
skriver Grundtvig, "vil vi have et Pant derpaa, at det skal
visselig skee, ... da giøre hver af os, som Herren siger: gak
ind i dit Kammer, og luk din Dør, og beed til din Fader som
seer i Løn, og lønner øiensynlig! Ja, giør vi kun saa, i Aand
og Sandhed, ... o, da skal vel de rette Jule-Psalmer, de ægte
Gienlyd af Englenes Morgen-Sang i Jule-Dagningen, liflig
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ointone, sødt giennemklinge os, saa vi føle og bekiende, at det
er en glædelig Fest for Guds Folk; og at al Verdens Glæde, naar
dens Korn og Most er mangfoldig, er kun mod vores Jule-Glæde,
hvad Drikke-Visen er mod Jule-Psalmen, hvad Dandse-Boden er mod
Paradis! Amen! i Jesu Navn, Amen!" (28)
Da Grundtvig et par år senere bearbejdede juleprædikenen fra
1824 til trykning i 3. bind af Christelige Prædikener, der ud
kom 1831, havde han også her "Velkommen igen" i tankerne, og
det så meget mere som denne prædiken og salmen fra begyndelsen
havde hørt sammen. Kaj Thaning og Christian Thodberg har som
allerede nævnt påvist forbindelsen mellem prædiken og salme
(29). Eet af Christian Thodbergs synspunkter skal her tages op
i forlængelse af den foregående gennemgang af såvel de trykte
som de holdte prædikeners forbindelse med "Velkommen igen" og
derigennem med Grundtvigs syn på den kirkelige - og afledt her
af hans egen - situation i midten af 1820'rne, nemlig påpegnin
gen af drømmemotivets og dermed Ps. 126's betydning for salmens
- og prædikenernes - komposition.
Christian Thodberg er for så vidt enig med den almindelige
opfattelse, at drømmemotivet er psykologisk bestemt (30), men
hvor man har ment, at drømmen står i forbindelse med Grundtvigs
syn på sin og kirkens knugende situation i efteråret 1825 efter
"Kirkens Gienmæle" og H.N. Clausens injuriesag, er det Christi
an Thodbergs opfattelse, at der er tale om "den barnedrøm, der
igen bliver til virkelighed, når det voksne livs flytige, skuf
fende og fortryllende drøm gennemskues". Thodberg henviser til
Grundtvigs ønske om i 1824 at "forstå kristendommen som det at
blive som et barn igen over for Gud. I denne tilbagevenden til
menneskets oprindelse og naturlighed ligger kriste-ligheden el
ler Kristus-ligheden ... Det er denne Kristus-lighed, børnene
drømmer om, men udtrykket 'børn' er som sagt tvetydigt, for det
er egentlig os voksne, der drømmer os tilbage til den tryghed,
som markens liljer, himlens fugle og børnene naturligt har."
Denne iagttagelse er rigtig, blot må man huske, at Grundtvig
tænkte historisk, ikke primært psykologisk som teolog, og at
han, netop når han tænkte historisk og teologisk, som han gør i
sine prædikener og i en salme som "Velkommen igen", først og
fremmest tænker kollektivt og bruger den individuelle tilgang
for at gøre den kollektive sammenhæng nærværende for den enkel
te, - samtidig med at han nærmest på en gammeltestamentlig måde
opfattede sig selv som den profetiske formidler mellem den hi
storiske sammenhængs kollektive og individuelle side. Grundt-
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vigs situation er den, at han ikke først 1825, men også 1824
har fattet kirkens (og dermed sin egen!) situation som knugen
de, men at han 1824, ligesom 1823 og for den sags skyld endnu
tidligere, har ment, at vendepunktet og dermed gyldenåret var
nært forestående, i modsætning til 1825 og senere, da han har
måttet indse, at nok kom vendepunktet og efter det gyldenåret,
som han stadig på baggrund af de bibelske profetier (f.eks. Ps.
30,5-6 og 126,1-6) er overbevist om, ville komme, men det kom
åbenbart ikke foreløbig. Han håber og tror dog stadig, at det
ville ske i hans egen levetid, deraf den fortsatte og nærmest
øgede aktualitet af strofe 8 i salmen, der afslutter også den
trykte prædiken 1831, og deraf også 'det gamle ord', der indle
der den trykte (ikke den holdte!) prædiken: "Naar Nøden er
størst, er Hi elpen næst”. Herved knytter Grundtvig tilbage til
den afgørende juleprædiken fra 1823, hvor han efter det afsnit,
der peger frem mod strofe 6 og 7 i "Velkommen igen" fortsætter
med at give udtryk for den samme tankegang, der ligger bag
strofe 8: "Ja, Venner! det er Herrens gode Skik fra gamle dage,
at naar Hans Børn og Tjenere paa Jorden ere mest raadvilde, da
aabenbarer Han sine skjulte Raad, sin underfulde Herlighed;
naar det synes, som hans Folk er aldeles forladt, naar Fjender
ne juble over Seiren, da kommer Han med Frelsning Han som haver
det Rygte, at han slaaer sine Fiender bag til og giør dem en
evig Skam, naar Hans Tjenere udstrøe Sæden med Suk og Graad, da
kan Ørken glæde sig, den øde Mark fryde sig, thi da skal den
blomstre ... som Rosen, Libanons Herlighed, naar vi saae Taarer, da høste vi Lovsang!"
Grundtvig kombinerer her ikke alene den centrale Ps 126, v.
6, med Esaias 35,1-6, der senere blev gendigtet i "Blomstre som
en rosengård", han citerer også i den trykte version af 1823prædikenen strofe 6 i Pontoppidans Salmebogs version af Bror
sons "I denne søde Juletid" med en enkelt ændring, nemlig 'min'
og 'mig' til 'vor' og 'os':
Og blandes end vor Fryde-Sang
Med Graad og dybe Sukke,
Saa skal dog Korsets haarde Tvang
Os aldrig Munden lukke!
Naar Hjertet sidder mest beklemt.
Da bliver Frydens Harpe stemt.
At den kan bedre lyde,
Saa Korset selv, naar Jesus vil,
Maa ogsaa hjelpe Sjælen til
Med Psalmer at udbryde!
Denne Brorson-salmes og dette Brorson-vers' afgørende betydning
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for Grundtvig (31) understreges derved, at han julexnorgen 1823
citerede hele salmen i sin prædiken, og at han har citeret
strofe 6 i den trykte version af både 1823-prædikenen ("JulePsalmen", Christelioe Prædikener, bind 2, 1827 (s. 63) og 1824prædikenen (sst. bd. 3, 1831, s. 79).
Grundtvig har ikke citeret Brorsons julesalme, fordi han har
ønsket at citere netop Brorson, men fordi Brorson har givet sin
salme den samme bibelske struktur, som han selv har forstået
sin samtids kirkelige og dermed også sin egen personlige situa
tion ud fra. Grundtvig har her især hæftet sig ved Brorsons
strofe 5, der samtidig med, at den er inspirationsbaggrunden
for Strofe 6 og 7 i "Velkommen igen", også giver udtryk for den
faste tro på, at natten - den personlige kummer og, efter
Grundtvigs mening, rationalismens mørke - snart ville vige for
det kommende gyldenår:
Som Natten aldrig er saa sort.
Den jo for Solen svinder,
Saa farer al min Kummer bort,
Naar jeg mig ret besinder,
At Gud saa hjertens inderlig
Af Evighed har elsket mig.
Og er min Broder vorden,
Jeg aldrig glemmer disse Ord,
Som klingede i Engle-Chor:
Nu er der Fred paa Jorden!

(bind 3, s. 79)

Hele sammenhængen ligger i god forlængelse af Grundtvigs antirationalistiske prædikener fra begyndelsen af 1820'erne (32),
hvor han med provokatorisk ironi vendte oplysningstidens og ra
tionalismens slagord på hovedet, idet han gav udtryk for, at
efter hans opfattelse var oplysningsmændene og rationalisterne
de egentlige mørkemænd, hvorimod de gammeldags kristne, som han
selv regnede sig blandt, og som oplysningsmændene regnede for
mørkemænd, var i pagt med den egentlige oplysning.
I forlængelse af sin opfattelse af oplysningstiden og ratio
nalismen som en mørkets tidsalder har Grundtvig ved at sammen
holde den romantisk-filosofiske tilværelsesforståelse med den
bibelsk-kristne oplevet drømmen som den kristne erkendelseska
tegori. Hvor drømmen - skyggen - menneskeligt-filosofisk fore
gøgler den drømmende en virkelighed, der afsløres som et be
drag, når han vågner (33), foregriber drømmen teologisk-kristeligt den virkelighed, der først for alvor manifesterer sig, når
den drømmende vågner. Grundtvig vidste, at det ville være vel
fortjent, hvis Gud i vrede havde ladet fjenden "lukke Bogen med
de store Syner, mens vi sov", men samtidig ved han, er det hans
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faste tro, at "det nænde Han dog ikke: Han havde bøiet sig over
vor Vugge,

og seet vort Smiil,

og hørt vort glade Efter-Nyn,

naar Englene sang for os om Barnet i Bethlehem,

og derfor var

Han langmodig og miskundelig, saa vi maae vel synge med Psalmisten

(Ps.

30,6): kun et Øieblik varer din Vrede,

din Yndest,

og Livet er i

en Nattes Tid kan Graaden vel vare, men Morgen-Rø-

den kommer med Guld i Mund: med Smiil og Glæde".

Efter denne

klare videreførelse af motivet fra "Velkommen igen" - den tryk
te version af 1824-prædikenen bærer, som Christian Thodberg be
mærker, præg af at være bearbejdet med "Velkommen igen" i tan
kerne - fortsætter Grundtvig med at beskrive sin samtids situ
ation som hyrdernes julenat,
genens 'allerede'

hvor nattens 'endnu ikke' og mor

smeltede sammen, og han konkluderer,

gesom Engelen sagde til Hyrderne:
Herren til hele sit Folk:
eller Mørkheds-Pesten"

frygter ikke,

at "li

saaledes siger

du skal ikke frygte for Nattens Gru

(s. 90 f.).

Lidt længere henne i prædikenen

(s.

94)

brod mod sine rationalistiske samtidige,

siger Grundtvig med
at "det dog maa være

alle Dage som i Jule-Natten, at Han giver sine Elskelige i Søv
ne den Skat de fattes, den Herre og Frelser og Ledsager, som er
Sandheden.

Veien og Livet 1" Grundtvig levede sammen med sine

samtidige trosfæller i den kristne drøms
ikke'.

'allerede' og 'endnu

Derfor måtte han også slutte prædikenen

(s.

97)

med et

"Kan vi da ikke endnu høirøstet istemme en værdig Jule-Psalme
. . . saa lad os dog barnlig nynne i den gamle tone, ved Glimt af
Jule-Nattens Engle"

- hvorefter "Velkommen igien Guds Engle

smaa" følger. Hvornår den julesalme, som "Velkommen igen" hand
ler om, ville kunne synges, d.v.s. hvornår gyldenåret ville be
gynde,

kunne Grundtvig endnu ikke vide, men at denne "hjertets

søde morgendrøm"

(34) ville blive virkelighed, var han på trods

af alt det, der syntes at sige noget andet, fuldstændig overbe
vist om.
6.
Da Grundtvig 1836 i forbindelse med udgivelsen af Sang-Værk
til den Danske Kirke for alvor var gået i gang med systematisk
at arbejde med sin egen og andres salmedigtning,
sin prædiken til 20.

søndag efter Trinitatis 16.

gjorde han i
oktober 1836,

en uge før det første hefte af Sang-Værket udkom ca. 24. okto
ber,

rede for sit syn på både salmer og salmesang. Det person

lige engagement ses bl.a. derved, at han har bygget prædikenen
op som en hymnologisk selvbiografi. Det er prædikenens hovedte-
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ma - den er holdt over Ef. 5,15-22 - at salmesang og kristenliv
er ligefremt proportionale størrelser: en dårlig, åndløs salme
bog er et vidnesbyrd om et åndløst kristenliv, og en åndløs
salmebog gør kristenlivet der, hvor den bruges, endnu mere ånd
løst, hvilket Evanoelisk-kristeliq Psalmeboq var et tydeligt
bevis på (35), og som det forholdt sig for den enkelte, for
holdt det sig også for menigheden eller kirken. Derfor var det
for Grundtvig et godt varsel om, at kristentroen igen ville
blive levende i kirken, at den var blevet levende i ham selv,
sådan som det skete 1810-11. Grundtvig havde mærket sig, at
samtidig med at han dengang var blevet vakt af sin kristne
søvn, var de gamle salmer også blevet vakt til live i ham igen:
"Saasnart nu Herren igien ei blot aabnede mine Øine for Christendommens Sandhed og Guddoms-Glandsen i Jesu Christi Aasyn,
men aabnede mit Hjerte for Barne-Troen, da vaagnede vist nok
ogsaa, til min store Forundring, de gamle Høitids-Psalmer i mit
Bryst, som uskyldige Børn" (36). Da salmesangen og kristenli
vet, som den er det levende udtryk for, hører så nøje sammen
som de gør, er det nødvendigt, at salmesangen hele tiden bliver
fornyet sammen med det liv, som den er - skal være - det leven
de udtryk for. "Derfor er en Omarbeidelse af vore bedste gamle
Psalmer og Paafundet af Nye et af de vigtigste kirkelige Anlig
gender for os i dette Øieblik" (37).
Det er tydeligt, at det er forestillings- og billedverdenen
fra "Velkommen igen", der ligger bag tankegangen - og formule
ringerne - i prædikenen om salmesangen og Sang-Værket fra ef
teråret 1836, også barne-motivet spiller ind. Det samme gør det
i den salme, Grundtvig skrev i forlængelse af prædikenen til
20. søndag efter Trinitatis 1836, "Kiender du de gamle Psalmer"
(38) , der handler om de gamle, førrationalistiske salmer, som
Grundtvig og hans jævnaldrende hørte og lærte som børn, og som
nu skal afløses af nye salmer i den gamle ånd, som samtidens
børn ville kunne vokse op og blive gamle sammen med, sådan som
de gamle gjorde med de gamle salmer. Det er ikke børnesalmer,
Grundtvig efterlyser, men salmer, som børnene kan vokse med og
beholde som ægte udtryk for deres kristentro hele livet:
Skiærer Klæder Man til Smaa,
Fattig-Folk maae huske paa:
Klæder voxe aldrig siden,
Smaa, vil Gud, skal groe med Tiden!

GSV 4, 133.11

Samtidig med dette børne-motiv er salmen bygget op over et an
det motiv, der optog Grundtvig i forbindelse med overvejelserne
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om salmer og salmesang i midten af 1820,rne, nemlig de vejbil
leder, der også er brugt i prædikenen om "Jule-Psalmen" i 2.
bind af Christeliae Prædikener (39). I modsætning til prædike
nen, hvor der taltes om salmernes kirkesti og de verdslige vi
sers landevej, er der her tale om de gamle salmer som "gamle
Kirke-Stier" og de nye salmer som "den nye Kongevei". Med de
nye salmer tænker Grundtvig ikke på salmerne i Evangelisk-kristeliq Psalmebog. der er skrevet "Uden Piil og uden Palmer,/ I
et filet Penne-Sprog", og hvis moralisme ikke er nok til at gø
re dem til ægte salmer. løvrigt beskrives det med mange tekni
ske detaljer fra datidens vejbyggeri, hvordan de nye salmer
skal være.
Et halvt år senere, da Grundtvig skrev prædikenen til 3. søn
dag efter Påske, havde han igen motiverne fra prædikenen om
"Jule-Salmen" i tankerne. Prædikenens tema er hentet fra Johs.
16,16: "Om en liden Stund skulle I ikke see mig; og atter om en
liden Stund skulle I see mig". Grundtvig tolker dette Jesus-ord
ved at sammenholde det med to andre bibelsteder, Ps. 30,6 og
Rom. 8,18 ("Thi jeg holder for, at den nærværende Tiids Lidel
ser ere ikke at agte mod den Herlighed, som skal aabenbares paa
os."). Denne bibelsk-kristne holdning konfronterer han med det
samme citat fra "Hver Glædens Ven" som han havde brugt i 1828.
I modsætning til den verdslige tankegang, der ikke er i stand
til at fastholde et egentligt fremtidsperspektiv, hører den
fremtid, som Gud vil give på trods af alt, der synes at ville
sige noget andet, med til den kristne tro. Prædikenens sammen
hæng viser, at Grundtvig forestiller sig en fremtid, der endnu
ikke er kommet, men som kan komme, før man ander det. Han knyt
ter her til ved den sidste del af dagens tekst, fra v. 20b: "I
skulle være bedrøvede, men Eders Bedrøvelse skal vorde til Glæ
de. Qvinden, naar hun føder, haver bedrøvelse, fordi hendes Ti
me er kommen; men naar hun har født Barnet, kommer hun ikke
mere den Trængsel ihu for Glæde, at et Menneske er født til
Verden. Ogsaa I have da vel nu Bedrøvelse, men jeg vil see Eder
igien, og Eders Hierte skal glædes, og Ingen tager Eders Glæde
fra Eder." Igen er det motivet fra "Velkommen igien", her stro
fe 8, der er taget op. Ps. 30,6 opfattes som en profeti om Jesu
fødsel og englenes lovsang, der spredte nattens mørke, der
yderligere forstås som en profeti om kirkens genfødsel efter
rationalismens og vantroens nattemørke. Også barnemotivet fra
"Velkommen igen" er med, om Jesus-barnet og den kristne, der
skal genfødes sammen med ham og i troen på han vokse op sammen
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med ham: ".. i Herrens Huus er Sorgen altid at ligne ved en
Barne-Moders, som glemmes hurtig over Glæden, det er ikke blot
saa med den store Hjerte-Sorg, før Guds-Mennesket fødes til
Verden, men med enhver Hjerte-Sorg som overfalder en Christen,
det er altid kun Fødsels-Veer for en ny Glæde, eller rettere
for den uophørlige Glæde, der skal fødes i en ny og klarere
Skikkelse - Natten igiennem Graad men om Morgenen Fryde-Sang,
ja, efter enhver Sorg, høres brat en Fryde-Sang Englesangen:
see jeg forkynder eder en stor Glæde, og det er Kiende-Mærket I
skal finde et Barn svøbt i Krybben. Ja Himmel-Glæden herneden
er nødvendig altid et Barn i Svøb .."
7.
Grundtvig har levet i en stadig, eskatologisk forventning om
den snarlige genfødelse af den kristne tro og dermed af kirke
og kristendom. Det er de samme skriftsteder og den samme tro
ikke alene på deres profetiske kraft, men også på at de var en
dækkende beskrivelse af tilværelsens og verdensløbets gudgivne,
en gang for alle fastlagte struktur, der gang på gang giver sig
udtryk i hans prædikener og salmer. Selvom det ventede gennem
brud endnu ikke var kommet, blev hans tro på, at det ville kom
me alligevel ikke rokket. Derfor undgik han at blive skuffet,
da hverken hans aftensangsgudstjenester i Frederiks Tyske Kirke
eller udgivelsen af Sangværket viste sig at være indledningen
til det ventede gyldenår. At Grundtvigs tiltro til, at gyldenå
ret ville komme, og at det ville vise sig i en genfødt lovsang,
var usvækket, viser den første jule-prædiken, han holdt i Var
tov Kirke julen 1839 (40). Det går som en rød tråd gennem præ
dikenen, at Grundtvig føler, at det afgørende vendepunkt er umiddelbart forestående, at det i virkeligheden allerede er
overstået. Efter en indledning, hvor Grundtvig citerer strofe 1
af "Glæden hun er født idag", konstaterer han, at Evangeliskkristelig Psalmebog og dens salmer er ude af stand til at give
udtryk for den kristne juleglæde, "saa hvis der virkelig ikke
er mere Juleglæde i os, end vor Sang udtrykker, da er der saa
godt som slet ingen" (41), da juleglæden og julesangen er lige
fremt proportionale. Det følgende viser imidlertid, at Grundt
vig ikke mere har den samme opfattelse af den tidligere og den
kommende salmesang, som han havde haft i prædikenen til 20.
søndag efter Trinitatis 1836, hvor han ellers giver udtryk for
de samme synspunkter hvad angår forholdet mellem salmesang og
kristenliv. Grundtvig mener nu, at samtidens juleglæde er be-
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gyndt at overgå de førrationalistiske fædres, efter sammenhæn
gen fordi de gamles kristendomsopfattelse strengt taget histo
risk set var den rationalistiske kristendomsopfattelses forud
sætning: "men dog er der ikke blot langt mere Juleglæde hos os,
end vor Psalmebog udtrykker, ja sagtens endog mere end hos vore
sidste Fædre, hvis Julepsalmer aabenbar var udsprungne af langt
større Glæde over Barnet i Krybben lagt, end de følde.-"
Herefter slår Grundtvig fast, at det store tidehverv er be
gyndt, og er den nye tid endnu ikke for alvor begyndt, er den
gamle tid dog endegyldigt forbi: "Ja m.V. Gud være lovet! ogsaa
i denne Henseende ligger Vinter-Solhverv bag os, og længere bag
os, end Vinter-Solhverven i den udvortes Verden, saa langt bag
os, at vi snart tør vente Foraar med liflig Fuglesang til Her
rens Friis." Det var for Grundtvig som om der virkelig var be
gyndt at ske noget. For to år siden havde han afsluttet første
bind af sit sang-værk, og i april dette år - 1839 - havde han
udsendt det første hefte af andet bind. Kort tid efter, 28.
mai, årsdagen for oprettelsen af de rådgivende stænderforsam
linger (og B.S. Ingemanns 50-års dag), havde Frederik 6. ud
nævnt ham til præst for Vartov, hvorefter han kunne samle et
egentligt - frit - menighedsliv omkring sig. 3. december var
Frederik 6. død efter mere end et halvt århundrede som landets
faktiske leder, og Christian 8., som også Grundtvig ventede sig
meget af, havde efterfulgt ham.
Grundtvig ventede sig i bogstaveligste forstand en ny begyn
delse, en kristendommens genfødelse (42), der i overensstemmel
se med hans forestillingsverdens bibelske grundstruktur nødven
digvis så at sige måtte være en gentagelse af Kristi fødsel,
sådan at juleevangeliet om barnets fødsel og englenes lovsang
ikke alene handlede om Kristi fødsel men også om kirkens gen
fødsel, hvorefter den genfødte kristenhed åndeligt talt skulle
vokse op sammen med Kristus-barnet. At disse tanker ikke var
nye kan ses af, at de allerede lå bag juleprædikenerne i begyn
delsen af 20'rne og er et hovedmotiv i "Velkommen igen", men
endnu tidligere, "i min Ungdom", havde Grundtvig forestillet
sig kirkens og kristendommens fremtid sådan: "allerede dengang
oplivedes jeg af det glade Haab, at naar kun Barnetroen gien
fødtes i vort Hjerte, da vilde den naadige og miskundelige Her
re ikke see til vor Fortjeneste men til vor Trang, da vilde Han
først og fremmest fornye Juleglæden, som er den christelige
Barneglæde i vort Hjerte, og lægge en ny Sang i vor Mund, der
endnu klarere end vore Fædres beredte Ham Friis af de Spædes
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Mund, ja, da vilde de sidste Tider, som de Første klarlig vise,
at den Himmelske Fader, som gav os sin elskelige Søn, gav os
alle Ting med ham".
Derefter fortsætter Grundtvig med at tale om sin faste tro,
som han siden sin ungdom har haft på, at tidehvervet ville kom
me og gyldenåret bryde frem. I stedet for at svinde på grund af
alt det, der syntes at modsige det, var håbet stadig vokset, da
"det Ungdoms-Haab han giver ikke er som det, Verden giver, det
er Ham selv, som lever og voxer i os". Derfor havde han "stedse
bedre af Erfaring (lært) at kiende Herren" og at stole fast på,
at om han ikke selv ville se "Begyndelsen af det ny Tidsrum i
Christenfolkets Levnetsløb", så ville det dog komme alligevel.
Et sikkert tegn på, at det ville ske, var at den nye levende
salmesang allerede var begyndt. I beskrivelsen heraf griber
Grundtvig tilbage til "Velkommen igen": "allerede denne Ju
lemorgen vaagnede mangt et Barn med Juleglæde i sit Hjerte og
med Barnet født i Bethlehem paa Læberne, og disse Smaa skal ik
ke døe men leve og love Herren og fortælle Hans Gierninger til
den kommende Slægt". Hermed har Grundtvig allerede overskredet
det nutidiges grænse og er på vej ind i den fremtid, forjættel
sen om den nye tidsalder gælder, og tydeligere bliver det i
fortsættelsen: "og vore Templer skal atter gienlyde af Psalmer
og Lovsange, der sanddru forkynde, at der synges liflig for
Herren i Hans Menigheds Hjerte." Endnu var menighedssangen i
kirken i bogstaveligste forstand fremtidsmusik. Ikke desto min
dre er Grundtvig sikker i sin sag. Den sang, som Gud allerede
er begyndt at lægge i sin menigheds mund, vil han også gøre
fuldtonig, og "Alle de dybe og deilige Toner, hvortil Skaberen
dannede Menneske-Brystet, alle de Lovsangs-Toner, som den Him
melske Hærskares Sang for Hyrderne og Ordet paa Frelserens Læ
ber og Aanden, Han udsendte, vakde af Dødssøvnen, der i vor
syndige Verden havde betaget dem, de skal atter samles ved den
samme Aand fra Østen og Vesten; fra Syden og Norden hvor de
sank i Slummer eller forvildedes i Verdens-Vrimlen, de skal
samles paa Christen-Folkets Tunge, til at prise Gud."
Efter endnu engang at have konstateret, at vintersolhvervet
både åndeligt og verdsligt allerede havde fundet sted, efter
igen at have hentydet til "Glæden hun er født i Dag", og efter
med en fornyet hentydning til "Velkommen igen" at have konklu
deret, at "da Guds Søn fødtes af en Kvinde da blev Engleglæden
jordisk og Barneglæden himmelsk", slutter Grundtvig med en om
tale af den store glæde, der kom til jorden, da Jesus blev født
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julenat, og får her endnu engang lejlighed til at gentage hele
prædikenens "allerede og endnu ikke": "og synes da nu, som vi
ei kan nægte, Morgenstjernernes Sang og Guds Børns Fryderaab
forstummet paa Jorden, ja, er det alt blevet Verden til Spot og
Latter, da maa begge Dele, ligesaavel for Guds Sandheds, som
for Hans Godheds og Miskundheds Skyld, kiendelig og klarlig
gienfødes, Hedningerne til et Vidnesbyrd og hele Guds Folk i
Himlen og paa Jorgen til Glæde, som Glæden er om Høsten!"
Grundtvigs problemstilling er stadig den samme. Det er stadig
de centrale skriftsteder fra Job kap. 38 og Ps. 126, der angi
ver hans forestillingsverdens bibelske struktur, og han er sta
dig sikker på, at Gud vil opfylde sine forjættelser, selvom han
endnu ikke ved, hvornår det vil ske.
8.

I modsætning til, hvad der var tilfældet i første halvdel af
1820'rne, var der omkring 1840 mange, der interesserede sig for
salmebogen og salmebøgerne. Denne interesse gav sig fra slut
ningen af 1830'rne udslag i udgivelsen af den ene salmesamling
efter den anden (43) . Det var derfor naturligt, at der fra Nør
re jyllands stænderforsamling i Viborg 1840 blev andraget om ud
arbejdelsen af en ny salmebog eller, hvis det ikke kunne ske,
et tillæg til Den Evangelisk-kristelige Psalmebog. Kongens svar
af 25. juni 1842 gik ud på, at der ville blive taget skridt til
at få udarbejdet et tillæg til salmebogen med ældre og nyere
salmer. Et halvt år senere, 24. dec. 1842, blev det overdraget
den siddende ritualkommission at udarbejde et sådant tillæg.
Det blev biskop J.P. Mynster, der kom til at redigere dette ud
valg; allerede i 1843 udsendte han et forslag, der to år sene
re, 1845, blev autoriseret i en stærkt revideret og udvidet ud
gave. Dette officielle salmebogsarbejde blev den direkte inspi
ration for en række private salmebogsprojekter (44). I denne
sammenhæng skal Grundtvigs salmebogsarbejde sammen med nogle
yngre venner ses (45). Resultatet af dette samarbejde blev den
utrykte salmesamling Psalme-Blade til Kirke-Bod fra 1843 og de
ufuldendte Psalme-Blade til Sammenligning ("Trykte Salmeblade")
fra 1844. Størst opmærksomhed samlede dog Kjøbenhavns geistlige
Convents salmebogsarbejde, som Grundtvig var en meget aktiv og
produktiv deltager i, og som resulterede i udsendelsen 1845 af
et hefte med Kirke-Psalmer udgivne til Prøve af Kjøbenhavns
geistlige Convents Psalme-Comitee. Forslaget mødte udbredt kri
tik i konventet. Denne kritik var 10. december 1845 kommet til
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udtryk på konventets decembermøde, og Grundtvig, der selv del
tog både med et længere indlæg og som deltager i den almindeli
ge diskussion, har sikkert på dette tidspunkt haft et stærkt
indtryk af, at forslaget ville blive forkastet af konventet,
hvad det da også blev 14. januar 1846.
Samtidig med decembermødet i Kjøbenhavns geistlige Convent
havde brødrene J.F. og R.Th. Fenger, to af Grundtvigs nære
præstevenner, udgivet et hefte me 28 Psalmer og Sange til Julen
(udgivet omkr. 8. december), som indeholdt originale Grundtvigsalmer eller gamle salmer i Grundtvigs bearbejdelse. Inspireret
af denne blanding af grøde og usikkerhed på salmebogs- og sal
mesangsområdet besluttede Grundtvig at lade nogle af sine bear
bejdelser af gamle, førrationalistiske julesalmer afsynge i ju
ledagene ved gudstjenesterne i Vartov Kirke. Man havde her ved
kirkeårsskiftet indført det nye officielle tillæg til salmebo
gen, men det var ikke tilstrækkeligt til at dække det behov,
som Grundtvig selv følte, og som han også har haft på fornem
melsen, var tilstede i menigheden. Han lod derfor et salmeblad
med fire salmer til de to julegudstjenester trykke, indeholden
de "Et Barn er født i Bethlehem" og "Lovet være du. Herre
Christ" til 1. juledag og "I denne søde Juletid" og "Fra Himlen
kom en Engel klar" til 2. juledag. Salmerne var kendt i Grundt
vigs version fra Sang-Værket og fra forskellige sangbøger (46)
og de ældre i menigheden har kendt salmerne (og deres melodier)
fra deres barndoms salmesang før Evanaelisk-kristelia Psalmeboa
(47) .
I sin prædiken til 1. juledag (48) kommer Grundtvig meget na
turligt ind på julesalmerne, uden at prædikenen dog i sin hel
hed er bygget op over julesalmerne som tema. Tilknytningen til
tankegangen i prædikenerne fra 1820'rne er imidlertid umisken
delig, ligesom det ikke er til at tage fejl af, at Grundtvig
har haft "Velkommen igen" i tankerne.
Efter i indledningen at have omtalt englenes sang ved Bethle
hem julenat udvikler Grundtvig først, at det er de endnu uskyl
dige børn, der kan føle juleglæden klarest og stærkest. Deref
ter går han over til at tale om glæden og beskriver i denne
forbindelse juleglædens karakter ved hjælp af det samme billede
som prædikenen til 3. søndag efter Påske 1837, nemlig barsels
kvindens smerte og glæde fra Johs. 16,21, der ligger bag "Vel
kommen igen" strofe 8. Grundtvig citerer hele sammenhængen fra
kap. 16, fra vers 20 til vers 22 og fortsætter derefter med at
tale om juleglæden, der i grunden er den samme som påskeglæden,
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hvorefter det næste lange afsnit, der handler om Marias lovsang
bliver indledt med en henvisning til citatet fra Johs. 16: "Ja,
m.V. , vi kom nylig Herrens Ord ihu om Kvinden, som føder og
glemmer snart al sin Nød over den Glæde, at et menneske er født
til Verden."
Til sidst i prædikenen vender Grundtvig tilbage til det, han
allerede i begyndelsen lagde op til ved at gribe tilbage til
den forestillingsverden, der ligger bag "Velkommen igen", og
som han yderligere havde forberedt ved at gøre Marias lovsang
til et hovedtema, nemlig det forhold, at han stik mod alle reg
ler ved den samme gudstjeneste havde ladet menigheden synge et
par julesalmer, der ikke havde været sunget i næsten et halvt
hundrede år siden indførelsen af Evanoelisk-kristelig Psalmeboq. Billedsproget er det samme som i prædikenen om Julesalmer
ne fra (1823) 1828 og i "Velkommen igen". Billedet med salme
sangen, der daler og stiger, med englene, der daler ned fra
Himlen og de kristnes glæde på opstandelsens morgen og dermed
julemorgen, er det samme i prædikenen juledag 1845 som i salmen
fra 1824 og prædikenen fra året før: "Og see, Chr.V., et Bille
de deraf og et nyt Pant derpaa har vi i de gamle Jule-Psalmer.
hvis glade Toner tit sank i Tidens Løb, men svang sig dog al
tid, som neddalede Engle, atter i Sky, var i den sidste Tid dø
de og borte for os, man opstaae nu fra de Døde, saa vi, ligesom
Disiplerne fordum, neppe for Glæde og Forundring tør troe vore
egne Øine og Øren".
Prædikenen slutter med at konkludere, at når nøden er størst,
er hjælpen nærmest. Det sker ved ligesom i juleprædikenen 1823
og de to trykte prædikener fra Christeliae Prædikener. "JulePsalmen" (bd. 2, 1827) og "Advents-Nat og Jule-Moregen" (bd. 3,
1831), at citere strofe 5 og 6 i Brorsons "I denne søde JuleTiid", hvorved sorg-glæde temaet fra "Velkommen igen" gennem
spilles endnu engang: "Ja, det er skedt af Herren, thi det er
underligt for vore Øine, og det være os et Tegn til Trøst og
Haab i alle mørke Tider, at saaledes skal det gaae med alle det
troende Hjertes Sorger, saa det kan dristig synge: som Natten
aldrig er saa sort, den jo for Solen svinder, saa farer al min
Kummer bort, naar vi det ret besinder, at Gud saa hjertens in
derlig fra Evighed har alsket mig og er min Broder vorden! - Ja
altid, i Liv og i Død, skal det stadfæste sig i Herrens Huus og
Menighed:
Naar Hjertet sidder mest beklemt,
Da bliver Frydens Harpe stemt,
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At den kan bedre klinge!”
Bag dette Brorson-citat ligger Ps. 30 og 126 som prædikenens
faste bibelske struktur, idet de for Grundtvig er den gammelte
stamentlige læst, som Jesu ord Jobs. 16 er formet over. Det
springende punkt er, at Grundtvig nu selv har taget sagen i sin
egen hånd ved at lade menigheden synge de gamle julesalmer.
Denne liturgiske selvtægt har været en vovelig sag; ville me
nigheden kunne bære den gamle, uforfalskede, sande og ærlige
lovsangstone, eller ville de gamle salmer afsløre Vartov-menig
hedens åndelige armod, og ville myndighederne tillade, at sal
merne blev brugt, eller ville de reagere med forbud og sanktio
ner som det var tilfældet, da han ville lade menigheden i Frel
sers Kirke synge sine salmer til tusindårsfesten 1826? Endnu da
Grundtvig forberedte sin prædiken natten mellem den 24. og 25.
december 1845 kunne han ikke vide det. Til gengæld viser de
centrale temaer og citater i prædikenmanuskriptet, at Grundtvig
har været sig situationens afgørende karakter fuldt bevidst.
Det første vidnesbyrd om, hvad der skete ved julegudstjene
sten i Vartov kirke, findes i Grundtvigs prædiken til 2. jule
dag, Skt. Stefans Dag (49). Grundtvig begynder prædiken som en
traditionel 2.-juledagsprædiken om Stefanus' martyrdød med at
citere de sidste fire linier i strofe 1 af Kingos "Søde Jesu,
Festens Fyrste”, efterfulgt af en aktualisering af Stefanus'
holdning, men halvanden side inde i manuskriptet bryder han af,
streger hele indledningen ud og begynder forfra på en helt ny
prædiken, der tager sit udgangspunkt i det, der skete i Vartov
Kirke dagen i forvejen, 1. juledag, da de gamle julesalmer for
første gang siden indførelsen af Guldbergs Salmebog 65 år tid
ligere igen blev sunget i København.
Grundtvig har ikke på forhånd med sikkerhed kunnet vide, hvad
der ville ske, han har haft på fornemmelsen, at gyldenåret en
delig langt om længe var ved at bryde igennem, men som sagt,
endnu julemorgen kunne han ikke vide det. Da han skrev sin 2.juledagsprædiken vidste han, at gennembruddet var sket, og at
den nye tidsalder var begyndt. Han vidste det, fordi de gamle
salmer havde fyldt kirken og menigheden med et liv og en be
gejstring, der med ét slag havde gjort alt det, han havde
drømt, som han havde håbet og troet siden sin ungdom, til le
vende virkelighed. Julesalmerne havde forløst menighedens hi
stor isk-poetiske kristne virkelighed, netop som den som en liv
givende understrøm havde nået overfladen, de var både årsag til
og udtryk for det nye liv (50) . Igen er det tankegangen fra
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'•Velkommen igen", der ligger bag fremstillingen, men nu med den
forskel fra tidligere, at der ikke mere er tale om en profetisk
foregribelse af det, der skulle komme, men om en beskrivelse af
det, der er sket: "Ch.V. Naar vi i disse Juledage atter med
Fryd istemme de gamle Julepsalmer om Barnet født i Bethlehem og
om den Engel klar, som viste Hyrderne til Krybben, der at finde
Verdens Frelser, da er det en trøstelig Tanke, at det gaaer med
Jule-Glæden selv ligesom med de gamle Psalme-Toner, der udtryk
ke den, disse Jubel-Toner, der vel tit nedsank i Tidens Løb,
men svang sig dog altid, som neddalede Engle, atter i Sky, vare
nylig døde og borte for os, men opstaae nu fra de Døde og sam
mensmelte nu vist saaledes med os, at Ingen kan tage dem fra
os, men maa, ihvor det gaaer, lade os følges ad didop, hvor
baade de og vi har hjemme. Ja m.V. saaledes betragte vi med
Rette den opstandne Jule-Psalme baade som et Billede af JuleGlæden og som et Pant paa, at denne Glæde vil bestandig kiendeligen opstaae og blive hos os, og at det baade kan og vil skee,
naar vi bevare Troen og holde fast ved Bekiendelsen, det er
liflig og klarlig stillet os for Øie i den hellige Stephanus,
til hvis velsignede Ihukommelse vore Fædre har helliget denne
anden Juledag" (51).
Grundtvig har bygget sin prædiken op sådan, at gennembruddet
dagen i forvejen ikke alene bliver beskrevet med billeder, der
stammer fra prædikenerne om julesangen fra 1820'rne og fremef
ter, han sætter også, som noget nyt, men i god forlængelse af
den bibelske struktur fra Ps. 30 og 126, beretningen om Stefanus' martyrdød i forbindelse med juleevangeliet, sådan som dets
møde med den moderne virkelighed er beskrevet i "Velkommen
igen". Stefanus' syn lige før sin død af den himmelfarne Kristus ved Faderens højre side glider sammen med skildringen af
mødet med Gud gennem salmesangens eskatologiske åbenbaringssam
menhæng i "Velkommen igen"s strofe 7: "thi den samme Juleglæde,
som vi hos Hyrderne ved Bethlehem finde i sin første barnlige
Skikkelse som en Gienlyd af Englesangen og et Genskier af Engleglandsen den samme Glæde finde vi hos Stephanus i sin anden,
fuldvoxne Skikkelse, som et Vidnesbyrd i Aandens Kraft og en
Beskuelse af Herrens Herlighed. Derfor, lad os dvæle ved Be
tragtningen af denne forklarede Juleglæde, som Stephanus, fyldt
med den Hellig-Aand udtrykde i de uforglemmelige Ord: see, jeg
seer Himlene aabne og Menneskens Søn staaende ved Guds HøireHaand!" (52).
Prædikenens tema, bliver derved en beskrivelse af, hvordan
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den bøn der bliver udtrykt i strofe 8 i "Velkommen igen", er
opfyldt for den, der forstår at høre forjættelserne i Det gamle
Testamente (Ps. 30 og 126!) og evangeliet i det Nye (Johs. 16
og Ap.G. 6 og 7), sådan som salmesangen i Vartov har vist, at
menigheden dér har gjort. Flere gange i løbet af prædikenen 2.
juledag vender Grundtvig tilbage til sammenstillingen af jule
nat, da himlen åbnede sig for hyrderne på marken, og Stefanus'
martyrdød, da himlen åbnede sig for ham, samtidig med at dødens
mørke lukkede sig om ham, og hver gang sker det med inddragelse
af billeder fra "Velkommen igen". Himlen er åbnet for støvets
børn, og "aandelig har Naaden igien opladt os Paradiset, ..
hvor Herren selv besøger os, alle Guds Engle omsvæve, omgiærde
os opmuntre os, til vi ret faae Lyst og Bekvemhed til at flytte
fra de dybe Dale til de høie Himmel-Sale" (53). Set i sammen
hæng med "Velkommen igen" hører troen ligesom den barnlige umiddelbare drøm sammen med juleevangeliets fortælling om den
åbne himmel, ligesom den voksnes smertelige erkendelse hører
sammen med Stefanus' oplevelse af den åbne himmel, men samtidig
hører begge oplevelser af den guddommelige virkelighed sammen
som to sider af den samme sag: "det er kun Forskiellen mellem
Troen og Beskuelsen, der giør Forskiel paa Hyrdernes og Marty
rens Glæde", ligesom det er juleevangeliets "dybe, liflige Dun
kelhed", der er "forklaret" i Stefanus' syn.
Oplevelserne dagen i forvejen har vist Grundtvig den sammen
hæng mellem 1. og 2. juledag, som han ikke tidligere havde set
med samme tydelighed. Beretningen om Stefanus' martyrium gør
juleevangeliet troværdigt, vækker den kristne af sin "søde morgendrøm" (54) til en erkendelse af, at virkeligheden overgår
selv den mest forjættende drøm: "Naar det derfor rinder os ihu
hvad Fædrene sang paa denne Dag til Festens Fyrste: Vi igaar
blandt Englelyd, sang din Fødsel ind med Fryd, skal vi hyle nu
og græde og idag en Ligsang kvæde; da maae vi svare os selv,
nei ingenlunde, Julesangen i forklaret Skikkelse, Seierssangen
ved Maalet skal vi glade nynne paa, naar vi i Aanden see vor
Medchristens Ansigt som en Engels Ansigt og høre ham fyldt af
den Hellig-Aand sige: see, jeg seer Himlene aabne og Menneskens
Søn staaende ved Guds Høire-Haand!" (55).
Grundtvig oplevede juledag 1845, at himlen åbnede sig over
menigheden i Vartov, og at dens lys og herlighed spredte ratio
nalismens ellers næsten uigennemtrængelige mørke. Grundtvig
var, sådan som det fremgår af hans prædiken 2. juledag, sikker
på, at den nye tidsalder var brudt frem. Derfor kan det have

94

interesse at se, hvordan andre oplevede den samme afgørende ju
ledagsgudstjeneste. Siegfred Ley skrev nogle måneder senere i
Dansk Kirketidende (56), at det var som om man "hørte, - ja jeg
ved ikke at betegne det ved andet - Gængerne paa Himlens Vugge,
saa <derfor> tvivler jeg ikke om, at den levende Kirkesang er
os nær". C.J. Brandt skriver 25 år senere (57), at "der er vist
mange af dem, der var til Stede, der husker den Juledag, saa vi
glemmer den aldrig. Jeg mindes, der stod en gammel Mand med
hvide Haar i Kirken. Taarerne randt saa stride ned af hans Kin
der, da den Vuggesang <dvs. Et Barn er født i Bethlehem> be
gyndte at gaa. Jeg maatte tænke paa de gamle, der var fulgt med
hjem fra Babylons Floder, og saa det for deres Øjne, at Herrens
Huus paa ny begyndte at rejse sig af Gruset". Grundtvig var ik
ke ene om at opleve det, der skete, da de gamle salmer blev
sunget, som himlen, der åbnede sig, og gyldenåret, der brød
frem.
Et års tid senere fik Grundtvig lejlighed til at bearbejde
prædikenerne fra juledag 1839 og 2. juledag 1845 til udgivelse.
Det skete i forbindelse med J.F. Fenger og Vilh. Birkedals an
tologi af samtidsprædikener, Vidnesbyrd fra Herrens Huus (58),
der udkom april 1847, og hvortil prædikenerne må være blevet
bearbejdet nogle måneder tidligere. Uden at han skriver det di
rekte, er det tydeligt, at Grundtvig har været meget bevidst
med sit valg af prædikener til samlingen, han har villet bringe
den programprædiken, som han holdt kort tid efter, han var be
gyndt som præst i Vartov, sammen med den prædiken, hvori han
kunne konstatere, at det gennembrud, han anede i den første, nu
havde fundet sted.
Prædikenen til 1. juledag, der har juleprædikenen 1839 som
sit udgangspunkt, har i indholdsfortegnelsen overskriften "Ju
le-Glæden og Jule-Psalmen", hvorved temaet anslås. Den første
del af prædikenen holder sig i det store og hele til sit for
læg. Først citeres første strofe af Grundtvigs egen oversættel
se af "Glæden hun er født idag" (59). Lidt senere citeres Johan
Nordal Bruns "Saa frelstes vi fra Synd og Død" (60), der alle
rede citeres i juleprædikenen 1824, hvor den sættes i forbin
delse med Ps. 126, og som her i den trykte version som i manu
skriptet fra 1839 kaldes "det bedste i vor nu brugelige Psalmebog, <men> vist nok meget mat og koldt" (61). Derefter citerer
Grundtvig i den trykte version ikke alene "Et lidet Barn saa
lysteligt", som også nævnes i manuskriptet fra 1839, men også
strofe 9 i hans bearbejdelse af "Fra Himmelen høyt komme wi nu
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her" ("Fra Himlen højt kom jeg nu her") (62) , og strofe 1 af
"Lovet være du, Jesu Christ" (63). Derefter fortsætter den
trykte prædiken nogenlunde som den holdte, dog med den karakte
ristiske tilføjelse af "kirkeligt": "at vi snart tør vente et
kirkeligt Foraar med liflig Fuglesang..".
Hvor man i den holdte prædiken skal læse det mellem linierne,
lægger Grundtvig i den trykte version ikke skjul på, hvad det
er, han tænker på. Således i den beskrivelse af julemorgen, der
allerede i prædikenen fra 1839 tydeligt bærer præg af at være
blevet formet over "Velkommen igen" (64), men hvor denne salmes
første strofe direkte citeres i 1847 sammen med en henvisning
til "Et Barn er født i Bethlehem", der blev sunget i Vartov
Kirke den dag, salmen fra 1824 blev til virkelighed: "allerede
denne Julemorgen vaagnede atter mangfoldige Børn med den store
Glæde, som Engelen forkyndte, i Hjertet, og med vor gamle, af
Graven opstandne Julesang "Et Barn er født i Bethlehem" paa
Tungen, saa vi Gamle, som længdes derefter, meer end Vægterne
længes efter Morgenen, maae nu vel udbryde:
Velkommen igien, Guds Engle smaa,
Fra høie Himmelsale;
Med deilige Solskins-Klæder paa,
I Jordens Skyggedale!
Trods klingrende Frost, godt Aar I spaa
For Fugl og Sæd i Dvale."
Derefter bliver salmen og julesangen i det hele taget og det
genfødte kristenliv på baggrund af rationalismens mørke sat ind
i deres bibelske sammenhæng, idet der ikke alene hentydes til
juleevangeliet, men også til Ps. 30,6, der direkte citeres: "Vi
vil derfor ikke længer klage over hvad der ligger bag os, men
med Taksigelse komme Herrens Ord ihu: kun en liden Stund varer
hans Vrede: om Aftenen Graad, men om Morgenen Frydesang! Thi
disse Smaa, Børnene med de nyfødte Juletoner i deres Mund og i
deres Hjerte, de skal ikke døe, men de skal leve og love Herren
og fortælle Hans underlige Gjerninger til den kommende Slægt,
og vore Templer skal atter gienlyde af Psalmer og Lovsange og
aandelige Viser <jfr. 20. søndag efter Trinitatis 1836>, som
liflig aabenbare, at Guds Engle stige ogsaa op og ned under vor
Himmelegn, fordi ogsaa os er en Frelser født i Davids Stad, og
saa med os er den Menneskens Søn, hvem alle Guds Engle tjene og
tilbede."
I det følgende understreger Grundtvig med et par karakteri
stiske tilføjelser julesangens betydning, der efter de afgøren
de oplevelser i julen 1845 i 1846/47 står endnu stærkere for
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ham, end de gjorde i 1839: "Lad derfor kun Verden smile ad mit
store Haab om Juleglædens og Julesangens <her understreget>
Gienfødelse hos os!", og han tilføjer (tilføjelsen også her un
derstreget) : "thi Han, som giør langt over hvad vi bede eller
forstaae, Han vil ikke blot opvække vore gamle Høitidspsalmer
af Davle. men lægge en ny Sang i vor Mund ..." Efter at have
udtrykt sin forvisning om, at Gud vil lade de kristnes lovsang
smelte sammen med de himmelske hærskarers lovsang for Guds tro
ne, fortsætter Grundtvig lidt senere med at tale om Guds Søn,
der fornedrede sig selv, men derefter blev ophøjet til at side
ved Guds højre Hånd: "naar vi troer det, da kan vi umuelig
tvivle om, at jo hans Himmelske Fader, som kiendtes ved ham, da
han laae som et Svøbelses-Barn i Krybben, og lod da sin Engleskare til Jorderigs Glæde besynge hans Fødsel; Han vil ogsaa
blive ved at herliggjøre ham paa Jorden, og det allerklarest,
naar hans Navn og Lovsang er allermeest fordunklet og formør
ket. Langtfra derfor, at Christne skulde tabe Modet eller opgi
ve Haabet, fordi Juleglæden blev ringe, Julesangen lav. Vantro
en stærk. Bespottelsen høirøstet, Modsigelsen dumdristig, saa
skal netop alle disse Ting forvisse os om, at Timen er kommet,
da Gud-Fader vil herliggiøe sin Søn paa Jorden, ligesom i Be
gyndelsen, ja, endnu langt mere."
Gang på gang kommer Grundtvig tilbage til temaet: mørket, der
bliver overstrålet af solen, sorgen, der bliver afløst af glæ
den, som et billede på den lovsang, der skulle afløse / havde
afløst den tidligere klagesang; og igen associerer han til
"Velkommen igen", hvor børnene først drømmende, derefter vågne
synger julesang for (og med) Jesus, både i direkte forstand, og
i åndelig: "Velan, da saa lad os alle, som troe paa denne Je
sus, annamme Tegnet af Engelens Mund og aandelig med Hyrderne,
gaae lige hen til Bethlehem at see hvad Herren har aabenbaret
os! Lad os fra Børne-Kredsen. hvor Julesangen er blevet saa
høirøstet, som aldrig før, hvor det toner i Kor med den Himmel
ske Hærskare: "Ære være Gud i det Høie!", hvorefter der følger
to strofer, 1 og 5 i Grundtvigs egen gendigtning af "Et barn er
født i Betlehem", igen med understregning af mørke-lys, nødredning-motivet, sådan som temaet var for den trykte juleprædi
ken 1824 i Christeliae Prædikener. 1831 ("Advents-Nat og JuleMorgen"): "Naar Nøden er størst, er Hjelpen næst"!
Det er som i den holdte prædiken fra 2. juledag 1845 også
dette tema, der ligger bag den trykte version fra 1847, sådan
som det allerede fremgår af overskriften i indholdsfortegnel-
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sen: "Martyr-Glæden som den forklarede Jule-Glæde".
Den trykte version af 2.-juledagsprædikenen fra 1845 har li
gesom juledagsprædikenen fra 1839 beholdt den holdte prædikens
tema, men er i forhold til 1839-prædikenen langt mere fri i sin
behandling af temaet, der er således langt færre ordrette pas
sager fra den holdte 1845-prædiken i den trykte. De overstregede tilløb i prædikenmanuskriptet er naturligvis ikke med i den
trykte bearbejdelse, der derfor begynder direkte med omtalen af
gennembruddet dagen i forvejen. I antologien står de to Grundtvig-prædikener lige efter hinanden, og det er således tydeligt,
at det er dén forventning om gyldenårets komme og den nye sal
mesang, der indvarsler det, som er beskrevet i juledagsprædike
nen, der i prædikenen til 2. juledag opleves og skildres som
virkeliggjort.
Grundtvig skriver, at den salmesang, han og hans jævnaldrende
hørte som børn nu for første gang kan høres af 1840'rnes unge,
og han beskriver derefter den gribende oplevelse, julegudstje
nesten 1845 havde været for alle, både gamle og unge. Juledag
1845 var alt rede til det afgørende gennembrud, deltagerens
sind var forberedt, og Gud havde uset sig dagen for det, hvil
ket Grundtvig anskueliggør ved at citere Salme 57 (v. 8-10: 8)
Gud! mit Hjerte er rede, mit Hjerte er rede; jeg vil synge, ja,
jeg vil synge (Psalmer). 9) Vaag op, min Ære, vaag op, Psaltere
og Harpe; jeg vil opvaagne aarie. 10) HERRE! jeg vil takke dig
iblandt Folkene; jeg vil synge (Psalmer) for dig iblandt (alle
Slags) Folk.) Opvækkelsen og salmesangen i salme-citatet leder
over til en konstatering af, at synet af julemorgen og salme
sangen ved julegudstjenesten i stroferne 6 og 7 i "Velkommen
igen" nu var blevet virkelighed. Derefter slutter Grundtvig
prædikenens indledende afsnit med at beskrive (jule-)salmesan
gens universelle og eskatologiske betydning:
"Christne Venner! naar vi i disse Juledage atter efter lang
Tids Forløb istemmer de gamle Julepsalmer om det glade Budskab
fra Himlen, om Englesangen og Barnet i Krybben, da er vistnok
Hovedsagen den, at disse gamle Toner paa os, som elske dem fra
Barnsbeen, giør et Indtryk i Guds Huus, ikke blot som gamle
Venner, vi, efter lang Fraværelse, atter møde, men som om vore
christelige Forældres salige Aander besøgde og omsvævede os, og
at de samme Toner henrive den troende Ungdom, som den første
levende Gienlyd de høre af Engle-Budskabet om den store Jule
glæde og af den Himmelske Hærskares: Ære være Gud i det Høie!
Ja, det er tilvisse Hovedsagen, thi var det ikke Tilfældet, som
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det, Gud skee Lov! er; havde vi ikke hørt de Gamle hulke, som
under Omfavnelsen af prøvede Barndoms-Venner, og seet Ungdom
mens Øine tindre med Glimt af den Klarhed, der i den store Ju
lenat omskinnede Hyrderne; da nyttede det ikke, Alt hvad vi
kunde tænke og sige om Glædeligheden af denne Julefest, da det
toner til os fra det Høie: vaagn op, min Ære! vaagn op, Psalter
og Harpe! Aarie vil Jeg opvaagne. Nu derimod, da det er skedt,
hvad vi saa længe har ønsket, hvad Mange af os neppe turde haa
be, at de gamle Julepsalmer virkelig er opstandne fra de Døde
midt iblandt os, lyslevende opstandne paa Menighedens Tunge,
med deres gamle Drift til at følges med Englene op og ned ad
Himmelstigen; nu er det tilvisse opbyggeligt i vor Jule-Psalme
at see et træffende Billede paa vor Juleglæde, som Sangen baade
af Aanden er skabt til at udtrykke og skikket til at oplive og
udbrede; thi ligesom vi Alle føle, at Jule-Psalmen, der nys var
død og borte for os, men nu er lyslevende opstanden, den skal
ikke mere døe, men den skal leve og love Gud, ikke blot saalænge, som vi har Røst og Mæle, men saalænge vi har en troende Sæd
og Afkom paa Jorden, saaledes er det en over al Maade trøstelig
Tanke, at det skal være ligedan med Jule-Glæden, med den store
Glæde over Frelseren. født i Davids Stad, saa, hvor den nu er
vaagnet af Dvale, og hvor den med og ved Jule-Psalmen skal op
vaagne, der er ogsaa Den udødelig. Ja, m.V. om Jule-Psalmen,
den længe savnede, er det os klart, at nu, da vi har faaet den
igien, nu slipper vi den aldrig mere, nu indskrænker vi os ikke
til at synge den eengang om Aaret, og vi føle os visse paa, at
før den bliver forældet, vil den med Aanden avle en Datter i
Hans og i sit Billede, der aander samme Juleglæde og som fribaaren, aander den friere, som bedre oplyst udtrykker den kla
rere, og hvor gjør det da ikke Hjertet godt at tænke og sige:
netop som med Jule-Psalmen skal det gaae med Jule-Glæden, saa
den skal vi herefter ogsaa føle er umistelig, den skal findes
utabelig, den skal udbrede sig over alle vore Dage, og hver Jul
skal den gienfødes til et friere Liv og i en klarere Skikkelse,
indtil den fuldelig sammensmeltes med Vorherres Glæde i de evi
ge Boliger." (58)
Efter et afsnit, hvor Grundtvig udvikler temaet fra den hold
te prædiken, at hyrdernes og Stefanus' juleglæde var den samme,
da de på samme måde så himlen åben, og Guds herlighed omstråle
de dem, idet hyrdernes barnetro i Stefanus var vokset op til
fuld modenhed, vender Grundtvig tilbage til omtalen af julesan
gen, idet også den er et udtryk for, at juleglæden er den samme
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1. og 2. juledag. Som i den holdte prædiken tager Grundtvig og
så i dette afsnit sit udgangspunkt i første strofe af Kingos
"Søde Jesus, Festens Fyrste". Den modstilling af sorg og glæde,
som udfra Ps. 30 og 126 er Grundvigs bibelske og kirkehistori
ske grundstruktur, og som han genfinder i Kingos 2.-juledags
salme, lægger han derefter i munden på Jesus i en tænkt tiltale
til Grundtvig og hans samtidige, i virkeligheden et umisforstå
eligt udtryk for Grundtvigs oplevelse af det, der var sket om
kring julen 1845, som Guds vilje med ham og hans samtid: "Naar
det derfor i vore Fædres deilige Sang om den hellige Stephan
toner til os:
Søde Jesus. Festens Fyrste!
Spiren udaf Jesse-Rod!
Vi igaar blandt Englelyd
Sang din Fødsel ind med Fryd;
Skal vi hyle nu og græde,
Og idag en Ligsang kvæde?
da svarer Vorherre Jesus ved sin Aand: nei, visselig ingen Ligsang men en Lovsang skal I kvæde, en Lovsang, der istemmes af
alle Guds Engle, af alle Martyrer og Helgene, og af alle de
Gienløste i Himlen og paa Jorden, fra de Største til de Mindste
i Himmerigs Rige, ja, en Lovsang, som jeg selv istemmer til min
Himmelske Fader, fordi Han har hørt min Bøn og gjort min Villie, saa alle de, Han har givet mig, skal være hos mig, hvor
jeg er og see den Herlighed, jeg har hos ham" (66).
Derefter kalder Grundtvig den genfødte julesang 'den ny
sang', der skal være det naturlige udtryk for den kristne tro i
den nye tidsalder, der nu er brudt frem, den eskatologiske
tidsalder, hvor det menneskelige og det kristne skal forenes
frem mod Guds Rige: "Ja, m.V. dette er den ny Sang, som Herren
vil lægge i vor Mund, den ny Jule-Psalme, der forklarer den
Gamle og er i Aanden, som i Herren, eet med den, udsprunget af
den samme Tro paa Frelseren, den Herre Christus, født i Davids
Stad, og af den samme Hærskares Lovsang for Svøbelses-Barnet i
Krybben, saa der er kun samme Forskiel mellem den gamle og den
ny Lovsang, som mellem den Guds og Menneskens Søn, da han med
det himmelske Smil og den salige Ro laae i Krybben og i Moderskiødet, og da han, den samme Jesus Christus. stod paa Forkla
relsens Bjerg, hvor hans Ansigt skinnede som Solen, og hvor han
talede med Moses og Elias om sin Udgang herneden og sin Indgang
til den evige Herlighed" (67).
Hen mod slutningen af prædikenen kommer Grundtvig tilbage til
julesalmen som det centrale udtryk for det afgørende gennembrud
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fra sorg til glæde (68) og for den kristnes vækst med Jesusbarnet fra åbenbaringen af Guds herlighed ved Jesu fødsel til
den eskatologiske åbenbaring af den samme Guds herlighed, et
gennemgående tema i både den holdte og den trykte juleprædiken
1839. Samtidig citerer Grundtvig endnu engang strofe 6 i Bror
sons "I denne søde Juletid" som et udtryk for den fælles bibel
ske og kirkehistoriske grundstruktur: I Kristus "skal alle vore
Sorger forvandles til Glæde, saa vor Juleglæde voxer med Herren
fra Krybben i Bethlehem til Thronen ved Guds Høirehaand, og
hvergang den bliver borte, skal den komme igien, altid kiendelig paa Lovsangen til Gud i det Høie, paa Freden med Ham, som
den bringer, og paa Barnet i Krybben, som er Julemærket, men
altid med nyt Lys, med voxende Glands og med renere Toner, saa
vi istemme med Fædrene:
Naar Hjertet sidder mest beklemt,
Da bliver Frydens Harpe stemt,
At den kan bedre klinge, ..." (69)
De to afgørende prædikener fra Vidnesbyrd fra Herrens Huus er
udvalgt og bearbejdet nogenlunde samtidig med, at Grundtvig i
sin juledagsprædiken 1846 (70) så tilbage på begivenhederne
året før og, sådan som han opfattede det, gjorde rede for, hvad
det egentlig var, der var sket. Til gudstjenesten havde Grundt
vig i lighed med året i forvejen ladet et salmeblad (71) tryk
ke, denne gang med salmerne "O, Søn af Verdens Skaber god"
(72), "Et Barn er født i Bethlehem" (73), "Lovet være du. Herre
Christ" (74) og "Julen har Engle-Lyd" (75). Da han skulle skri
ve juleprædikenen, tog Grundtvig sit udgangspunkt i den sidste
af salmerne, "Julen har Engle-Lyd", der i hans bearbejdelse er
blevet et klart og anskueligt udtryk for hans opfattelse af
kirkens, kristendommens og salmesangens indbyrdes afhængighed
og vilkår, som han siden sin ungdom havde holdt fast ved som
også sin egen profetiske virkelighed, og som han siden juledag
1845 havde oplevet som kirkens - og sin egen - eskatologiske
nutid. Salmens fortid viser ikke alene tilbage til det, der
skete, da Guds Søn blev født til verden julenat ved Bethlehem,
men er samtidig en henvisning til, hvad der skete ved, hvad
Grundtvig havde oplevet som den danske kristendoms genfødsel i
Vartov Kirke, gudstjenesten julemorgen 1845. I øvrigt er moti
vet det samme her som hver gang Grundtvig har talt om den nye
virkeligheds gennembrud med henvisning til Ps. 30 og 126, Johs.
16, "I denne søde juletid" o.s.v., aftenen, der bliver afløst
af morgenen, sorgen af glæden, klagesang af jubelsang:
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"Julen har englelyd
vi med Fryd
os barnlig paa Gud-Fader
forlader;
vi var i Nød saalænge,
dog hørde Han vor Bøn,
Han veed, hvortil vi trænge,
vor Frelser blev Guds Søn
thi vil vi alle sjunge,
med Hjerte, Mund og Tunge,
et: Ære være Gud
for sit Julebud!"
Efter at have citeret denne strofe, hvis førstelinie allerede
er flettet ind i den bøn, der indleder prædikenen, konstaterer
Grundtvig, at det var så længe siden, denne gamle julesalme
sidst havde været brugt, at den nu igen var en ny salme, der
ved både at være gammel og ny på en profetisk måde understrege
de den historisk-poetiske sammenhæng mellem skabelse og genløs
ning, den sammenhæng, hvis midte Jesu fødsel er. Grundtvig un
derstreger her og hele prædikenen igennem, at den nye virkelig
hed kendes på salmesangen, der er denne nye virkeligheds menne
skelige udtryk og guddommelige struktur på én gang, sådan som
han her anskueliggør det ved at citere Psalme 98 (76) : "Dette
er vel en gammel Psalmetone hos os, m.V., som aldrig kan blive
fremmed for noget Hjerte, der barnlig troer paa Frelseren, den
Herre Christus, født i Davids Stad, svøbt og lagt i Krybben,
men i vor Mund er det dog en ny Sang, thi flere Slægter er hen
sovede uden at have hørt den Juletone, som indaander Glæde i
hvert troende Hjerte, ja, der er kun Faa iblandt os der engang
hørde Efterklangen paa Menighedens Læber, naar det lød i Jule
tiden: hennem bør altid, at vi sjunge med Englene Ære og Priis
være Gud i det Høie! Saaledes begynder det da bestandig mere
kiendelig at opfyldes hos os hvad Gud fordum sagde til sit Folk
[I Ps. 98]: synger Herren en ny Sang, thi han har gjort under
lige Ting, Herren kundgjorde sin Frelse og aabenbarede sin Ret
færdighed for Hedningernes Øine, Floderne skal klappe i Haand
og Bjergene skal synge med Fryd, det begynder klarlig at opfyl
des" .
Efter at have slået fast, at det var julenat ved Bethlehem,
da Jesus blev født, englene istemte den nye julesang, fortsæt
ter Grundtvig med at tilføje, at englesangen julenat ved Beth
lehem nok var ny, men ligesom julesangen på Grundtvigs egen tid
kun ny, fordi man havde glemt den gamle lovsang, som den var en
naturlig forlængelse af. Englenes sang julenat var en fortsæt
telse og gentagelse af morgenstjernernes - englenes - evige
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lovsang ved verdens skabelse: "Ja m.V. da lagde Gud virkelig en
ny Sang ikke blot i sine Menneskers, men ogsaa i sine Engles
Mund, men ogsaa den var dog hverken for Engle eller for Menne
sker splinterny og aldeles uhørt, thi i Dagenes Begyndelse, da
Gud skabde Himlen og Jorden med sit Almægtige Ord og skabde
Mennesket i sit Billede og efter sin Lignelse, da sang Morgen
stjernerne og alle Guds Børn opløftede Glædessang, thi Himlene
forkyndte Guds Ære, der var Fred paa Jorden og al Velbehagelig
hed hos Mennesket ... Men skiøndt den Himmelske Hærskares Sang
i Julenatten saaledes ei var splinterny enten for Engle eller
Mennesker, saa kaldes den dog med Rette en ny Sang for Begge,
thi det var længe siden den blev hørt (i marginen: og det er
ny, som sielden skeer) saa længe siden, at hardtad hele Menne
skens Slægt havde tabt dens Ihukommelse."
I Grundtvigs bibelske skabelses- og historiesyn hører morgen
og aften, skabelse og fuldendelse sammen, således også, når ta
len er om englenes lovsang. Derfor fortsætter han med at sige
om englene, at "de havde aldrig opgivet Haabet om ligesaa gla
delig at istemme Aften-Sangen, som de selv paa Guds Vegne havde
forkyndt og bebudet." Først med Jesu fødsel julenat var det mu
ligt for dem at "synge paany om Fred, Guds Fred paa Jorden og
Velbehagelighed hos Menneskens Børn." Med vendinger, der minder
om de første strofer af "Velkommen igen" beskriver Grundtvig
derefter, hvordan englene siden gerne har besøgt jorden og de
"utallige Smaa, som troede paa Frelseren", og "aldrig blev Jor
den meer saa øde og tom eller saa besat med urene Aander, at jo
Guds Engle fandt et hyggeligt Sted hvor To eller Tre var for
samlede i Jesu Navn, thi der saae de ham selv staae midt iblandt, ... der stiger alle Engle op og ned med Lovsang, og
blandes der end de Troendes Frydesang med Graad og hule Sukke,
saa kan dog aldrig nogen Tvang forhindre deres Læber fra at
prise Gud for Barmhjertighed og nynne paa det store Halleluja,
som fra alle de Gienløste skal lyde for Thronen evindelig." Med
dette skjulte citat af strode 6 og 7 af "I denne søde Juletid"
sætter Grundtvig endnu engang sin samtids situation ind i den
store, overordnede sammenhæng, d.v.s. den bibelske struktur,
hvor Kristi første og anden komme begge sker som en gentagelse
af skabelsen, der opleves i den første skabelsesdags billede,
da Gud sagde "Der blive lys, og der blev lys." (1. Mos. 1,3).
Derved bliver Ps. 30,6 en beskrivelse af den grundlæggende
struktur, hvor både skabelsens morgen (med morgenstjernerne) ,
Kristus som Himlens morgenrøde og gyldenårets frembrud som den
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eskatologiske tidsalders begyndelse, sådan som Grundtvig havde
oplevet den siden juledag 1845, passede ind. Grundtvig fortsæt
ter da også prædikenen (77) med at gentage henvisningen til
skabelsen med morgenstjernernes sang og Kristi fødsel med eng
lenes juletoner for derefter igen at nævne det, der nu var
sket: "Jule-Tonerne steg og faldt saalænge, til de omsider li
gesom tabde sig i en svag Gienlyd langt borte, saa hvem der
haabede mest, haabede dog næppe, at Christne paa Jorden meer
skulle synge med englene: Ære være Gud i det Høie, Fred paa
Jorden og hos Mennesken Velbehagelighed, synge det med Englene,
saa Himlens og Jordens Julesang sammensmeltede, saa var det,
som hele Verden veed, og har frydet sig over, men saaledes er
det, Gud skee Lov! ikke længer hos os, Gud har begyndt at lægge
en ny Sang i vor Mund en ny Julesang, der ligner den Første
langt meer end Nogen i lang Tid, og vi tvivle ikke længer om,
at Han, som har begyndt den gode Gierning hos os, Han vil ogsaa
fuldføre den til Vorherres Jesu Christi Dag." Ved at citere
skriftemålets absolutionsord har Grundtvig yderligere givet ju
lesangens gennembrud i Vartov Kirke en eskatologisk dimension,
og han kan derfor tilføje med fast tillid til, at det, der er
begyndt, nemlig den levende salmesang og dermed den levende
kristendom, vil fortsætte indtil Kristi genkomst: "Han, som lod
sin Himmelske Hærskare synge for Hyrderne ved Bethlehem, Han
vil ogsaa lade dem synge for os og vore Børn, saa de himmelske
Juletoner gienfødes i Støvet til yndig og liflig Sang for Her
ren, ja til en værdig Lovsang for Naadegaven som er det evige
Liv i Christo Jesu, vor Frelser."
På denne baggrund ved Grundtvig, at den drøm han beskriver i
"Velkommen igen", er virkelighed. Juledag 1845 havde han ople
vet den juledags gudstjeneste, han havde skildret i strofe 6 og
7; han var nu, året efter, ikke i tvivl om, at bønnen i salmens
strofe 8 var blevet opfyldt. Virkeligheden havde overgået og
dermed legitimeret drømmen, og Grundtvig kunne parafraserende
se tilbage på salmen i bevidstheden om, at den var en sand pro
feti, fordi den var en sand tolkning af historiens og tilværel
sens bibelske struktur: "Og alle Guds Engle, de vil kun hvad
Han vil, de udrette gladelig Hans Ord som de høre Hans Røst, og
aldrig gladere, end naar Han byder dem fare herned og synge for
de Smaa som troe paa Hans Søn, paa Frelseren, den Herre Christus, født i Davids Stad, synge for dem, saa de føle den store
Glæde, som skal vederfares hele Guds-Folket, og istemme af
Hjertet med den Himmelske Hærskare: Ære være Gud i det Høie!
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Fred paa Jorden og hos Mennesker Velbehagelighed!"
Samtidig med, at Grundtvig ser tilbage i bevidstheden om, at
Guds vilje, sådan som han havde lært den at kende gennem sin
historisk-poetiske tilgang til Bibel og historie, var sket, så
han fremtiden i møde, overbevist om, at ligesom drømmen om gyl
denåret, den nye tidsalder, havde vist sig at være virkelig,
sådan ville den kristne tro også på dommens dag vise sig at væ
re en sand beskrivelse af virkeligheden: "Derfor, kjære Venner!
lad os være glade i Haabet Guds Herligheds Haab, thi troe vi
kun, da skal vi see Guds Herlighed, da skal den, aandelig her
og legemlig tillige hisset omskinne os endnu langt klarere end
den omskinnende Hyrderne ved Bethlehem, og bede vi kun Vorher
res Jesu Christi Fader i hans Navn at sende os sine hellige
Engle til Alt hvormed de kan tjene dem, som skal arve Salighe
den, da skal vi føle, at Han for Jesu Skyld gierne sender os,
ligesom ham, meer end tolv Legioner Engle, om de behøvedes, og
erfare, at der er Intet som Guds Engle bedre kan og heller vil
hjelpe os til end at tiltale hverandre med Psalmer og Lovsange
og aandelige Viser og synge yndelig for Herren i vore Hjerter".
Spørger man, hvorfor Grundtvig kan mene det, som han her gi
ver udtryk for, svarer han historisk-poetisk, eller bibelsk-mytologisk om man vil, med henvisning til den grundlæggende bi
belske struktur, som er den nødvendige forståelsesbaggrund, når
det for alvor gælder: "Thi Englene glemmer aldrig den Julenat,
da de først igien fandt et Paradis paa Jorden for Ordet som
blev Kiød og boede iblandt os og det er deres store Lyst, at
Julen skal have Englelyd og Julegælden Himmelglands allevegne
paa Jorden, hvor Menneskens Børn godvillig bøie Knæ i Jesu Ch.
Navn og Tungerne bekiende ham som Herren til Gud-Faders Ære!"
Dermed slutter prædikenen, efter at Grundtvig endnu engang har
fremlagt sin opfattelse af kristendommens og historiens, også
samtidshistoriens, bibelske struktur og historisk-poetiske sam
menhæng. I modsætning til tidligere, da det var den profetiske
glød og troen på det, der ville ske, der bar Grundtvigs engage
ment og var indholdet af hans syner, talte han nu med en både
fast og levende bevidsthed om, at vendepunktet, gennembruddet
havde fundet sted, og at den nye tidsalder, gyldenåret var be
gyndt, at drømmen var blevet til virkelighed.
"Velkommen igen" handler om, hvordan Grundtvig forestiller
sig, det må være for kirken og for ham selv at vågne af den
vintersøvn, oplysningstiden og rationalismen havde været og i
1820'rne stadig var for kirken og for ham selv. Med Psalme 126
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og 30,5f som paradigme dannede han sig den profetiske forestil
ling om de sovende - og dermed drømmende - og sørgende, der
skulle vågne op til glæde og lovsang. Ved julegudstjenesten
1845 oplevede han, at drømmen blev virkelighed, og arbejdet med
de tre prædikener, de to, der skulle bearbejdes, og den tredie,
der skulle holdes, året efter viser, at virkeligheden kunne
holde, hvad drømmen lovede (78) .
I denne forbindelse er det værd at notere sig, at december
1845 også betød et personligt vendepunkt for Grundtvig. På det
te tidspunkt træffer han for første gang Marie Toft og oplever
i mødet med hende, hvad han opfattede - og beskrev - som sit
livs afgørende vendepunkt (79). Et par år senere, til Marie
Tofts fødselsdag 4. august 1849 beskrev Grundtvig i et digt til
hende, hvordan mødet med hende havde været som at vågne fra en
drøm, der havde handlet om hende, for at opdage, at virkelighe
den svarede til drømmen bortset fra, at Marie Toft havde sorte
og ikke blå øjne, men
Hvad ellers jeg drømde, det passer dog,
Passer dog,
Som Fuglenavnet paa Billed-Sprog
Det passer til Skjalden i Skoven. (80)
Fuldstændig på samme måde havde Grundtvig oplevet julegudstje
nesten 1845 i Vartov Kirke. Drømmen og virkeligheden havde vist
sig at være to sider af samme sag, nemlig mødet mellem Gud og
mennesker i Jesus Kristus, sådan som det finder sted i gudstje
nesten, når den med forkyndelse, bekendelse og lovsang er, hvad
den efter sin natur skal være, og hvad den nu, efter 1845, var
i Vartov Kirke, først og fremmest på grund af den levende og
overvældende salmesang, der for dem, der kom i kirken, var som
en drømmeverden, der viste sig at være virkelig, - sådan som
Grundtvig 1824 havde beskrevet det i "Velkommen igen", og sådan
som den da 21-årige Christen Josefsen Clausen stadig kunne op
leve det, da han mange år senere i 1863 for første gang var i
kirke i Vartov: "De første Gange jeg hørte Grundtvig fik jeg
rigtignok ikke meget ud af det, men Salmesangen fik mig til at
græde af Henrykkelse, og jeg følte mig saa mageløs hjemme i
Vartov, skjønt det i Begyndelsen kun var som Drøm og Fantasi"
(81) . Grundtvigs enestående kirkelige og folkelige betydning
ligger i vid udstrækning i, at han ikke alene selv i sit eget
menneske- og kristenliv oplevede, at drømmen og virkeligheden
var to sider af samme historisk-poetiske helhed, men at han og
så profetisk og digterisk kunne dele denne oplevelse med andre.

106

Noter
1.

"Drøm og virkelighed" indgår som del af afhandlingen "Mo
tiv og struktur. Studier i N.F.S. Grundtvigs salmedigt
ning", der 1989 blev bedømt for den teologiske Ph.D.-grad
ved Københavns Universitet.

2.

Jfr. min "Urolige hjerte. Omkring Grundtvigs salme fra
1851".

3.

Jfr. især Kaj Thaning Menneske først ... Grundtvigs opgør
med sig selv 1963.

4.

Jfr. For sammenhængens skvid, red. Christian Thodberg,
1977.

5.

Grundtvig opfattede salmen sammen med bekendelsen og for
kyndelsen som kirkens livstegn, jfr. Tord Ehnevid Forsamlingsetik. Studier over Grundtvig. Morten Pontoppidan och
Einar Billing 1969, s. 63 m.fl.

6.

Trykt i Flemming Lundgreen-Nielsen N.F.S. Grundtvig.
Skæbne og forsyn. Studier i Grundtvigs nordisk-romantiske
dramatik. 1965, s. 172-176, her s. 174.

7.

Se f.eks. prædiken til 20. søndag efter Trinitatis 1836 i
N.F.S. Grundtvigs Prædikener 1822-26 og 1832-39. udgivet
af Christian Thodberg bd. 1-12 (1983-1986), bd. 9 (18351836) 1985, s. 53 og 327-331.

8.

N.F.S. Grundtvigs prædikener, den i note 5 nævnte udgave
bd. 5-12 (udg. 1984-1986).

9.

"Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B.S. In
gemann. Kiøbenhavn 1825" i Theoloqisk Maanedsskrift bd.
3, 1825, s. 156-162. Jfr. min "Salmebog og salmesang..."
i Hvmnoloqiske Meddelelser 1983, nr. 1 s. 3-52.

10.

"Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo, samlede og
udgivne af P.A. Fenger. Præst. Kiøbenhavn 1827" i Theolo
qisk Maanedsskrift bd. 13, 1828, s. 1-36. Jfr. min "Sal
mebog og salmesang..." i Hvmnoloqiske Meddelelser 1983,
nr. 1, s. 3-52.

11.

Prædiken 1. juledag 1823, anf. udg. bd. 2
56.

12.

Jfr. "Den Copernicanske Astronomi som den fjerde TroesArticel" i Nordisk Kirketidende 1837 nr. 3 (15. jan.) sp
33-39, "De store Kloder og de smaa Mennesker" og "Himmel
stormen og Ordets Magt", begge i Danskeren bd. 4, 1851,
nr. 36 (6. sep.) s. 561-576.

13.

Gamle salmer citeret i Grundtvigs prædiken til 1. juledag
1823: Den signede dag er os beteed (Dies est leticie,
str. 6-8), Fra Himlen højt komme vi nu her (Luther, str.
8 og 10), Lovet være du, Jesu Krist (Luther, str. 1), I
denne søde juletid (Brorson, str. 1,3,5-7), Den yndigste
rose er funden (Brorson, str. 1,6,7,8,11).

14.

Kaj Thaning Menneske først ... 1963, s. 69 og 560, Chris-

(1983) s. 49-
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tian Thodberg: Salmen, som Grundtvig fik julenat, Berlinqske Tidende 24. december 1975. Grundtvigs prædiken
til 1. juledag 1824 findes i N.F.S. Grundtvigs prædikener
anf. udg. bd. 3 (1983) s. 44-47, jfr. s. 9.
15.

Om Grundtvigs brug af Ps. 126 iøvrigt, jfr. min "Mindes
vi en fuldtro ven. Om en Grundtvig-salmes kirkelige og
folkelige sammenhæng". Hvmnoloqiske Meddelelser 1983, nr.
3, s. 151-180.

16.

Grundtvigs anmeldelse af Ingemanns Hoimesse-Psalmer.
158, jfr. note 9.

17.

Christelige Prædikener eller Søndags-Bog bd.
(1828), s. 47-64.

18.

Gamle salmer citeret i "Jule-Psalmen" (Christelige Prædi
kener bd.
2 1827(1828) s. 47-64: Fra Himlen højtkomme
vi nu her
(Luther, str. 8 og 10), Et barn er født i Bet
lehem (Puer natus, str. 2), Den signede dag er os beteed
(Dies est
leticie, str. 3, 2. halvdel), Vor Jesus kan ej
noget herberg finde (Brorson, str. 1, 1. halvdel), I den
ne søde Juletid (Brorson, str. 3, sidste to linier, 6 og

2,

s.

1827

7) •

19.

Salmesangen som kirkens livstegn hos Grundtvig, jfr. note
5.

20.

Det kendteste danske eksempel på ønsket om at lade ånde
lige sange fortrænge verdslige er det åndelige vandresangsrepertoire i H.C. Sthens En liden Vandrebog 1589.

21.

Om Grundtvigs forhold til disse to selskabssange, se min
"Mindes vi en fuldtro ven" jfr. note 15. Her er billedet
med den verdslige selskabssang inspireret af den passage
i prædikenen til 1. juledag 1823, hvor Grundtvig siger:
"I Rom, i Verdens Hovedstad sad Keiser Augustus, som en
lyksalig Røver og blev lovsunget som Fredens Fyrste som
Verdens Frelser, som en Gud allerede i Støvet. Der sad
han i sin Herlighed omringet af Sangere, som forgudede
ham med Viin og Vellyst, omringet af Verdens Vise, som
spottede med Alt, det Sande og det Falske, som Folkene
fordum havde troet om det Himmelske det Evige heroven
til, lovpriste det som Oplysning kun at agte Støvet og
Skarnet, Verdens Magt og Ære, Verdens Lyst Viisdom, for
sandt og virkeligt" (anf. udg. jfr. note 9, s. 55).

22.

Jfr. Grundtvigs efterlysning af historiske salmer allere
de i fortalen til "Deilig er den Himmel blaa" i Sandsige
ren 1811, nr. 12, 10. april, s. 179-183.

23.

Jfr. Grundtvigs minde-begreb, se min "Mindes vi en fuld
tro ven".

24.

Jfr. note 23.

25.

Jfr. Grundtvigs anmeldelse af P.A. Fengers udgave af Kingos salmer, se note 10.

26.

Grundtvig tænker her især på salmer som "Et barn er født
i Betlehem", der er citeret ovenfor, og "I denne søde ju
letid", der er citeret nedenfor.
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27.

Grundtvig tænker her på Ezekiels bendal (Ezekiel 37, 114), der blev levende, som type på kirke og kristendom
under og efter rationalismen, sml. brugen af det samme
billede i "Kirken den er et gammelt hus" str. 3: "Vi er
Guds Huus og Kirke nu,/Bygget af levende Stene".

28.

Om temaet salme contra verdslig vise i prædikenen, se min
"Mindes vi en fuldtro ven".

29.

Både Christian Thodberg og Kaj Thaning har gentaget og
udvidet deres argumentation (se note 14) i kronikker i
Kristeligt Dagblad", hhv. 22. december 1987 og 30. marts
1988 i polemik mod Johannes H. Christensens artikel, "Po
esiens underfulde magt" i Teologisk Forum, tillæg til
Kristeligt Dagblad, 14. december 1987. Jfr. yderligere
Georg Veits randbemærkning i Kristeligt Dagblad 12. janu
ar 1988.

30.

Jfr. note 29.

31.

Grundtvig kalder i anmeldelsen af Kingos salmer (se note
10) "I denne søde juletid" for Brorsons "almindelig ynde
de Jule-Psalme" (s. 24). Senere findes salmen med større
eller mindre bearbejdelser af Grundtvig i L.C. Hagen
Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom (1832) nr.
15, Sang-Værk til den Danske Kirke nr. 182, Psalme-Blade
til Kirke-Bod (1843) nr. 43, Kirke-Psalmer udgivne til
Prøve (1845) nr. 70, Psalmer og Sange til Julen, samlede
af J.F. og R.Th. Fenger (1845) nr. 10, og salmeblad til
Vartov julen 1845 nr. 3. Salmen er ikke optaget i FestPsalmer, muligvis fordi den efter Grundtvigs opfattelse
ikke længere var en aktuel beskrivelse af kirkens
situation.

32.

Jfr. min "Prædikanten Grundtvig. I anledning af udgivel
sen af N.F.S. Grundtvigs prædikener fra årene 1822-1839
og genudgivelsen af hans Sang-Værk bind 1-5" i Dansk Teo
logisk Tidsskrift 1984, s. 43-63.

33.

Jfr. ovenfor. Sml. udtrykket "Naar Skyggen er ligest" i
"De Levendes Land" str. 3 og 5.

34.

Jfr. Grundtvigs salme "Tør end nogen ihukomme", skrevet
efteråret 1825 under indtryk af 'kirkekampen' efter udgi
velsen af Kirkens Gienmæle, trykt i Theologisk Maanedsskrift 1825, 14. december, bd. 3, s. V-VIII.

35.

Jfr. min "Salmebog og salmesang", se note 9.

36.

N.F.S. Grundtvigs prædikener, nævnte udg.
9 (1985), s. 329.

37.

Sst. s. 330.

38.

Grundtvigs Sang-Værk bd. 3 (1948) nr. 133, se Christian
Thodbergs kommentar i N.F.S. Grundtvigs prædikener, nævn
te udg. bd. 9 (1985) s. 53f, 327-331.

39.

Se ovenfor.

40.

Grundtvigs prædiken til 1. juledag 1839, se N.F.S.
Grundtvigs Vartov-Prædikener 1839-1860 i udvalg ved Hol
ger Begtrup, 1924, s. 25-28.

(se note 7) bd.
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41.

Sst. s. 26.

42.

Grundtvig gendigtede i anledning af Christian 8.s kroning
det angelsaksiske Fugl Fønix-kvad. "Phenix-Fuqlen et an
gelsaksisk Kvad..." (1840) med originaltekst, indlednin
ger og følgedigte. (SJ nr. 679, jfr. nr. 656).

43.

Psalmer og aandeliqe Sange af H.A. Brorson. udg. J.A.L.
Holm 1830, 3. udg. 1841, F.C. Muller Udvalg af Danske
Psalmer 1. udg. 1831, 3. udg. 1837. L.C. Hagen Historiske
Psalmer og Riim til Børne-Lærdom 1. udg. 1832, 3. udg.
1840. C.J. Boye Aandeliqe Digte og Sange 5 smlr. 1833-40.
F.C. Sibbern Udvalgte Psalmer udgivne af Selskabet for
Trykkefrihedens rette Brug, 1-2, 1835-1837. Grundtvig
Sang-Værk til den Danske Kirke bd. 1, 1836-1837, bd. 2,
1839-1841. B.S. Ingemann Morgensange for Børn 1837, Syv
Aftensange 1838. Peder Hjort Psalmer og Bønner 1838. O.
Jensen Evanqelisk-Christelige Kiærne-Psalmer 1839. H.A.
Timm Søn- og Festdags-Psalmer 1839. Peder Hjort Gamle og
Nve Psalmer 1840.

44.

C.J. Boye Aandeliqe Digte og Sange. Ny Samling 1-2 18401843. L.D. Hass Samling af Aandeliqe Sange til Brug i Op
bygge Isestimer 1841. L.C. Muller Udvalg af Danske Psalmer
4. udg. 1842. J.P. Mynster Udkast til et Tillæg til den
evangelisk-christelige Psalmebog 1843. L.C. Hagen HistoriskePsalmer og Riim... 4. udg. 1843. Peder Hjort Gamle
og Nve Psalmer (ny udg.) 1843. B.S. Ingemann HøimessePsalmer 2. udg. 1843. J.C. Lindberg Rosen-Kiæden en Sam
ling af Psalmer og aandelige Sange 1843. H.A. Timm Aften
sangs-? salmer 1843. Psalmer og Sange til Julen udg. af
J.F. og R.Th. Fenger 1845. Psalmer og aandeliqe Sange af
Thomas Kingo udg. af P.A. Fenger, 2. udg. 1845. KirkePsalmer udgivne til Prøve af Kjøbenhavns geistlige Con
vents Psalme-Comitee, 1845. H.A. Timm Huus-Psalmer 1845.

45.

Grundtvig samlede Psalme-Blade til Kirke-Bod ('Utrykte
salmeblade') sammen med P.A., J.F. og R.Th. Fenger, Peter
Rørdam og Gunni Busck 1843, og tog året efter, 1844,
skridt til selv at udgive Psalme-Blade til Sammenligning
('Trykte salmeblade'),

46.

Jfr. Steen Johansen Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs
skrifter bd. 2 (1950) nr. 832, s. 284 f.

47.

Forekomsten i Kingos salmebog (K), Pontoppidans salmebog
(P) og Grundtvigs Sang-Værk bd. 1 (SV) for de salmer, der
findes i sangbladet til julegudstjenesterne i Vartov Kir
ke Julen 1845: Et barn er født i Betlehem: K (1.
juledag), P (nr. 9), SV (nr. 163); Lovet være du Jesus
Krist: K (3. juledag), P (nr. 12), SV (nr. 161); I denne
søde Juletid: P (nr. 20), SV (nr. 182); Fra Himlen kom en
engel klar: K (2. juledag), P (nr. 13), SV (nr. 162).
Numrene i Prøveheftet er henholdsvis: 65, 77, 70, -.

48.

N.F.S. Grundtvigs Vartovs-Prædikener 1839-1860 anf. udg.
s. 130-134.

49.

Grundtvig-Arkivet (Kgl. Bibi. Kbh.)
til 2. juledag 1845.

50.

Jfr. min fremstilling af Grundtvigs minde-begreb i "Min-

fase.

36,

prædiken
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des vi en fuldtro ven”.
51.

Prædiken til 2. juledag 1845, Gr.-Ark. fase. 36.

52.

Sst. s. 3.

53.

Sst. s. 4.

54.

Jfr. Grundtvigs salme "Tør end nogen ihukomme hjertets
søde morgendrøm", der er skrevet efteråret 1825; se note
34.

55.

Prædiken 2. Juledag 1845, s. 7 f.

56.

Siegfred Ley, Dansk Kirketidende 1846, 1. marts, sp. 413;
jfr. min "Et barn er født i Betlehem. Grundtvigs julesal
me", s. 224, Hvmnoloqiske Meddelelser 1979, nr. 4, s.
193-231.

57.

C.J. Brandt, Dansk Kirketidende 1870, sp. 790. Jfr. min
"Et barn er født i Betlehem" s. 224.

58.

Vidnesbyrd fra Herrens Huus. Prædikener paa alle Kirkeaarets Søn- og Helligdage samlede af J.F. Fenger og V. Bir
kedal 1-2, 1847. Heri 4 prædikener af Grundtvig, alle i
bd. 1: 1. juledag, s. 50-63; 2. juledag, s. 64-76; Søndag
mellem Jul og Nytår, s. 89-103; 1. pinsedag, s. 549-560.

59.

"Glæden hun er født i dag" (A. Malling Dansk Salme Histo
rie bd. 2, s. 16-23) Sang-Værk til den Danske Kirke bd.
1, nr. 164.

60.

"Saa frelstes vi fra Synd og Død" (A. Malling Dansk Salme
Historie bd. 3, s. 347 f) Evangelisk-kristelig Psalmebog
nr. 141.

61.

Prædiken til 1. juledag 1824 (N.F.S. Grundtvigs prædike
ner . anf. udg. se note 7 bd. 3 (1983) s. 46) og Prædiken
til 1. juledag 1939 (N.F.S. Grundtvigs Vartovs-Prædikener
1839-1860. anf. udg. se note 40, s. 151 f) .

62.

"Fra Himlen højt komme vi nu her" (Kingos salmebog til 1.
juledag, Grundtvigs Sang-Værk til den Danske Kirke bd. 1,
nr. 160)

63.

"Lovet være du Jesus Krist", jfr. note 47.

64.

N.F.S. Grundtvigs Vartov-Prædikener 1839-1860. jfr. note
40.

65.

Vidnesbyrd fra Herrens Huus" (se note 58) s. 64-66.

66.

Sst. s. 70-71.

67.

Sst. s. 71.

68.

Jfr. til dette afsnit af prædikenen (2. juledag 1845 den
trykte version i Vidnesbyrd fra Herrens Huus) Grundtvigs
gendigtning - og brug - af "Julen har englelyd", jfr. no
te 75.

69.

Vidnesbyrd fra Herrens Huus s. 76.

Ill
70.

Grundtvigs prædiken til 1.
37.

juledag 1846, Gr.Ark.

71.

Jfr. Steen Johansen Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs
skrifter bd. 2 (1950, nr. 866).

72.

Grundtvigs Sang-Værk til den Danske Kirke bd. 1 nr. 160,
her str. 10, 9, 11 og 16 af Proveheftets version, "Fra
Himlen høit med Julebud", Kirke-Psalmer udgivne til Prøve
1845, nr. 82.

73.

Et Barn er født i Betlehem, Sang-Værket bd.
Prøveheftet nr. 65.

1, nr.

163

74.

Lovet være du, Jesus Krist, Sang-Værket bd.
Prøveheftet nr. 77

1, nr.

161

75.

Julen har englelyd, Sang-Værket bd. 1, nr. 168, Prøvehef
tet nr. 74.

76.

Psalme 98, v. 1,2,8 citeres.

77.

Prædiken til 1. juledag 1846, se note 70, s. 6-7.

78

Den betydning, som Grundtvig tillagde begivenhederne i
julen 1845 kan direkte og indirekte aflæses mange steder,
bl.a. i hans bearbejdelser efter 1845 af salmer skrevet
før 1845. Som eksempler kan nævnes "Herren han har besøgt
sit folk" (jfr. min gennemgang af salmen i "Organist-bla
det 1983 nr. 9, s. 364-369) og "I al sin glans nu stråler
solen". Den første salme, der oprindelig er skrevet til
Sang-Værk til den Danske Kirke 1836, nr. 23 (hefte 1),
blev brudt helt om i forbindelse med optagelsen i FestPsalmer 5. opl. 1853, bl.a. digtede Grundtvig 2 strofer
til, der begge understreger (jule-)salmens betydning:
Blegt som et Liig var Livets Ord,
Dødt det os laae paa tunge,
Aand dog fra Herren i det foer.
Engle derom vil sjunge.
Frelseren laae i sorten Jord,
Sidder paa Ærens Throne,
Aand og Liv er for os hans Ord,
Glæden vor Psalme-Tone

fase.

(str. 6)

(str. 9)

Grundtvig sætter her yderligere salmesangen i forbindelse
med sin forestilling om det levende ord. I "I al sin
glans nu stråler solen viser ændringen fra før til efter
1845 sig ved ændringen af de to første linier i store 1,
hvor imperativen i den oprindelige version fra begyndel
sen af 1840'erne bliver ændret til præsens, hvorved frem
tidigheden i den første version bliver erstattet af nutid
i den anden:
Opblomstrer nu Guds Kirkevange,
Gienlyder trindt af Lærkesange.
(1. version)
Psalme-Blade til Kirke-Bod 1843
I al sin Glands nu straaler Solen,
Livs-Lyset over Naadestolen.
(2. version)
Fest-Psalmer 5. opl. 1853
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79.

Jfr. min endnu utrykte "Urolige hjerte. Omkring Grundt
vigs salme fra 1851", der vil blive offentliggjort i Hvmnoloaiske Meddelser 1991/3.

80.

"Jeg drømte, jeg var en Fugl i Lund", N.F.S. Grundtvig
Værker i Udvalg, udg. ved Georg Christensen og Hal Koch,
bd. 8 (1942) s. 310-312.

81.

Christen Josefsen Clausen (1842-1897) , sognepræst i Soderup-Kirke Eskildstrup, i Min Ungdom 1946, s. 24, sml.
Morten Pontoppidan i Dansk Kirkeliv i Mands Minde 1916,
s. 30-31.

Bilag 1
I denne søde Jule-tiid
Tør man sig ret fornøye,
Og bruge al sin konst og fliid,
Guds naade at ophøye,
Bed den, som er i krybben lagt,
Vi vil af gandske siele-magt
I aanden os forlyste,
Din lof skal høres, Frelsermand,
Saa vidt og bredt i verdens land,
At jorden den skal ryste.
En liden Søn af Davids rod,
Som er og Gud tillige.
For verdens synders skyld forlod
Sit søde himmerige,
Det var ham svart, at tænke paa,
At verden skulde undergaae,
Det skar ham i hans hjerte,
I saadan hiertens kierlighed
Hand kom til os paa jorden ned,
At lindre vores smerte.
Vor tak vi vil frembære da,
Endskiønt den er kun ringe,
Hosanna og halleluja
Skal allevegne klinge;
Guds ark er kommen i vor leyr.
Thi siunge vi om fryd og seyer,
Mens hiertet sig kand røre,
Vi siunge om den søde fred,
At helvede skal skælve ved
Vor Jule-sang at høre.
Gud er nu ikke længer vred,
Det kand vi deraf vide,
At han har sendt sin Søn her ned.
For verdens synd at lide,
Det vorde vidt og bredt bekiendt,
At Gud sin Søn for os har sendt
Til jammer, vee og vaade,
Hvo vilde da ey være fro,
Og lade al sin sorg beroe
Paa Jesu søde naade?
Som natten aldrig er saa sort.
Den jo for solen svinder,
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Saa farer al min kummer bort,
Naar jeg mig ret befinder.
At Gud saa hiertens inderlig
Af evighed har elsket mig.
Og er min Broder vorden,
Jeg aldrig glemmer disse ord.
Som klingede i Engle-chor:
Nu er der fred paa jorden.
Og blandes end min fryde-sang
Med graad og dybe sukke,
Saa skal dog korsets haarde tvang
Mig aldrig munden lukke,
Naar hiertet sidder meest beklemt.
Da bliver frydens harpe stemt,
At den kand bedre lyde,
Saa korset selv, naar JEsus vil,
Maae ogsaa hielpe sielen til,
Med psalmer at udbryde.
Halleluja! vor striid er endt.
Hvo vilde mere klage?
Hvo vilde mere gaae bespendt,
I disse fryde-dage?
Syng høyt i sky, Guds kirke-flok:
Halleluja! nu har jeg nok;
Den lyst er uden lige.
Halleluja! halleluja!
Guds Søn er min: jeg gaaer herfra
Med ham til himmerige.
Hans Adolph Brorson 1732
Her efter Pontoppidans Salmebog 1740 nr. 20
Bilag 2
Velkommen igjen, Guds Engle smaa.
Fra høie Himmel-Sale,
Med dejlige Solskins-Klæder paa,
I Jordens Skygge-Dale:
Trods klingrende Frost, godt Aar I spaae
For Fugl og Sæd i Dvale!
Vel mødt, under Sky, paa Kirke-Sti,
Paa Snee, ved Midnats-Tide,
Udbære vor Juul ei nænder I,
Derpaa tør vi vel lide,
O, gænger dog ei vor Dør forbi.
Os volder ei den Kvide!
Vor Hytte er lav, og saa vor Dør,
Kun Armod er derinde,
Men giæstet I har en Hytte før,
Det drages vi til Minde;
Er Kruset af Leer, og Kagen tør.
Deri sig Engle finde!
Med venlige Øine himmelblaa,
I Vugger og i Senge,
Vi Puslinger har i hver en Vraa,
Som Blomster groe i Enge;
O, synger for den som Lærker slaae.
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Som hørt de har ei længel
Saa drømme de sødt om Bethlehem,
Og er det end forblummet,
De drømme dog Sandt om Barnets Hjem,
Som laae i Krybbe-Rummet,
De drømme: de lege Juul med dem,
Hvis Sang de har fornummet!
Da vaagne de mildt i Morgen-Gry,
Og tælle meer ei Timer,
Da høre vi Psalmen, som paa Ny
Sig ret med Hjertet rimer.
Da klinger det sødt i højen Sky,
Naar Jule-Klokken kimer!
Da vandrer Guds Engle op og ned,
Paa Psalmens Tone-Stige,
Da byder vor Herre selv Guds Fred
Til dem den efterhige:
Da aabner sig Himlens Borge-Led,
Da kommer ret Guds rige!
O, maatte vi kun den Glæde see,
Før vore Øine lukkes,
Da skal, som en Barne-Moders Vee,
Vor Smerte sødt bortvugges!
Vor Fader i Himlen! lad det skee!
Lad Jule-Sorgen slukkes!
N.F.S. Grundtvig, Julenat 1825
Her efter Søndags-Bog III, 1830, s. 98-99
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OM PETERMANNS NODEBOG OG EN GAMMEL MELODI TIL
“AK, MIN ROSE VISNER BORT”
Af Henrik Glahn.

I 1982 modtog jeg med posten fra professor Søren Sørensen en lille håndskreven
nodebog med enstemmige salmemelodier, som både i notation og musikalsk stil umiddelbart
lod sig henføre til dansk 1700-tals-tradition, i slægt med melodierne i C. F. Breitendichs
Choral=Bog 1764. Søren Sørensen fandt imidlertid, at melodierne i flere henseender afveg fra
de kendte versioner i danske koralbøger og heftede sig især ved det ekstremt høje leje, hvori
de var noteret. “Er det en sangbog eller en instrumentalbog? Mon du engang kan sige noget
om det?”, spurgte min kollega. Uden nøjere granskning kunne jeg svare, at det nok måtte
dreje sig om en fløjtebog, men at jeg iøvrigt gerne ved lejlighed skulle se nærmere på den.
Hvorefter den lille bog blev anbragt godt gemt på en reolhylde - og glemt! Først fomylig - ni
år efter - kom den mig lidt tilfældigt i hænde og vakte min interesse, især da jeg ved
gennembladning opdagede en hidtil ukendt melodi til en af Brorsons kendte salmer. Da der
iøvrigt er tale om en i sin art ret speciel melodikilde, fik jeg lyst til at søge dens proveniens og
indhold nærmere belyst. Resultatet af undersøgelsen fremlægges i det følgende.
Nodebogen, som er i et lidt slidt, men originalt brunt skindbind, rummer 13 blade i
tværformat på ca. 20 * 10 cm.; alle 26 sider er tæt beskrevne med sirligt udførte noder og
angivne salmetitler (se ill.). På bindets inderside har samlingens oprindelige ejermand (og
skriver?) været så venlig at indføre sit navn: Ulrich A. Petermann. Ved søgning i Rigsarkivet
og Forsvarets arkiver har museumsinspektør, cand. phil. Ole Kongsted venligst tilvejebragt
oplysninger om J. A. Petermann, så dennes vigtigste biografiske data nu kendes.1 Han fødtes
1737 i Flensborg, virkede 1776-81 som “Hoboist” ved Oldenborgske Infanteri Regiment i
Rendsborg, hvor han 1777 blev gift med enken Bodel Larsdatter. Formentlig i 1782 ansattes
han ved musikken i Sjællandske Regiment i København, hvor han med sin kone boede i
Skindergade 167, baghuset. Petermann døde i august 1792 og blev begravet fra Garnisons
kirke. Mere ved vi ikke om manden bag samlingen, men oplysningerne er også
fyldestgørende nok som baggrund for en nærmere præsentation af nodebogens indhold, som
vil fremgå af efterfølgende liste. Her anføres originalens numre og titler samt henvisninger til
de enkelte melodiers forekomst i henholdsvis Breitendichs koralbog (Br.) og Den danske
koralbog (DDK).
1. Nu hviler Marck og Enge, etc: (Br. 191, DDK 127)
2. Nun sich der Tag geendet hat:
3. Nu vel an! vær frisk til mode (Br. 189, DDK 317)
4.1 Jesu Nafn skal all vor Gieming skee: (Br. 12, DDK 195)
1 Arkivmaterialet består i en “Freizettel" i forbindelse med giftermål 1777, en “nationsliste” 1783,
folketællingsliste København,Klædebo kvarter 1787,en “afgangsliste” 1792 samt begravelsesprotokol
for Garnisons kirke 1792. I 1803 fandtes i Rendsborg en “Pfeiffer” Johan Jochim Peterman - søn af Ulrich
Adolph? Iøvrigt er Petermann et siden det 16. århundrede kendt musikernavn, Jfr. R. Eitner: OuellenLexikon...V\\, 389. - Jeg bringer Ole Kongsted en hjertelig tak for fremskaffelse af materialet til belysning
af Petermanns data.

5. Af Høyheden oprunden er (Br. 17, DDK 2)
6. Guds Godhed ville vi priise (Br. 11, DDK 135)
7. Min Siael nu Lover Herren (Br. 153, DDK 295)
8. Hiertelig mig nu længes (Br. 168, DDK 22)
9. Jeg Raaber til dig O Herre Christ (Br. 113, DDK 322),
1 o. Nu tacker alle Gud med Hierte mund og hænde (Br. 158, DDK 315)
11. Alleneste Gud i Himmerig (Br. 60, DDK 12)
12. Vor Gud hand er saa fast en borg (Br. 144, DDK 435)
13. O Kiære Siæl frygt aldrig meer (Br. (144)= 175, DDK 348)
14. O Gud efter dig mig forlænger (Br. 120, DDK 127)
15. Ack Levende Gud ieg bekiender for dig (Br. (88)=48, DDK 256)
16. Paa dig haaber ieg min Herre from (Br. 143)
17. Naar vi i største Nøden staae (Br. 196, DDK 321)
18. Ach Herre from (Br. 90)
19. Vi troe allesammen (Br. 61, DDK 431)
20. Af Adams Fald er plat fordervet (Br. 80)
21. O Ægtestand du Høylucksalig er (Br. (178)=12, DDK 195)
22. Den Idret Gud er teckelig (Br. (50)= 144, DDK 435)
23. Hvorleedes skal ieg møde (Br. (3)=168, DDK 22)
24. Vaager op i Christne alle
25. Mit Hierte hvi græmer du dig (Br. 66, DDK 296)
26. Christe du est baade Lys og Dag (Br. 187)
27. Jesu søde Hukommelse (Br. 124, DDK 438)
28. Hielp Gud at ieg nu kunde (Br. 25, DDK 147)
29. Som een Hiort med Tørst befangen (Br. (114)= 121, DDK 221)
30. Jesu Christ dig tacke vi (Br. 23)
31. Et lidet Barn saa lystelig (Br. 4, DDK 99)
32. Lover Gud i fromme Christne (Br. 72, DDK 423)
33. Fra Himmelen høyt komme vi nu her (Br. 10, DDK 108)
34. Af dybeste nød lader os til Gud (Br. 91, DDK 101)
35. Lovet være du Jesu Christ (Br. 8, DDK 271)
36. Naar min Tid og Stund (Br. 167, DDK 325)
37. Herre Jesu Christ min Frelser (Br. 100, DDK 82)
38. O vi arme Synder (Br. 24)
39. Ach! min Rose visner bort
40. Nu bede vi den Hellig Aand (Br. 45, DDK 306)
41. Beklage af aid min Sinde (Br. 82)
42. Herre Christ Gud Faders eenbaame søn (Br.2, DDK 347)
43. Guds Søn er kommen af Himelen ned (Br. 83, DDK 143)
44. Udi din store Vrede (Br. 88, DDK 331)
45. Herre Jesu Christ sand Meniske (Br. 166)
46. Fiyd dig du Christi brud (Br. 3, DDK 116)
47. Jeg beder dig min Herre og Gud (Br. 104, DDK 362)
48. Mit Haab og Trøst og all (Br. 99, DDK 434)

49. O Jesu Christ som Mandom (Br. (20)=84, DDK 308)
50. Et Trofast Hierte o Herre min (Br. 122, DDK 196)
51.0 Gud af Himelen see her til (Br. 163, DDK 6)
52. O Herre frels mig og døm min Sag (Br. 164, DDK 290)
53. Fra Menisken haver ieg vendt (Br. 92)
54. Store Gud og Frelsermand (Br. (3)=68, DDK 302)
55. Jeg vil mig Herren love (Br. 123, DDK 218)
56. Kommer til mig:/: (Br. 134, DDK 343)
57. Maria hun er en Jomfrue reen (Br. 19, jfr. DDK 82)
58. Frisk op min Siæl (Br. 142, DDK 289)
59. Vi tacke dig O Gud! vor Fader (Br. 155, DDK 339)
60. Hvo sig fortrøster alt paa den: (Br. 64)
61. Den signede Dag er os beteed: (Br. (8)=4, DDK 99)
62. Nu er fød os Jesus Christ (Br. (7)=6, DDK 99)
63. Lover nu Herren -J: (Br. 154)
64. Vil Gud vor Herre ey med os staae (Br. 165)
65. Jeg Arme Synder træde maae: (Br. (89)=99, DDK 434)
66. O Gud ieg vil dig priise: (Br. (182)=180, DDK 217)

Nodebogens repertoire frembyder et klart helhedsindtryk, hvorefter det overvejende
består af klassiske salmemelodier, der både kan spores tilbage til Thomissøn 1569 og Kingo
1699 og tillige for en væsentlig del er bevaret i vor nuværende koralbog. Samtidig beviser
optagelsen af henholdsvis nr. 1, 10 og 23, at samlingen primært er baseret på repertoiret i
Pontoppidans salmebog 1740, der for første gang bringer de tre kendte salmer på dansk.
Af samlingens 66 melodier er seks noteret i to versioner med forskellige titler. Det
gælder nr. 1 > 14, nr. 4 > 21, nr. 8 > 23, nr. 12 > 22, nr. 31 > 61, og nr. 48 > 65. En
sammenligning af dobbeltformeme viser imidlertid, at Petermann varierer melodierne, - mere
eller mindre, men i alle tilfælde påfaldende. Gennem nogle eksempler herpå kan man samtidig
fa et indtryk af samlingens generelle karakter (Eks. 1 - 4).
Som allerede nævnt, svarer Petermanns melodier ikke i enkeltheder til de versioner, vi
kender fra tidens danske koralbøger. Der er ikke tvivl om, at man til formålet har følt sig frit
stillet til at redigere i melodierne, bl. a. for at de bedst kunne komme til deres ret på det
instrument, “hoboisten” Petermann trakterede. Det må her bemærkes, at en “hoboist” i
militærmusikkens terminologi dengang ikke var entydigt, men kunne betegne både en oboist,
en fløjtenist, en klarinettist m.v. I det foreliggende tilfælde har melodierne dog uden tvivl
været beregnet for obo eller fløjte. Herfor taler bl. a., at alle melodier er lagt op i et leje, som
er velklingende for et af disse instrumenter, hvilket jævnthen vil sige en kvart til en oktav over
de gængse tonarter f. eks. i Breitendichs koralbog. Melodiernes instrumentale tilsnit røber sig
desuden ikke mindst i indføjelse af forsiringer, triller, forslag, sløjfer og portamentofigurer,
navnlig naturligvis anbragt ved linjeslutninger. Man kan så fundere over, hvor og til hvilke
formål Petermann har skullet foredrage disse melodier - uden at man kan give nogen løsning
på spørgsmålet. Det er næppe realistisk at forestille sig, at bogen har været beregnet til brug
for regimentsmusikken!
Går vi herefter udvalget af melodier nærmere efter, som det er gengivet i oversigten,
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lægger vi mærke til, at tre af melodierne ikke findes i Breitendichs koralbog: nr. 2, 24 og 39.
Disse tre koraler skiller sig ud fra materialet som specifikke indslag og er derfor værd at
omtale mere udførligt i det følgende. Der henvises her til musikeksemplerne 5-7.
Nr. 2, Nun sich der Tag geendet Aat, stammer fra Adam Kriegers samling af verdslige
Arier 1667. Det er en fin lille aftensang, som o. 1690 udbyggedes med strofer af kristeligt
indhold ved digteren J. F. Herzog og i hans version blev optaget i tyske salme- og koralbøger
hvor den synes at have haft sin faste plads frem til vor tid2. Den gik senere - udenom Danmark
- ind i svensk salmesang, hvor den endnu hører til repertoiret3. 4I Kriegers originale form
kendes melodien dog i en enkelt speciel sammenhæng på dansk grund, nemlig i præsten
Anton Davidsen Foss'danske psalter fra o. 1690 til ps. 136: Bekender Herren som er god .
Når den omtalte koral findes optaget i Petermanns nodebog, kan det kun forklares som
en impuls fra det repertoire, som var i brug i de herværende tyske menigheder. Salmen
optoges således i den tyske salmebog Auserlesenes Gesangbuch, Kbh. 1730 og salmens
melodi i den dertil knyttede håndskrevne tyske koralbog fra o. 1740, samlet og med
udsættelser af F. C. Breitendich5. Nun sich der Tag geendet hat kan findes endvidere i
salmebogen til brug for de tyske menigheder i Danmark, Allgemeines Gesangbuch..., Kbh.
1782 og koralen følgelig i den af Niels Schiørring dertil udfærdigede Choralbuch, Kbh.
1783.6
Vender vi os herefter til nr. 24 i Petermanns samling, Vaager op I Christne alle,ser vi,
at Breitendich i Choralbogen 1764 henviser denne salme til at skulle synges på melodien
Lover Gud, I fromme Christne (DDK 423). Petermann vælger derimod at bringe den melodi,
som oprindelig hørte til salmen, og som også kendtes i tidligere dansk salmesang, d.v.s. fra
Thomissøn til Kingo. Salmen er en oversættelse af Wacht auf, Ihr Christen alle, der både i
den ovenfor nævnte tyske Breitendich-koralbog og i en lidt senere, ligeledes håndskreven
koralbog beregnet til den tyske menighedssang herhjemme, fastholder de oprindelige toner til
teksten, som var hentet fra en nederlandsk visemelodi.7
Mens de to omtalte melodier i Petermanns nodebog først og fremmest vidner om
ejermandens allerede konstaterede tilhørsforhold til tysk gudstjenestetradition, betegner
optagelsen af en melodi til H. A. Brorsons originale salme,nr. 39 i nodebogen Ach! min
Rose visner bort, et helt specielt og yderst velkomment dansk indslag i samlingen, som
samtidig kaster lys over et hidtil uløst melodiproblem.
Brorsons salme kender vi i den lidt forkortede form, hvori den findes i Den danske
salmebog nr. 508 med 11 vers. Med sine oprindelig 13 vers findes salmen tidligst trykt i et
Tønderhefte fra 1734/35. Herfra gled den ind i Troens Rare Klenodie 1739 (TRK), hvor den
2 Evangelisches Kirchengesangbuch 1950 nr. 364.
3 Den svenska Psalmboken 1986 nr. 188: Så går en dag ån från vår tid.
4 Jfr. Nils Schiørring: Det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang 1950,1 s. 284.
6 Ekspl. i Det kgl. Bibliotek, Weyses Samling C II, 185.
’ Den sjældne såkaldte “Interimskoralbog” har trykt titelblad, fortale og register, mens de o. 150
koraler fremtræder håndskrevne. Der henvises til Ea Dal: Niels Schiørrings kirkemusikalske produktion
med særligt henblik på hans tyske koralsamling. Speciale, Musikvidsk. Inst. 1976. Af samme: Omkring
Schiørrings tyske koralbog. Dansk Kirkesangs Årsskrift 1975-76 (1978) s. 43-74.

7 Jfr. H. Glahn: Melodistudier til den lutherske salmesangs historie 1524 til ca. 1600, 1954 nr. 92.
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står som nr. 81 med angivelsen “Paa sin egen Melodic”.' Hvilken “egen melodi”, der konkret
var tale om, har hidtil været en gåde. I sin dybtgående undersøgelse af problemerne i Brorsons
melodibrug kunne Arther Amholtz*
9 *fremlægge
8
en næsten komplet registrant over melodierne i
TRK. Kun for seks af samlingens 262 numre måtte Amholtz opgive at identificere de
tilhørende melodier. Det gjaldt TRK nr. 29, 81, 90, 136, 142 og 246, men takket være fundet
af et til J.H.Schraders salmebog - “Tøndersalmebogen” 1731 - knyttet håndskrevent
koralhefte10 har fem af de anførte numres melodier siden kunnet identificeres. Kun den her
aktuelle salme, nr. 81, forblev uopklaret. Dens særprægede metrum har ikke kunnet
verificeres i hverken tyske eller danske samlinger, og i den officielle salmesang blev den, som
det skal omtales neden for, først aktuel i slutningen af det 19. århundrede.
Optagelsen i Petermanns nodebog giver os et interessant vidnesbyrd om, at Brorsons
salme - ligesom vi jo ved det var tilfældet med dele af hans Svane-Sang - har været i omløb
uden for den officielle kirkesang. I private kredse dyrkedes Brorsons salmer, men om
melodibrugen vides meget lidt. I en række tilfælde har Amholtz ved inddragning af samtidige
melodier i kongmente versmål kunnet byde på mulige løsninger på Svane-Sangsmelodier,
men hvor overbevisende de end kan forekomme, må de tages med reservation, fordi
kildegrundlaget svigter.
Så meget mere tilfredsstillende er det, når en hidtil ukendt samtidsmelodi, som det her
er tilfældet, dukker op. Om det så også just er den melodi, Brorson havde i tankerne, da han
digtede sin katekismus-salme Ach! min Rose visner bort, kan vel næppe fastslås med fuld
sikkerhed. For det sandsynlige heri taler, at Petermann forud for sin tid i København opholdt
sig i det område af landet, hvor Brorsons salmer i den senere del af 1700-tallet havde sin
rigeste udbredelse og indsyngning. Imod forestillingen om en originalt tilhørende melodi taler
til gengæld en lille metrisk diskrepans mellem tekst og melodi, som bemærkes i strofens femte
og sjette linje, der begge har mandlig udgang (“Ach, mit blomster stod/ Før som Melk og
Blod”), mens melodien her tyder på kvindelig udgang. Navnlig slutmelismen i den anden af
linjerne virker distraherende, men fænomenet er ikke enestående i den tids meloditilpasninger.
I sit tonefald og forløb er melodien i hvert fald helt i pagt med stilen i pietismens melodier,
som vi især kender dem fra Freylinghausens samlinger 1704 ff., og som i forvejen i vidt
omfang danner baggrund for Brorsons salmedigtning.
Lad os tilsidst følge salmens senere skæbne og musikalske iklædninger. Først sent
efter genopdagelsen af Brorsons salmer i forrige århundrede optoges “Ak, min rose visner
bort” som kirkesalme, nemlig i andet tillæg til Roskilde Konvents salmebog 1890. I hastig
følge fremkom hele tre hertil knyttede koralbogstillæg med hver sin friskbagte melodi til
Brorsons salme. Først kom Madsen-Stensgaards samling 1891 med en melodi af
sognepræsten i Brovst, F. J. Wiel-Lange. Derpå fulgte i 1892 Attrup og Cederfeld de
Simonsens koralbog, som bragte en melodi af Cederfeld de Simonsen, der på det tidspunkt
• Et tryk (o. 1740?) med

bLa. “Ach min Rose” anfører over denne: “Synges under sin egen

velklingende Melodie”. Jfr. H. Hejselbjerg Paulsen: Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740, 1962 s.300.
8 Brorsons Vers- og Sangkunst i H. A. Brorsons samlede skrifter, udg. af Det danske Sprog- og
Litteraturselskab ved L. J. Koch 1950 - 56 (III, 483-531).
10 Jfr. H. Glahn: Omkring en håndskreven tysk koralbog fra pietismens tid. Dansk Årbog for
Musikforskning VII, 1973-76 s. 69-102 (spec. s. 78 ff).

var præst i Randers. I samme år udsendte Bamekow sit koralbogstillæg med en af
komponisten og klavervirtuosen August Winding nykomponeret melodi, der siden optoges i
Bielefeldts koralbog 1900 til “Salmebog for Kirke og Hjem”. Udover de nævnte følte også
andre danske komponister tilskyndelse til at sætte Brorsons salme i musik, hvilket man kan
forvisse sig om ved opslag i den store antologi Menighedens Melodier, 1914, nr. 355-361.
I henseende til musikalsk kvalitet kan dog hverken de nævnte melodier (hvoraf
Windings absolut er den bedste) måle sig med den melodi, Carl Nielsen komponerede og
satte som nr. 1 i samlingen Salmer og Aandelige Sange, 1919. Med indlevelse i teksten og fint
gehør for versmålets raffinementer former Carl Nielsen sin melodi i uregelmæssige perioder
og vekslende taktarter. Kompositionen er en lille perle af melodisk renhed og inderligt udtryk,
men også i kraft af frasernes kunstfærdige forløb afgjort bedst i en solistisk fremførelse (Eks.
8). Langt mere egnet til menighedens fællessang er Svend-Ove Møllers velformede melodi fra
1929, som derfor også blev den foretrukne i samlingen 130 Melodier, 1936, ogi DDK (nr.
7).
Fremdragelsen af samtidsmelodien i Petermanns nodebog rejser naturligvis
spørgsmålet, om den vil være en gevinst i nutidig praktisk sammenhæng på bekostning af eller ved siden af - Svend-Ove Møllers. Spørgsmålet er vistnok temmelig abstrakt, for
samtidig kan man tvivle på, om Brorsons salme overhovedet anvendes i menighedssangen.
Måske den nu iværksatte undersøgelse af salmers brug herhjemme vil kunne sige noget
herom.
Digterisk er “Ak, min rose visner bort” af fornem karat, men uformidlet vil næppe ret
mange idag kunne tage den i deres mund. Det er en tekst, der først åbner sig, når man kender
overskriften til digtet, som det står i TRK: ’’JEsus straffer den troende Siel, som begynder at
lade sig indtage af Verdens Bekymring”." Det er dog samtidig tvivlsomt, om denne “trusel” vil
kunne animere til en fælles afsyngelse af salmen! Digtet kan - såvidt jeg kan skønne - bedst
læses , men salmer i den kategori er heldigvis også rigt repræsenteret i DDS og vil
forhåbentlig også være det i en kommende ny salmebog. Udfaldet af statistiske undersøgelser
over salmers mere eller mindre hyppige anvendelse i kirkesangen bør i hvert fald ikke være
alene retningsgivende for, om denne eller hin salme fortsat skal kunne findes i vores
salmebog. De bør derfor heller ikke bruges som motivering for at kassere den Brorsonsalme, der her har været i søgelyset.
De efterfølgende nodeeksempler er udført på computer af mag. art. Peter Woetmann Christoffersen,
hvem jeg herved siger hjertelig tak for hjælpen.
Det skal bemærkes, at melodierne i nogle af eksemplerne er transponeret i forhold til originalen. Det
gælder således i eks. 2, hvor melodi nr. 4 originalt er i d’-mol og melodi nr. 24 i e’-mol, samt i eks. 5, hvor
Petermann har noteret melodi nr. 2 i h’-mol. Som det desuden ses af facsimilen i eks. 7, er Ach! min Rose

visner bort i e’-mol, i udsættelsen transponeret en kvint ned.

11 En indtrængende analyse af salmen giver L. J. Koch i afhandlingen En Katekismussalme af
Brorson, Brorson-Studier 1936 s. 73-87.
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ANMELDELSER
Jørgen Glenthøj

(udg.): Bibelhistoriske Sanae om den gamle og
den nye pagt. Forlaget BHS v/ J. Glent
høj, Borum Byvej 4, 8471 Sabro. 1990.

Bibelhistoriske sange er indbundet i smukt, rødt shirtingsbind
med guldtryk, typografien og papiret er af bedste kvalitet. Den
er upagineret med 209 numre, systematisk og alfabetisk ind
holdsfortegnelse, lister over forlæg, lister over forfattere og
komponister, samt ordforklaring.
Sangbogen er samlet og udgivet ved Jørgen Glenthøj, der ved
sin side har haft en konsulentgruppe, der bl.a. tæller så pro
minente navne som biskop Henrik Christiansen og professor Leif
Ludwig Albertsen, suppleret med domorganist Svend Prip og pro
fessor Leif Thybo til bedømmelse af forslag til nye melodier.
Udvælgelsen af sange er sket efter det princip, at "den klas
siske, danske fælleskirkelige skat af bibelhistoriske sange"
skulle stilles til rådighed "i en mere nutidig skikkelse". Der
er helt klart tale om de gamle sange. Henved 90% af numrene er
af Grundtvig. Resten er hovedsagelig af ældre dato, fordi "man
ge af de senere tilkomne sange og viser adskiller sig fra den
klassiske sangskat i flere henseender."
Samleren og udgiveren har foretrukket at gengive sangene uforkortet, men så til gengæld opdelt på flere numre, dels for
ikke at reducere sangene til kun at være fortællende ved, som
det hidtil er sket, at skære de fortolkende passager fra, dels
for ikke at forbeholde sangene for børn og unge, men lade dem
blive sunget af alle aldersklasser i en livslang "kirkeskole".
Dermed udtrykkes også det håb, at sangene med deres fortolknin
ger kan virke til at "åbne ny adgang til gudstjenestesalmerne."
Glenthøj skriver videre, at de bibelhistoriske sange vil være
en betydelig hjælp til at genvinde den tabte sammenhæng mellem
Det gamle og Det nye Testamente. Ja, det hedder - med en umis
kendelig finte til Chr. Thodbergs formulering, at Det gamle Te
stamente skal lyde i kirken "på sine egne betingelser" - at ud
givelsen skal give mulighed for at synge Gamle Testamente "på
Grundtvigs, Kingos og Brorsons betingelser."
Det kan undre, at der udkommer en samling af bibelhistoriske
sange kun et år efter at Kirkeligt Samfund har udgivet Bibelhi
storiske Sange og salmer. Men hvad årsagen end må være, indby
der sammentræffet til at foretage et par sammenligninger. I
Kirkeligt Samfunds udgave har man erkendt, at man har både bi-
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belhistoriske sange og salmer i ét bind, og at det drejer sig
om to kategorier. Det har Glenthøj ikke. Han kalder frejdigt
hele sin samling bibelhistoriske sange, men overlapper Den dan
ske Salmebog med ikke mindre end 29 salmer, hvoraf vel nogle
har træk af bibelhistoriske sange til (kirke-)skolebrug, mens
hovedparten absolut er digtet med højmessen for øje.
At der er hele 42 sange og salmer fælles med Bibelhistoriske
sange og salmer kan skyldes, at man har villet udgive dem i de
res helhed. Men sammenfaldet er omfattende: af de 209 numre i
Bibelhistoriske sange er de 95 delnumre af ialt 28 enkeltsange,
d.v.s. at sangbogen består af 142 sange, hvoraf altså de 42 er
udkommet året før i en anden samling. Af de 42 står 4 helt el
ler delt i Den danske Salmebog, der yderligere har leveret 25
salmer.
6 sange handler om Polykarp, Ansgar, Ødbert, Luther og Kingo
og kan end mindre end kirkesalmerne regnes for bibelhistoriske.
Heller ikke Harald Vilstrups oversættelse af "Victimæ paschali
laudes" efter Niels Jesperssøns Graduale (hvor den latinske
tekst blev sunget som sekvens vekselvis med dansk "Christ stod
op aff Døde"), kan med rette henregnes til bibelhistoriske san
ge.
En meget speciel sang, der givetvis er af dem, der vil sige
ældre mere end unge, er Petter Dass' vise om Jeftas løfte. Det
er en gribende gendigtning af en grum historie om forholdet
mellem Gud og mennesker. Den er hentet fra Bibelsk Visebog
1722. Havde man foretrukket udgaven fra 1711, havde man i til
gift fået et vers, der på sælsom vis forplanter alvorlig anfæg
telse hos digteren og i hans samtid umiddelbart til os:
Hun var aldrig givet i nogen Mands Vold,
Det finder jeg for mig beskrevet,
Men blev hun hengivet til Døden i Sold
For det hun har aldrig bedrevet,
Da var det U-ret
Langt bedre var det,
At Løftet i sønder var revet.
Listen over forlæg er behæftet med en del mindre fejl, men
afslører iøvrigt, at princippet med at bringe alle vers i alle
sange ikke er fulgt 100%. Den moderniserede retskrivning synes
at være hovedparten af sangenes nutidige skikkelse. Tanken om
at udslette alt efter C.J. Brandt for til gengæld at bringe
(næsten) alle de gamle sanges myriader af vers, detacheret i
mindre afdelinger, minder om andre menneskelige forsøg på at
rulle tidens hjul baglæns, og kan få en lige så krank skæbne,
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som disse forsøg for det meste får. Man kan kun håbe, at forsø
get på at afdække og fremlægge den klassiske arv af "kirke
skole" -egnede salmer og sange med henblik på at genvinde den
tabte sammenhæng med Gamle Testamente og Ny Testamente må lyk
kes. Der er mange gode ting at hente hos de gamle, men på nuvæ
rende tidspunkt er deres totale digte først og fremmest en in
spirationskilde (sammenhængende eller i afsnit), evt. til nye
forkortelser af deres salmer og sange. Fremlæggelsen af hele
digte og sange på mange vers i en fortidig stil, uden eksempler
på, hvad der er sket på feltet gennem de sidste 100 år, har no
get uafviseligt musealt over sig.
Ove Paulsen

Per Warming: Folkelig sang der swinger - fra Grundtvig til Kim
Larsen. 190 s. ill. nodeeksempler. Edition Egtved.
Egtved 1988. Edition MU 25. ISBN 87-7484-033-9.
Per Warmings bog om Folkelig sang der swinger er med hans eget
udtryk resultatet af et forskningsprojekt (s. 7), der skulle
indkredse den nye sangkultur. Metoden er et par års intensiv
foredrags- og sangvirksomhed over hele landet i alle former for
sangmiljøer, traditionelle og alternative, gamle og unge. Re
sultatet er den blanding af dagbogsoptegnelser og almene be
tragtninger, der udgør denne bog om "Sange og samtidsbilleder",
som den kaldes i undertitlen.
Bogen giver et rigt facetteret, impressionistisk flimrende
billede af fællessangens vilkår, sådan som Per Warming har op
levet dem. Der er således både i dagbogs- og overbliks-afsnit
tene tale om en knivskarp balancegang mellem subjektivt og ob
jektivt, og bogen kan samtidig læses både som personlig beken
delse og som saglig information. Det er derfor ikke så meget et
spørgsmål om at være enig eller uenig med Per Warming i hans
fremstilling, som om at lade sig rive med af hans problemstil
ling. Der er næppe nogen læser, hvad enten han eller hun musi
kalsk eller sangligt er læg eller lærd, som lades uberørt af
Per Warmings oplevelser og overvejelser. I al sin engagerede og
engagerende hudløshed tegner Per Warming et usminket og usenti
mentalt billede af fællessangens vilkår i dag, samtidig med at
han med kongenial indfølingsevne åbner op for en levende for
ståelse af rock-sangens nutidige virkelighed. Per Warming gør
opmærksom på, at rock-sangen med sin nye sanselighed og fælles
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oplevelse af en hidtil ukendt følelse af sanglig kropslighed i
modsætning til den traditionelle folkelige sang ikke er fælles
sang, men fælles oplevelse. Hermed har Per Warming uden tvivl
antydet rocksangens væsentligste problem i forhold til hans an
liggende, folkelig sang der swinger.
Per Warming skildrer et samfund i opbrud i en tid, hvor både
mediet og budskabet, eller, som den postmodernisme, som Per
Warming med sin grundlæggende tro på sammenhæng ikke tilhører,
ville sige det, paradigmet er nyt. Per Warming skildrer det
folkelige og sanglige opbrud som en smertelig, nærmest trauma
tisk proces: "Den folkelige sang der swinger er ikke tidens
sang i den forstand, at den er på alles læber. Snarere er den
udtryk for tidens bevægelse, som tiltrækker nogen og frastøder
andre - som giver nogen håb og gør andre bange" (s. 178).
Folkelig sang, der swinger er en meget velskreven bog. Man
mærker gennem den folkehøjskolens levende, mundtlige tradition.
Den egentlige fremstilling er hele bogen igennem illustreret af
sang (tekst og melodi)-eksempler og fotografier, der gør bogen
til et levende hele.
Peter Balslev-Clausen

Ritrod gudfrædistofnunar - Studia Theologica Islandica 2/1988:
Um Sålmafrædi. Håskoli Islands. Reykjavik. 1988. 132 s.
Red. Jonas Gislason. Summaries in English. Zusammenfassungen in deutscher Sprache.
Det foreliggende bind af Ritrbd Gudfrædistofnunar - Studia The
ologica Islandica indeholder forelæsningerne ved en hymnologisk
konference på Islands Universitet i Reykjavik 27.-29. september
og 4. oktober 1987. Forelæsningerne er holdt af islandske og
norske forelæsere, der belyser først og fremmest islandsk og
nordisk salmehistorie i fortid og nutid.
Sugurjon Gudjonsson giver i det første bidrag, "Davidsharpa
frumkristninnar" en oversigt over nytestamentlig og oldkirkelig
brug af gammeltestamentlige salmer og nydigtede hymner. Deref
ter gennemgår Bjarni Sigurdsson i "Sålmar Luters um påska og
hvitasunnu" seks Luthersalmer til påske og pinse i islandsk
tradition: 'Christ ist erstanden', 'Christ lag in Todesbanden',
'Jesus Christus, unser Heiland', 'Nun bitten wir den heiligen
Geist', 'Komm, heiliger Geist, Herre Gott' og 'Komm, Gott,
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Schopfer, helliger Geist'. Der har været Luther-salmer i is
landske salmebøger siden 1555, og Bjarni Sigurdssons forelæs
ning viser, at der er tale om en levende, udbrudt tradition si
den da.
I "Sålmalogin å Grallaratimanum" gør Hordur Askelsson rede
for den gregorianske tradition i Island, grallaratiminn, der
takket være biskop Gudbrandur Thorladssons graduale fra 1594
blev fastholdt til op i det 19. århundrede, og som er baggrun
den for den særlige islandske salmetone.
Svein Ellingsen, hvis bidrag i lighed med de øvrige norske
deltageres forelæsninger er holdt på norsk, gennemgår i "Om
salmebokarbeidet i Norden i de senere år" instruktivt den nye
salmedigtning og de nye salmebøger, der har set dagens lys i de
sidste par årtier i de nordiske lande, især i Norge, Sverige og
Finland. Efter et historisk afsnit følger syv afsnit om hen
holdsvis det historiske, det økumeniske, det folkekirkelige,
det gudstjenstlige, det bibelske, det sjælesørgeriske og det
samtidige aspekt, og forelæsningen munder ud i et ønske om, at
det intensive hymnologiske arbejde i de nordiske lande må re
sultere i et nordisk hymnologisk samarbejde.
I "Koralbokatimabilid" gennemgår Throstur Eiriksson den is
landske koralbogsudvikling i det 19. og 20. århundrede. Thros
tur Eiriksson beklager det manglende samarbejde mellem salme
bogs- og koralbogsudgiverne i Island i den behandlede periode
og mener iøvrigt, at tiden er kommet til at få de mange roman
tiske salmemelodier fra 19. århundrede afløst af melodier, der
er mere tidssvarende i dag. Kristjån Valur Ingolfsson beskriver
i Sålmar og sålmathorf kirkjunnar" den kirkelige situation i
Island i dag med henblik på indførelsen af den salmebog, der
blev udgivet 1972, og som nu står overfor at skulle have et
tillæg. På spørgsmålet om, hvorfor salmebogen af 1972 allerede
skal have et tillæg, svarer han, at salmebogen i 1972 var på
højde med sin tid, men at den blev udgivet, inden den udvik
ling, der dengang var i gang indenfor liturgi og salmesang var
afsluttet, hvorfor den allerede hurtigt forekom utilstrækkelig.
I "Det guddomelege Ijoset" beskæftiger Knut Ødegård sig med
de to store religiøse digte fra den islandske middelalder,
'Geisli' fra ca. 1150 og det to hundrede år yngre 'Lilja'. Bin
det afrundes af Trend H.F. Kvernos betragtninger"... Da hores
de glodende tungers rost . . .", hvor han sammenholder salmens
kultiske, økumeniske og omfattende diakonale betydning.
Den foreliggende rapport er et blandt mange tegn på, at der
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er grøde i den hymnologiske forskning og det hymnologiske sam
arbejde i Norden, som et led i en fælles besindelse på Norden
som et samlet kulturområde, hvor forskellighederne ikke er hin
dringer, men tilskyndelser til samarbejde og gensidig berigel
se. Også konferencen i Reykjavik 1987 og den nu foreliggende
rapport viser, at det nye nordiske fællesskab ikke er et udslag
af nordisk romantik, men af en nøgtern erkendelse af samarbej
dets konkrete muligheder.
Peter Balslev-Clausen

IN MEMORIAM ALLAN ARVASTSON 1906-1991
Allan Arvastson, nestorn inom svensk hymnologi, avled den 9.
juni. Han skulle i oktober i år blivit 85 år. Inte minst som
mangårig medlem av Hymnologiske Meddelelsers støttekreds år han
vålkånd for många nordiska låsare av denna fina publikation.
Teol. dr. Allan Arvastson befann sig i viss mån fortfarande i
forskarsituationen, åven om han inte pendlade fullt så ofta
mellan hemstaden Eslov och Lunds universitetsbibliotek nu. Det
var dock inte många veckor fore hans dod som vi blev reskamrater på den korta stråckan. Samtalet kom att rora sig kring
psalmrevision, nodvåndig och mindre nodvåndig. Sin hoga ålder
till trots var Allan Arvastson oppen for fdråndringar, om de
var vålmotiverade. Biskop Olle Nivenius, den svenska psalkommitténs ordfdrande under de viktiga sista åren, beråttade i
samband med Allan Arvastsons begravning, som han fdrråttade,
att han gårna i avgdrande ogonblick ville inhåmta sin gode vans
synpunkter. Det gållde den s.k. Elle Andersdatter-psalmen, som
i 1937 års psalmbok finns både i en aldre version och i Wal
lins. Nu hade man ytterligare två alternativ. Valet var svårt.
Eftertånksamt, vågande skål for och emot den ena och den andra
versionen, svarade Arvastson slutligen, att han tyckte mycket
om Olov Hartmans. Nu har vi både Wallins version och Hartmans,
vilket glåder flera ån psalmkommitténs ordfdrande.
I sitt griftetal vid Allan Arvastsons bår talade Olle Niveni
us om studien over den kristliga dagvisan Den signade dag, som
ingår i Arvastsons Imitation och fornyelse (1971). En strof ur
den psalmen stod under dddsannonsen: Gack in i din Herres glådje, gack in, du tjånare gode och trogne. De var i Wallins ver-
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sion, men Hartmans sjong vi vid begravningen.
Trohet och trofasthet i prasttjansten och de personliga relationerna var utmarkande for Allan Arvastson. Tragen forskning,
varsamt umgange med kallor och kolleger, lågmåld framtoning och
stilla humor utmarkte honom också; briljerande och dominans var
honom totalt frammande. Hans anspråklbshet nastan intill sjalvutplåning hindrade dock inte honom från att framfdra bestamda
synpunkter t.ex. på klåfingrighet, mångordighet eller formlbshet.
Bristande hymnologisk kunskap hos unga, i synnerhet unga
pråster beklagade Arvastson, som under ett par år på 60-talet
undervisade vid teologiska fakulteten - vid sidan om sin pråsttjånst. Hans oversiktsbocker Den svenska psalmen och den mindre
Svensk psalm genom tiderna (1974) kunde vara till god hjalp och
anvåndes bl.a. i studiecirklar. Undersokningerna av svensk
psalmboksrevision mot 1800-talets slut var nyttig låsning i
psalmboksrevisionens årtionden på 1900-talet, likaså och inte
minst boken: Svensk Psalm under 1900-talet (1959).
Allan Arvastsons doktorsavhandling kom 1949, just 100 år ef
ter den psalmbok han disputerade på. Den Thomander-Wieselgrenska psalmboken. Den Wallin-revisionen blev inte antagen i Sve
rige men gick på export våsterut och blev efterhånd Augustanakyrkans psalmbok i Amerika.
I årets Jahrbuch fiir Hymnologie und Liturgik ingår en sammanfattning av en fbrelåsning om svensk psalmexport våsterut som
jag hade vid IAH:s konferens tillsammans med de amerikanska och
engelsk-irlåndska systerorganisationerna i Bethlehem, Pa, USA
1985. Utan Allan Arvastsons hjålp hade jag inte kunnat skriva.
Just Jahrbuch:s låsare hade i Arvastson en god introduktbr
till nordiska hymnologiska håndeiser och skrifter. Han deltog i
några av IAH:s konferenser, gårna minns jag honom tillsammans
med Anders Malling i Vadstena 1971 och Dubrovnik 1973. Men ock
så yngre kolleger samspråkade han gårna med. Inger Selander och
jag har gemensamma minnen av resan från Trondhjern-konferensen
1982, dår Allan talat om Psalmforskning och psalmglådje.
Åven om det var reformationstidens psalm som i flera storre
uppsatser under de senare åren (i Svensk teologisk kvartals
skrift) avslojade Arvastsons starka intresse for den epoken,
analyserede han också betydligt senare psalmdiktning. Så t.ex.
i kapitlet Ny psalmton i Svensk Psalm under 1900-talet och i
den for något år sedan publicerade undersbkningen av Emil Lied
grens psalm Fader, du vårs hjårta gbmmer och dess slåktskap med
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Atterbom.
Sambandet text-ton var av vitalt intresse for Arvastson, som
garna deltog i Koralseminariet i Lund, Folke Bohlins skapelse,
dit deltagere från Norden kommer en gång i terminen. Hans musikintresse torde - liksom psalminteresset - ha varit medfott;
fadern var kantor och larare. Han efterlyste kunnighet i koralspel hos pråsterna. Men det var inte bara orgelspelet som intresserade honom. En studie i den tidigare namnda Imitation och
fornyelse handler om musikinstrumenten i svensk psalmdiktning.
I stor tacksamhet for vad jag fått lara av Allan Arvastson,
en kar van både till min psalmforskande pappa Hilmer Wentz och
till mig, har jag skrivit dessa rader till minnet.
Elisabet Wentz-Janacek

FORFATTERNES ADRESSER:
Sognepræst, lic.theol. Peter Balslev-Clausen,
Ahlmanns Allé 14, 2900 Hellerup
Professor, dr.phil. Henrik Glahn,
Asgårdsvej 13, 1811 Frederiksberg C.
Sognepræst Ove Paulsen,
Præsteboligen, Tofthøjvej 37, 9280 Storvorde
Domorganist, kantor Elisabeth Wentz-Janacek,
Kyrkogatan 17, S-222 22 Lund, Sverige

RETTELSER
Vedr.; HM 1990/4, side 165
I næstsidste linje i første afsnit - skal være: "tænkte man åben
bart på bodskampen".
I tredjesidste linje i tredje afsnit - skal være: "præst Joakim
Ewald, der var elev på skolen 1743-46,"
Vedr.: HM 1991/1
Ved et beklageligt teknisk uheld faldt der en side ud af Ove Paul
sen's artikel "De Profundis.." s. 3-28. I tekstforløbet hører den
manglende side hjemme mellem artiklens side 23 og 24.
Vi bringer den tabte side på dette nummers sidste blad og beder
læserne undskylde os kalamiteten.
Redaktionen

Ps 130-parafraser til en tvivlsom sag. Det bodssyn, den spæn
ding mellem synd og nåde, de bibragte gudstjenesten, kom i mis
kredit under rationalismen, samtidig med, at synet på sakramen
terne blev radikalt forandret. Da vækkelserne atter bragte dåb
og nadver i centrum, kom bodsinstitutionen ikke med. Det gav
sig udslag i mængder af generelle fritagelser for afløsning for
nadveren sidst i forrige århundrede. Grundtvig var ganske vist
opsat på med Johannes Døber (eller Nordens Mytologi) ved sin
side at berede Herren et velskikket folk, og meget i hans tan
ker om folkeoplysningen vidner om, at den skulle have fungeret
som en ny tids bodsinstitution (49), men indholdet svandt bort,
kløften mellem synd og nåde sandede til i den almindelige be
vidsthed.
Det er påfaldende at se, hvordan synd-og-nåde perspektivet
blegner i moderne liturgi og erstattes af den umærkelige over
gang fra skabelse til genløsning. Dette præger ikke blot Anna
Sophie Seidelins kollekter i Forslag til Alterbog 1985, men og
så Theologisk Oratoriums Forslag til Højmessen (Præsteforeningens Blad 1988/257-64) pointerer, at "gudstjenesten bestandig
(orienteres) udfra den skabte verden: vi kommer, som dem vi er,
og bærer for Kristi skyld vort og verdens liv frem for Gud, i
taksigelse, bekendelse og forbøn".
Psalme-parafraserne begyndte som en gave til folket: GTs
stærke, poetiske sprog på alles læber til sangbare melodier. Og
- vel at mærke - ikke GT forstået som et kildeskrift til en
fjern, antik religion, men GT som loven og evangeliet, lige ind
i hverdagslivet.
Psalme-parafraserne blev folkets udtryk for det poetisk-storladne i frelseshistorien: folket Israel, Jesus Kristus, det
sande Israel. De fulgte folket og folkesproget ind i kirken og
gudstjenesten og trådte til, hvor de latinsksprogede GT-tekster
på prosa gav efter og forsvandt. Psalme-parafraserne var i år
hundreder menigmands tilgang til GT som NTs historisk-poetiske
klangbund.
Niels Jespersøns indledning giver os billedet af en dansk
salmesang i vanskeligheder en generation efter reformationen.
Hans eget graduale og Hans Thomissøns salmebog virker som to
hinanden supplerende løsningsforslag. Hans Thomissøn giver et
stort og frit udvalg af salmer. Niels Jespersøn fæstner en del
heraf til gudstjenestens led og kirkeårets gang og yder i øv
rigt den professionelle latinske gudstjeneste fuld retfærdighed
efter KO. K-R bragte psalme-parafraserne i fare, og faren blev
(mgl.side, mellem s.23-24, i Ove Paulsen's artikel: "De Profundis.." i HM 1991/1)

Hyrmologiske Meddelelser udkommer årligt med 4 numre å omkring 50 sider
Udgives af Salmehistorisk Selskab, Københavns Universitet, Institut for
Kirkehistorie, Købmagergade 44-46, DK-1150 København K, Danmark
Organ for
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Medlemskab af Salmehistorisk Selskab tegnes hos kassereren. Institut for
Kirkehistorie, Købmagergade 44-46, 1150 København K, giro 2 20 11 19.
Hos kassereren kan også bestilles ældre årgange af tidsskriftet.
Salmehistorisk Selskabs bestyrelse:
Universitetslektor, dr.phil. Steffen Arndal,
Ruegyden 80, 5250 Odense SV. Tlf. 65 96 37 08.
Sognepræst, lic.theol. Peter Balslev-Clausen, sekretær,
Ahlmanns Allé 14, 2900 Hellerup. Tlf. 31 62 79 27.
Universitetslektor, cand.theol. Jørgen I. Jensen,
Steenstrups Allé 17, 1924 Frederiksberg C. Tlf. 31 37 39 73.
Professor, dr.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen, formand,
Kong Valdemars Vej 25, 4000 Roskilde. Tlf. 42 36 72 21.
Forretningsfører, merkonom Vagner Lund, kasserer,
Caroline Amalievej 27, 2800 Lyngby. Tlf. 42 88 48 65.
Sognepræst, cand.theol. Jens Lyster, næstformand.
Notmark præstegård, 6440 Augustenborg. Tlf. 74 47 31 44.
Sen.stip., cand.scient. Nils Holger Petersen,
Brødrene Reebergsvej 5, 2000 Frederiksberg. Tlf. 31 30 40 21.
Universitetslektor, organist, mag.art. Torben Schousboe,
Tryggevældevej 132, 2700 Brønshøj. Tlf. 31 28 02 05.
Hymnologiske Meddelelsers redaktion:
Peter Balslev-Clausen (ansvarshavende), Jørgen I. Jensen,
Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Vagner Lund (redaktionssekretær),
og Torben Schousboe.
Nordisk redaktionskomite: (styringsgruppe for Nordisk Institut for Hyimologi)
Professor, teol.dr. Lars Eckerdal,
Lilla Gråbrodersgatan 2 B, S- 222 22 Lund, Sverige. Tlf. 046 13 82 94
Docent, fil.dr. Karl-Johan Hansson,
Skolhusgatan 41 B 10, SF- 65120 Vasa, Finland. Tlf. 9 61 12 61 26
Forlagsredaktør, cand.theol. Åge Haavik,
Terrasseveien 34, N- 1322 Høvik, Norge. Tlf. 02 53 91 54.
Professor, dr.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen, formand,
Kong Valdemars Vej 25, DK- 4000 Roskilde, Danmark. Tlf. 42 36 72 21.
Lektor, fil. & teol.dr. Pétur Pétursson,
Hjardarhaga 11, IS- 107 Reykjavik, Island.
Hyrmologiske Meddelelsers støttekreds:
Professor Leif Ludwig Albertsen, univ.lektor,
mag.art. Skirne Helg Bruland, pastor Helge Dahn, dr.phil. Erik Dal, statssti
pendiat Svein Ellingsen, biskop Johs. W. Jacobsen, biskop Johannes Johansen, pro
fessor, dr.theol. Theodor Jørgensen, sognepræst Holger Lissner, sognepræst Kaj
Mogensen, universitetslektor, dr.phil. Erik A. Nielsen, professor, dr.theol.
Bent Noack, konservatoriedocent Ingolf Olsen, domorganist Svend Prip, provst
Erik Norman Svendsen, organist mag.art Ulrich Teuber, kgl. konfessionarius,
professor, dr.phil. Christian Thodberg.
Tidsskriftet udgives med støtte fra Carlsen-Langes Legatstiftelse3 Svend Viggo
Berendt og hustrus Mindelegat, Statens humanistiske Forskningsråd samt N. F. S.
Grundtvigs Fond.
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