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Tro

Du himlens Gud, Din visdom skal
fortælle om, hvad stjerners tal
udretter, når vort tankespring
gør Dine ord til ingenting.
Mal himlen sort og kald os ud
og vis, at Du er stjerners Gud.
- Hvem nævner tallet, Jeg har sat,
på vågelys i denne nat?
Det er Din ret som himlens Gud
at viske stjernetallet ud,
så Abraham forundret ser,
at tusindvis af stjerner ler.
Når Du, o Gud, er tavs og fjern,
så tag vor frygt og vær vort værn
mod nattens trang til at forstå
Dig dybere, end vi kan nå.
Du sætter os på nattevagt,
når vi skal høre, at Din magt
skal måles med det mindste frø,
der kun kan leve ved at dø.
Vis os Dit høje himmelrum,
når blot Dit evangelium
forkyndes som det nære ord,
der gør Dig ét med den, der tror.

Fra: Jens Simon sen :
Lyset kommer til tiden.
Foul Kri S t en sens Forlag
(Herning) 1989.
Linoleumssnit af
Helmer Breindahl.

Gud, ræk os, hvad vi ikke når,
men ene ved Din nåde far,
da kommer himlens stjemehær
til os, fordi Du er os nær.
Gammeltestamentlig 1 ars rung til 3.s.e.h. 3 Konger II,
I. Mosebog 15,1-6 og evangeliet til samme søndag. Luk. 17,5-10
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Den utro godsforvalter
En lign eises vise

Der gik så mange rygter om
en godsforvalters ejendom.
Man talte om hans store ord
til gæster ved hans gildebord.

Snarrådig råbte han: Vend om
og lad mig høre, hvilken sum
min herre sidst retfærdigt skrev
på jeres lange skyldnerbrev.

Og der blev lyttet overalt,
hvor rygterne blev genfortalt.
En dag fik herren selv besked
om tjenerens letsindighed.

Nedskriv da gælden - på mit bud,
før jeg på jobbet skiftes ud.
Og herren roste hans forstand:
Du redder, hvad der reddes kan.

Han kaldte ham til sit kontor:
- Aflæg et regnskab for i Qor;
Den mindste unøjagtighed
afsætter dig fra dette sted.

De, der var venner ved hans bord,
greb uden tøven om hans ord
og lovede med følsom hånd
at værne dette venskabs bånd.

- Hvad skal jeg gøre? tænkte han,
nu må jeg bruge min forstand.
Når jeg fra stillingen er dømt
står spisebordet blankt og tømt.

Du lysets barn, se hvad du fik
betroet dette øjeblik.
Nedskriv med det de andres gæld.
Det er din Herres livsappel.

Jeg magter ikke spadetag,
min hånd er blød, min ryg er svag.
At tigge gør mig ganske flov,
når jeg er vant til fest og sjov.

Luk. 16,1-9.

Han følte sig med ét utryg foran sig så han ryg ved ryg,
en venneflok brød op og gik
bebrejdende forbi hans blik.

Fra: Jens Simonsen: Lyset kommer til tiden.
Poul Kristensens Forlag (Herning)

1989
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Arbejderne i vingården
En lignelsesvise

Tidligt gik en vingårdsbonde
til en ledig arbejdsflok
for at leje dem, han kunne,
til at høste vinens stok.
De, der lod sig overtale,
gik, da bondens stemme lød:
- For den løn, jeg vil betale,
kan I købe dagligt brød.
Med de næste, som han val’te,
gik det anderledes let.
- Vil I gå som dem, jeg kaldte,
skal I fa, hvad der er ret.
Og ved elvtetimen vendte
han tilbage - og der stod
stadig folk, som ingen sendte folk, som alle efterlod,
når en høstkniv skulle svinges
under blades tætte hang,
for at høsten kunne bringes
hjem i travl og sikker gang.

Men de første tabte ånden,
da der helt uventet lå
en denar som løn i hånden
på de folk, de overså.

- Selv om dagen snart er gået,
vil jeg brugejeres flid,
så de evner, I har faet,
passer til den korte tid.

Og for slid i dagens hede
fik de også en denar.
Bonden så på deres vrede,
at den krævede et svar.

Og da dagen var til ende,
fik forvalteren besked:
Giv de trætte arbejdssvende
løn for deres ansigts sved.

- Gør jeg uret ved at give,
hvad mit løfte indebar,
at jeg holder jer i live
med en dagløn, en denar?

Du begynder med de sidste,
så de første far en frist
til at skønne, at min liste
sætter deres navne sidst.

Det er vel min ret at råde
over pengene, jeg har,
når de bliver til den nåde,
som er skjult i en denar.

Fra: Jens Simonsen: Lyset kommer til tiden.
Poul Kristensens Forlag (Herning) 1989.
Linoleumssnit af Helmer Breindahl.
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For et træ er der håb

Kun træet bekender sit udspændte håb
til flodernes brus og til bækkenes dåb,
når spændinger svækkes,
og styrtstødet lægges
for tidssignaturens beskyttede rum minutter forvalter årtiernes sum.
Hvad tiden har mærket er endeligt tabt,
berøvet sin rod og sin Gud, der har skabt
en sammenhængs gåde.
Et råb fra en nåde,
der hengivent våger i jordbleget krypt,
skal vække det kald, der har sovet så dybt.

Fra: Jens Simonsen:
Lyset kommer til tiden.

Et skud vokser frem af en optrevlet rod,
som nyplantet træ med et livstvunget mod.
Alt tabt og genvundet,
når håbet har fundet
sit paradisvæld i forventningens dåb.
Kun træet skal se, hvad der fyldte dets håb.
Job 14,7-9.

Poul Kristensens Forlag
(Herning) 1989.
Linoleumssnit af Helmer Breindahl.
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UROLIGE
HJERTE
OMKRING GRUNDTVIGS SALME FRA 1851

(2. del)
AF PETER BALSLEV-CLAUSEN

13.
Juni måned 1851 var for Grundtvig helt domineret af hans be
søg i Christiania i anledning af det skandinaviske studentermø
de, men inden han tog afsted, havde han nået at skrive en sang
til grundlovsfesten på Skydebanen i København (127) . Sangen er
formelt formet som danskernes sang til Danmark, der berømmes
for sine søde sange, søde kvinder, kække mænd, dybe hjerter og
lange minder, samtidig med at Danmark er kæmpevisens og helte
dansens moder (str. 1 og 2). I strofe 3 betones det, at "FugleSkarer tusindmundet / Synger med os 'Seier vundet111. Derefter
håber Grundtvig for Danmark i strofe 4, at den fred, der endnu
ikke er sikret, snart må komme:
Naar adaare her vi mødes;
Gid da Juli-Seirens Glands,
Liflig som en Morgenrødes,
Maa af Fredens Soel gjenfødes
Til vor Grundlovs Straalekrands. Dskrn.1851 s.385 f.)
Det er værd at bemærke, at de to begreber freden og fuglesangen
her findes side om side i den samme associationssammenhæng.
14.
4. til 15. juni var Grundtvig i Christiania på sin første og
eneste rejse til Norge. Det var tolv dage fyldt med mange ople
velser og mødet med mange mennesker og hele tiden med ham selv
som det ubestridte midtpunkt. Takket være ikke mindst H. Bruns
udførlige beskrivelse af besøget i Biskop N.F.S. Grundtvigs
Levnetsløb bd. 1 (1882) s. 425-455 er det muligt at følge
Grundtvigs færden næsten fra øjeblik til øjeblik. I det store
og hele er der ikke noget fra Christiania-besøget, der specielt
belyser Grundtvigs udvikling frem mod de tre salmer fra begyn
delsen af september bortset fra tre-fire små episoder. Den før
ste fandt sted umiddelbart efter den stormende modtagelse på
Toldbodbryggen fredag den 6. om formiddagen. Brun fortæller, at
"straks før eller efter Frokosten satte Gr. sig til at skrive
to breve: et til hans afdøde Kones Søster, Enkefru Glahn, som
nok var i hans Hus, 'og saa - sagde Wexels (128) (som Grundtvig
boede hos under besøget) siden - et til en Fru Toft paa en Herregaard dernede* (129). Det siger noget om, hvad man lagde mær-
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ke til hos Grundtvig, at man (d.v.s. Wexels) noterede sig, at
Grundtvig som det første, han foretog sig i Norge, tog sig tid
til at skrive til disse to kvinder, hvoraf den ene var helt ukendt for hans vært, og den anden ikke, sådan som man fejlag
tigt troede, boede i Grundtvigs hus. At det i virkeligheden var
de to dalevende kvinder, der stod Grundtvig nærmest, og som han
derfor naturligt havde i tankerne på dette højdepunkt i sit
liv, kunne man ikke vide.
Den næste episode fandt sted pinsemorgen 8. juni under froprædikenen i Vor Frelsers Kirke. Brun fortæller (130), at
Grundtvig "sad med Stensrud (131) i Præstestolen, ved Opgangen
til Prædikestolen paa venstre Haand i Kirken. Under et af Mel
lem-Spillene fra Orgelet viser han Stensrud i "evangelisk kri
stelig Psalmebog" Nr. 313:
"Trøstens Aand! du i de Svage
Er saa stærk og hjælperig.
Styrk og mig i Trængsels Dage,
Naar mit Mod forlader mig!
For min Sjæl dig aabenbar
Og Guds Kjærlighed forklar!
Da al Tvivl og Mishaab svinder,
Døden selv jeg overvinder." (132)
'Det er et godt lidet Vers', sagde han."
Når man tænker på Grundtvigs forhold til Evangelisk-kristelig
Psalmebog og dens salmer, kan man godt blive overrasket over
denne positive bemærkning, indtil man opdager, at Claus Frimann
i dette vers næsten ord til andet har anslået det tema, som
Grundtvig selv et par måneder senere behandlede i "Urolige
Hjerte". Også her har Brun været overrasket over Grundtvigs
holdning, som han på dette tidspunkt ikke har kunnet gennem
skue. Det samme gælder til dels også den tredie episode, Brun
refererer, og som fandt sted aftenen i forvejen, "Pintse-Kvelden", ved en middag, som pastor Steensrud gav for Grundtvig
(133).
Brun fortæller, at "Da Stensrud udbragte en Skaal for Etatsraad Spandets Virksomhed for kirkelig Frihed, gav Grundtvig en
mild og venlig Skildring af den stille Friheds-Kjæmpe, som han
kaldte en "ægte Martyr", et Ord, jeg aldrig ellers har hørt el
ler set Grundtvig bruge om Nogen i vor Tid." Brun mener, at
Grundtvig ikke alene har tænkt på "Skriget over ham i Friheds
sagen", men at han har tænkt på hele hans indsats for det, der
lå ham på hjerte. I betragtning af, at forargelsen over hans
forslag for borgerlig og kirkelig frihed først og fremmest hav-
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de hæftet sig ved hans forslag om at afskaffe den kirkelige vi
else, har det uden tvivl været dette, Grundtvig især har tænkt
på. At dette har været tilfældet, tyder en lille oplevelse un
der eller rettere efter det store tog gennem Christiania pinse
mandag på (134). Grundtvig skriver efter hjemkomsten i Danske
ren. at han havde spurgt "en vakker lille Pige, om ogsaa hun
havde været med og hvordan hun var tilmode derved", og at hun
svarede "med et yndigt Smil, at hun var med paa to Steder og
hun havde nær 1araatet1. "
Grundtvig kommenterer denne oplevelse med en betragtning om,
at der "efter Skjaldens, og jeg mener, efter Menneskets Natur,
hører et saadant enkelt Mellemled til, for at vi kan tage et
lifligt Indtryk lyslevende hjem med os til daglig Brug". Lidt
senere fortsætter Grundtvig tankegangen og udvider den til en
almen betragtning af menneskelivets grundvilkår, der munder ud
i forestillingen om det kvindelige som netop dette grundvilkår:
"naar jeg ved Tilbage-Synet helst lader Øiet dvæle ved den vakkre lille Pige, der nær havde graatet, da er det vist nok ei
mindst, fordi Øiet helst dvæler ved det smukke, som smiler os
imøde, men dog nok lige saa meget, fordi Erfaringen har lært
mig og de graa Haar har givet mig Mod til at sige det høit, at
alt hvad der ordentligviis skal gaae os til Hjerte, maa gaae
qiennem Kvinden til os! Kvinden er nemlig Menneske-Hiertet selv
i sin yndigste Aabenbarelse og levende Rørelse, er altså den igrunden altid sig selv lige, til Verdens Ende udødelige Menne
ske-Natur . hvori det maa levende indpræge sig og hvorigiennem
det levende maa udtrykke sig, hvad Indtryk Historien virkelig
giør paa Naturen, Menneske-Historien paa Menneske-Naturen, saa
dersom ikke Norges Kvinder, og især de Yndigste, nær havde
graatet og virkelig havde tilsmilet det nordiske Fostbroderlag,
da maatte jeg, ikke blot som Skjald, men ogsaa som Historiker,
have fundet selv et saa storladent og morsomt Skuespil tomt og
ufrugtbart."
Det var ikke et tilfælde, at Grundtvig som det første skrev
til de to Marie'er, Marie Glahn og Marie Toft, da han var kom
met til Norge, ligesålidt som det var tilfældigt, at han bed
mærke i den norske piges bemærkning pinsemandag. Hans personli
ge genfødsel ved mødet med Marie Toft havde endeligt bestyrket
ham i det, han altid havde vidst, at vejen til menneske- og
kristenlivet går gennem det kvindelige, hvilket i praksis ville
sige gennem den kvinde, der viser sig at være det nødvendig
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mellemled til menneske- og kristenlivet, sådan som Marie Toft
havde vist sig at være det for ham siden deres første møde fem
et halvt år tidligere.
15.
15. juni var Grundtvig tilbage i København igen med syv uger
til Marie Tofts fødselsdag, hans besøg på Rønnebæksholm og den
planlagte deklarering af deres forlovelse. Så optaget har han
været af dette syv-tal, at han til Syvsoverdag 27. juni skriver
et langt digt (135), hvor han sammenligner sig selv med de syv
kristne, der søgte tilflugt i en klippehule under kejser Decius
forfølgelse ca. 250 og først vågnede op 200 år senere og da ik
ke kunne finde sig til rette i den nye tid. Grundtvig spurgte
sig selv, om han ikke på tilsvarende måde var en anakronisme i
sin egen tid, men nåede frem til det resultat, at det var han
netop ikke. Undervejs i digtet når han dels at tage et gunstigt
varsel af, at det den dag var et varmt og dejligt solskinsvej
(str. 16-18), hvilket fik den lystige fuglesang (str. 19) og
hans egne sære tanker, der "Som det er Skjalde-Sæd" var lette
at bære ("De flyve selv afsted", str. 20), til at forenes,
hvorved "De fløi paa Fuglevinger, / Det giør de ret med Fryd, /
Naar Ager-Lærken svinger / Sig op med Lovsangs-Lyd" (str. 21) .
Man kan gætte på, at det ikke mindst er Marie Toft, Grundtvig
har haft i tankerne, i hvert fald er det de samme billeder, han
bruger i "Alt hvad som fuglevinger fik", der blev offentlig
gjort samtid med "Urolige Hjerte".
To dage efter Syvsoverdag, nemlig søndag 29. juni, der det år
var 2. søndag efter Trinitatis, har Grundtvig i hvert fald haft
Marie Toft og sit forhold til hende i tankerne. Søndagens tekst
var Det store Gæstebud med de tre først indbudtes afbud og de
res undskyldninger (136). Efter en indledning, hvor Grundtvig
blandt andet bebrejder dem, "der vil være uden Gud i Verden"
(s. 2), at de "indbilde sig, at alvorlig og levende Christendom
ikke lader sig forene med deres Pligter eller dog med deres
Lykke og Fordeel herneden" (s. 3), bruger han resten af prædi
kenen til at tale om den tredie indbudtes undskyldning, nemlig
at han ikke kunne komme, fordi han havde taget en hustru til
ægte. Det er tydeligt, at Grundtvig her ikke først og fremmest
taler for at anbefale og forsvare f.eks. Spandets forslag om
borgerlig vielse; det er sine egne forestillinger og planer,
han har i tankerne, og som han forsvarer med næb og kløer. Det
te hindrer selvfølgelig ikke, at han forsvarer spandetske syns-
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punkter, hvor de falder sammen med hans egne. Prædikenen vil i
det følgende blive citeret fyldigt som en status over ægteska
bet, dets natur og nødvendighed for ham fem uger før det afgø
rende besøg på Rønnebæksholm i begyndelsen af august. Efter
forskellige udredninger om Det store Gæstebud som billede på
Guds Rige fortsætter Grundtvig med at sige: "Naar jeg derfor
alligevel idag vil bede mine Tilhørere dvæle med mig ved en af
de Undskyldninger, der bruges i Lignelsen, nemlig ved den: jeg
tog mig en Hustru og derfor kan jeg ikke komme, da er det in
genlunde fordi de huslige Forhold og den saakaldte huslige Lyk
salighed kan bruges og er brugt til Paaskud af dem, der nu en
gang vil have deres Deel og al deres Salighed i denne Verden,
men fordi mange gudfrygtige Mennesker har staaet og staaer vel
endnu i den Formening, at Giftermaal og Ægteskab virkelig er en
Hindring for et gudeligt Liv og Levnet og især for Væxten af
det ny Menneske og Herrens Efterfølgelse med Korset. Dette er
nemlig en Formening, der har Skinnet og Sandsynligheden for
sig, hvad enten man betragter Giftermaalene, som de sædvanlig
sluttes og Ægteskaberne, som de sædvanlig føres i denne Verden,
eller man randsager Skrifterne for at finde et evigt Liv i dem,
uden at være kommet til Herren selv, som ene kan skiænke os Li
vet.
Ja m[ine] V[enner] man har hos os for kort Tid siden talt me
get allevegne om "gudsforladte" Ægteskaber, og man kunde gierne
brugt det rette danske Ord og sagt ugudelige Ægteskaber, thi
der er mere end nok af dem, og de er tilvisse at grue for, men
vi indseer let, at hvad der giør et Ægteskab gudeligt og Chri
stel igt, det er ingenlunde Brudevielsen thi kunde den undrette
saa store Ting, da maatte vi jo hidtil havt lutter gudelige og
christelige Ægteskaber, men det er aabenbar det samme, som giør
os til Guds Børn og Guds Venner i alle vore menneskelige For
hold, nemlig Tro, Haab og Kiærlighed: christen Tro, Christeligt
Haab og christelig Kiærlighed, saa at naar de findes paa begge
Sider, da, men ogsaa kun da, vil med eller uden Brudevielse Æg
teskabet være gudeligt og christeligt, men da vil Ægteskabet
ogsaa, langtfra at være en Hindring, netop være et Hjælpemiddel
paa Livets Vei, netop i aandelig Forstand være frugtbart og
velsignet. Dette indskærpede allerede Morten Luther baade med
Ord og Exempel, i det han, paa en Tid, da den ugifte Stand
giennem mange Aarhundreder var løftet til Skyerne, som den ene
ste fuldkommen hellige og christelige, baade selv giftede sig

208

og udraabde Ægtestanden hos alle sande Christne som den ret
egenlig hellige og af Gud velsignede Stand, hvori man aller
bedst kunde lære at tage Korset op og følge Herren, men uagtet
dette stærke Vidnesbyrd, er dog vel endnu blandt gudfrygtige
Folk den sædvanlige Tanke om Giftermaal og Ægteskab den, at
hvor nødvendigt det end kan være for Kiødets Skrøbelighed og af
andre timelige Grunde, vil det dog snarere være til Hinder end
til Fremme for Guds Rige hos os, da Ægtefællerne som Apostelen
skriver, vil stræbe mere at behage hinanden end at behage Gud.
Og se m[ine] V[enner] dette vil jo ogsaa mere eller mindre bli
ve den sørgelige Følge, naar ikke begge Ægtefæller troe paa den
samme Herre Jesus Christus og søge Livet, det evige Liv i hans
Navn, og det er da Grunden til den urigtige Forestilling om Æg
teskabets Vanhellighed i sig selv, at Christne af begge Kiøn
letsindig har indladt sig i Ægreskab med Uchristne, og har,
saalænge den christne Bekiendelse var en tvungen Sag, ogsaa tit
havt ondt ved at vogte sig derfor.
Derfor ch[ristne] V[enner] lad os oplade Øinene og see Lys i
Herrens Lys ogsaa over Ægteskabet, denne guddommelige Indret
ning af Begyndelsen, dette Efterladenskab fra Paradiset, som vi
alle kan forstaae, maa vedblive og æres høilig af Guds Venner,
saalænge Menneske-Slægten skal forplante sig menneskelig, og
saalænge der skal være Christelige Huse, hvor Børnene kan op
drages i Herrens Tugt og Formaning til at voxe i Hans Naade og
Kundskab, saa det giælder kun om at vore Ægteskaber blive i
Aand og Sandhed christelige, ikke derved at vi ville lægge
Baand og Byrder paa hverandre, som kun giøre ondt værre, men
derved, at vi vogte os for Ægteskaber, der maae blive uchristelige, fordi Troen, Haabet og Kiærligheden fattes paa en af Si
derne, og derved, at vi da, som hverandres Medhjælp bære Byrden
med hverandre og saaledes opfylder Christi Lov, som vi veed, er
at elske hinanden ligesom han elsker os! Vist nok er det sandt,
at selv hvor Troes-Friheden er borgerlig indrømmet, som nu Gud
skee Lov! her, selv der kunde vi let bedrages af det udvortes
Skin, men som Christne maae vi jo vide, at Hans Haand som ikke
kan bedrages. Guds faderlige Haand er udrakt til os for at vi i
Jesu Navn skal barnlig og trøstig lægge al vor Lykke og Skæbne
deri, visse paa, at da er den vel forvaret, og dette giælder
ret aabenbar om Giftermaal og Ægteskab, thi som skrevet staaer,
hvem der faaer en Hustru af Herren, og kun han, faaer i Hustru
en en god Gave og en Velbehagelighed, og som det er med Manden
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saa er det jo med Kvinden, saa hun som faaer en Husbond af Her
ren, og kun hun, faaer i Manden en god Gave og en Velbehagelig
hed. Hvem der altsaa selv vil tage sig en Hustru efter eget
Tykke, maa ikke forundre sig over, at han tager feil, men hvem
der faaer en Hustru af Herren, vil aldrig fristes til naar Her
ren kalder til sit Giæstebud enten at tænke eller sige: jeg tog
mig en Hustru og derfor kan jeg ikke komme, men han vil tænke
og sige: ja. Herre, jeg kommer dobbelt, thi Kvinden som Du gav
mig til en Medhjælp, hun skal følge med mig, og vi vil lægge
vor Røst som vore Hjerter sammen til at elske og takke dig for
di du er god og din Miskundhed varer evindelig. Og hvortit
m[ine] V[enner] har dog ikke dette Svar været i Christelige Æg
tefolks Hjerte og ligget dem paa Tunge, baade naar de bad i de
res Lønkammer og naar de gik sammen til Herrens Huus og Herrens
Bord, saa det er ikke noget nyt, vi taler om, men det som var
fra Begyndelsen og som med Guds Hjælp skal herefter baade blive
almindeligere stærkere og klarere hos os, saa det Christelige
Ægteskab ei blot kan forsvare sig selv for Verden, men blive
kiendelig frugtbart paa den Kiærlighed som er Lovens Fylde og
Fuldkommenheds Baand Amen! I Jesu Navn Amen!" (137).
Det lyser ud af dette lange og varme forsvar for det kristne
ægteskab, at der er tale om et meget personligt anliggende for
Grundtvig; det er ikke kun teoretiske betragtninger, han kommer
med, men overvejelser over sin egen situation i forholdet til
Marie Toft. Grundtvig ved med sig selv, at hans og Marie Tofts
kommende ægteskab er Guds vilje med dem, og han ved, at de beg
ge to er klare over det med alle de følger det har for forhol
det. Det er denne bevidsthed om Guds vilje, der gav Grundtvig
god samvittighed i forholdet til Marie Toft, mens Lise Grundt
vig stadig levede, og som det nu er magtpåliggende for ham at
dele med sin menighed i Vartov. Grundtvig er vant til - det er
det, der bærer hele hans salmedigtning - at slutte fra det al
mene til det personlige og omvendt fra det personlige til det
almene. Det er det, han også gør her i prædikenen til 2. søndag
efter Trinitatis.
De næste nedslag af de tanker og forestillinger, der førte
frem til "Urolige Hjerte" og de to andre salmer fra begyndelsen
af september, findes i den prædiken, Grundtvig holdt 6. søndag
efter Trinitatis (27. juli) over dagens tekst, Jesu samtale med
den unge mand, der ville arve evigt liv, og de efterfølgende
kommentarer til disciplene (138). Efter at have talt om Hellig-
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ånden som menighedens forbillede og ledsager, sammenligner han
"Himmeriges Rige .. ved et jordisk Kongerige, hvor Retten har
sin Gænge, .. hvor Freden er dyb og hellig, saa hvem der vover
at bryde den, hvis det er en fremmed Krigshær, da knuses den
strax af Kongen og hans uovervindelige Kæmper, og hvis det er
Ufredsmænd i Riget selv, da straffes de med at drives ud" (s.
6). Efter at have overvejet, om Danmark ville kunne ligne et
sådant rige, når han frem til, at det mest nærliggende ville
være, om man "ligner Himmeriges Rige ved hvad der ligger os al
le endnu nærmere, ved et Huus i "deiligst Vang og Vænge" med et
Par Ægtefolk, som trofast og inderlig elsker hinanden, med en
Børneflok, som af Kiærlighed lyder deres Forældre og føier sig
efter hinanden, med Tjenestefolk, som behandles mildt og kiærlig og giør derfor trolig, rask og munter deres Gierning, ogsaa
med Lykke og Velsignelse i alle Maader. Ja m[ine] V[enner] in
gensteds paa Jorden kan Menneskens Børn være blinde for dette
lille Billede af Himmerige paa Jorden, ingensteds kan MenneskeHjertet være aldeles ligegyldigt derved, og allermindst hos os
hvor den huuslige Lykke ret egenlig er Hjertets Begiæring og
hvor de Fleste dog have smagt lidt deraf" (s. 7-8).
Grundtvig slutter denne tankerække, der fører direkte frem
til "Urolige Hjerte", ved direkte at knytte det himmelske og
det jordiske, ægteskabet og Guds fred sammen: "Saaledes speiler
nemlig Himmeriges Rige sig allevegne i et Guds Huus hvor Aanden
og Vandet i Gienfødeisens Bad er som Mand og Hustru, alle de
Troende og Døbte, Guds Børnefolk, og vi, som forkynde Evangeli
um, Guds Huses og Menighedens Tjenere! Ja, der er Guds Rige ik
ke blot kommet os nær, men er midt iblandt os og inden i os,
thi det er os saa nær, som Ordet, Guds Naades og det evige Livs
Ord i vor Mund og vort Hjerte, der er da ogsaa Retfærdighed,
ikke de Skriftkloges og Pharisæernes, men Guds Retfærdighed ik
ke af Lovens Gierninger, men af Vorherres Jesu Tro i Sandhed og
Oprigtighed, der er Fred, ikke den Fred som Verden giver og ta
ger, men Guds Fred, som Haabet, Salighedens og Guds Herligheds
Haab skaber i alle troende Hjerter" (s. 9) .
Efter at have holdt denne prædiken, hvor alle "Urolige Hjer
te'^ stikord er samlede i en første, foreløbig bearbejdelse,
tog Grundtvig toget til Roskilde for at deltage i en stor fol
kefest ved Lejre til minde om Isted-slaget året i forvejen og
den fred, som bl.a. var et resultat af denne sejr. Grundtvig,
der var folkefestens hovedtaler, har ugen efter refereret fest
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og tale i Danskeren (139), hvor han også genfortæller en samta
le, han havde med "en heel Rad pæne unge Bønderpiger" om deres
indtryk af festen og de sange, der blev sunget. Grundtvig ind
leder det samme nummer af Danskeren med den sang, han havde
skrevet til underofficerernes mindefest for slaget ved Isted
"Til Kongens Skaal ved Idsted-Slagets Minde den 25de Juli 1851"
(140): "Dagen er nu oprundet" til melodien "Dansken har Seier
vundet". Grundtvig konkluderer i strofe 3 med at sige, at "Be
dre os Freden huer / End Birtingsbad", men tilføjer, at "Dog
for vor Danske Fane, / Og Fædres Land, / Følge vi Heltes Bane /
Til sidste Mand!" Sidste strofe er helliget en hyldest til Fre
derik 7.: "Kongen paa Danmarks Throne / Er Fredegod. ... Frede
god leve længe! / Hurra! Hurra!" Der er her ikke alene tale om
traditionel kongehyldest, men også om et oprigtigt ønske om
fred, - samtidig med at man ikke kan lade være med at overveje,
hvor meget Grundtvig har haft navneligheden mellem sig og kon
gen og dermed begges navnelighed med den gamle sagnkonge i tan
kerne .
Søndagen efter, 7. søndag efter Trinitatis, 3. august, prædi
ker Grundtvig om formiddagen i Vartov Kirke over beretningen om
bespisningen af de 4000 i ørkenen og taler i den anledning om
den guddommelige og den menneskelige barmhjertighed, der hører
sammen, ligesom det "timelige og det evige, det legemlige og
det aandelige ... i Guds Hjerte ligesom i vort Hjerte er sam
mensmeltet, kun hos ham baade langt renere og langt fuldkomnere
end hos os endnu" (141). Lidt senere i prædikenen mindes
Grundtvig Istedslaget, der fandt sted lige efter samme søndag
året forud.
16.
Efter gudstjenesten tog Grundtvig af sted til Rønnebæksholm
i anledning af Marie Tofts fødselsdag dagen efter. Undervejs
besøgte han sin kommende svoger Hans Carlsen på Gammel Køgegaard. Alt var således i orden til at den officielle forlovelse
kunne deklareres. Allerede om fredagen, 2. august, havde enke
dronning Caroline Amalie lykønsket Grundtvig med den foreståen
de forlovelse, som han netop havde underrettet hende om (142).
Enkedronningen skriver, at meddelelsen kom "ingenlunde uventet"
for hende, og giver derefter følgende karakteristik af det kom
mende ægtepar: "Jeg kan tænke mig den dristige Frue Tofte, en
Qvinde efter Deres Hoved, ligesom De, en Mand efter hendes
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Hjerte. To Sjæle af samme Natur og som stemmer; Deres Forhold
vil derfor blive et virkeligt, og Sandheden er det egentlige Element der bør synes i alle Forhold, i vort atter opstandne
Nordenl Det er derved vi bør adskille os fra den øvrige Værden
med dens aandløse Convenience." Man aner, at enkedronningen med
spænding har set Grundtvigs og Marie Tofts ægteskab imøde.
Det samme har man gjort på Rønnebæksholm i kredsen omkring
Marie Toft. Hendes søster Jutta, der trekvart år tidligere var
blevet viet til Peter Rørdam af Grundtvig, og som var på besøg
på Rønnebæksholm i anledning af Marie Tofts fødselsdag, skriver
i et brev til sin mand 4. august, dagen efter Grundtvigs an
komst, nærmest noget lettet, at "han er i alle Maader som sæd
vanlig; der er ingen Forskjel at mærke. I Morgen Formiddag skal
han ned til Niels Jensen i Nebbeltorp, og på Onsdag til Peter
Fenger (i Slots Bjergby ved Slagelse), Torsdag til Stampes (på
Nysø ved Præstø), og Fredag tilbage til Kjøbenhavn. Det er
godt, han farer saa meget omkring, det gjør det jo lettere for
alle her" (143). Om selve fødselsdagen 4. august fortæller Jut
ta Rørdam kun, at Grundtvig ved bordet drak hendes og Peter
Rørdams skål, - vel med sit eget forestående bryllup med hendes
søster i tankerne. I et senere brev (144) fortæller Jutta Rør
dam om hvordan hun, der i mellemtiden var taget hjem til Mern,
var blevet inviteret til at komme til Nysø om torsdagen den 7.,
da Grundtvig var på besøg der sammen med de to søstre Marie
Toft og Frantziska Carlsen: "Baronessen (145) var i meget godt
Humeur, men kaldte bestandig Grundtvig: Pastor Rørdam, saa hun
tilsidst maatte lee høit deraf og redde sig med, at hvad Hjer
tet er fuldt af, det løber munden over med. Jeg sagde, at jeg
nok skulde fortælle Dig det. Forresten drillede Grundtvig mig
bestandig; men jeg synes, jeg forsvarede mig ganske godt, og
gav ham igjen det bedste, jeg kunde. Han læste høit for os om
Eftermiddagen, og det veed Du nok, han gjør meget smukt. Han
læste et Par Scener af Palnatoke." Når man husker Grundtvigs
stærke bevidsthed om sin og Marie Tofts fælles afstamning fra
Hvidernes stamfader Palnatoke, kan man ikke være overrasket over, at det var netop dette ungdomsværk, han havde med på sin
forlovelsesrejse, og som han ønskede at læse op i denne kreds
af ligesindede venner: som ægte efterkommere af den dristige og
uforfærdede jomsborghøvding var han og Marie Toft siden arilds
tid bestemt for hinanden!
Det var imidlertid ikke alene gamle digte, Grundtvig havde
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med til sin forlovede på hendes 38-års fødselsdag. Ligesom to
år tidligere havde Grundtvig skrevet to digte, underskrevet
henholdsvis "Frederik Præst" og "Frederik Skjald" (146), sva
rende til overskrifterne i 1849: "Til Skjaldens Marie" og "Til
Præstens Marie". I digtet fra "Frederik Præst": "Alt hvad Her
ren gjør er stort, / Evig at omkvæde" er det gennemgående tema
Guds nåde, kærlighed og evigt liv. Som i prædikenen 3. august
er det sammensmeltningen af det himmelske og det jordiske, ikke
som et poetisk billede, men som sand virkelighed, han ønsker at
beskrive, her i forholdet mellem ham og Marie Toft. Det er al
vor, når Grundtvig om deres forlovelsesdag kan sige, at "Denne
Dag har Herren gjort / Os til evig Glæde" (str. 1). Som udtryk
for Guds vilje har deres forhold været fra evighed af, igen ik
ke som poetisk billede, men som sand virkelighed:
Faderens i Himmerig
Var vi uden Mythe,
Før den Gode gav mig dig,
Gav dig mig til Bytte,
Gav i Brude-Gave os.
Al vor Syndighed til Trods,
Evigt Liv af Naade!

PS 7,176.2

Det er deres kærlighed til hinanden, der er virkeliggørelsen af
evighedsdimensionen i deres liv. I deres indbyrdes kærlighed
ophæves bundetheden af tid og rum, adskillelsen af ydre og in
dre og forskellen mellem ord, tanke og følelse:
Kiærlighed og evigt Liv,
De er Eet i Grunden:
Livet som et Guddoms-Bliv,
Hjertets Røst i Munden,
Kjærlighed med Guddoms-Rod,
Kilden, hvoraf Livets Flod
Evig klar udspringer!

PS 7,165.5

Det er igennem hele digtet vigtigt at holde sig klart, at der
for Grundtvig ikke er tale om en virkelighed, som mennesket, i
dette tilfælde han og Marie Toft, subjektivt oplever, men om
den virkelighed, Gud objektivt sætter. Den sande kærlighed har
ikke sin grund i menneskets natur, men i Guds nåde:
Derfor evig Gud skee Lov,
Tak og evig Ære!
Guddoms-Liv er intet Rov,
Ingen Viisdoms-Lære,
Men Guds Naade-Gave skiøn,
I og ved og med Hans Søn,
Gud og Mand, Vorherre!

PS 7,165.8

På baggrund af denne kristologiske forståelse af kærlighedens.
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og det vil her sige den ægteskabelige kærligheds, væsen, er det
naturligt, at Grundtvig mener, at det er ved nadveren og ikke
ved brudevielsen, indstiftelsen af et kristent, d.v.s. af
kristnes ægteskab sker, da enheden med og i Kristus ved nadve
ren (sådan som der hentydes til den med formuleringen i næst
sidste linie i str. 8) til enhver tid vil være uendeligt meget
stærkere end den traditionelle kirkeligt-borgerlige brudeviel
se.
På baggrund af denne kristne helhedsforståelse af deres for
hold til hinanden skriver Grundtvig derefter som "Frederik
Skjald" om deres mennekeligt forståede forhold til hinanden i
digtet "Her er jeg, du kære":
Her er jeg, du Kjære!
Her, midt i din Favn,
Kan fra dig kun være
Med Længsel og Savn;
Thi Kvinden og Manden
Er skabt for hinanden,
Til tveløbet Liv ud i eet!

PS 7,166.1

Også her er der tale om en understregning af enheden og helhe
den, som let ville kunne kaldes mystisk, hvis Grundtvig ikke
havde bundet den så stærkt til den konkrete sanselige verden,
som han rent faktisk har. Det er Marie Toft som sin evige,
kvindelige bestemmelse, Grundtvig savner og længes efter, ikke
et psykologisk behov, som han dybest set skulle kunne tilfreds
stille selv. Det mandlige og det kvindelige er to uadskilleli
ge, men dog forskellige sider af samme helhed, der, sådan som
strofe 2 viser det ikke er mystisk, men netop konkret:
Som Ordet sin Tone
Og Skjalden sin Sang,
Skal Manden sin Kone
Omfavne i Vang,
Som Sangen og Tonen
Igien skal og Konen
I Vangen omfavne sin Mand.

PS 7,166.2

I strofe 3 som i strofe 1 er savnet beskrevet som en af den el
skendes grundoplevelser. Når Grundtvig fortsætter med at bruge
forholdet mellem ånden og hjertet som et billede på den ægte
skabelige forenings og adskillelses virkelighed, er der ikke
langt til grundtemaet i "Urolige Hjerte" (147):
Ja, det er oplevet
I "dejligste Vang",
Saa hverdags er blevet
Min Nyaarsdag-Sang,
Jeg favner og favnes,
Jeg savner og savnes.
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Som Aanden med Hierte til Brud!

PS 7,166.3

I det tredie af fødselsdags- og forlovelsesdigtene fra begyn
delsen af august, "Hvad er det, min Marie!" spørger Grundtvig,
hvad det er, der gør, at han og Marie Toft hører sammen, og han
svarer, at det skyldes, at de helt ind i deres inderste har åb
net sig for hinanden og hele vejen igennem har fundet, at Gud
har skabt dem for hinanden, og at de derfor er ét, som et ud
tryk for hans guddommelige vilje og kærlighed. Samtidig ved de,
at det er denne oplevelse og indsigt, der har gjort, at de har
kunnet finde den sammenhæng i tilværelsen, de ellers havde måt
tet undvære, men som nu har givet dem en klarhed og fred, der
gør livet værd at leve:
Kun paa en egen Maade
Vi er i Grunden ét.
Vort Liv var os en Gaade,
Til vi opdaged det.
Men nu har vi opdaget,
I Hjærte-Favnetaget
Vort Liv er fælles Lyst!

PS 7,167.3

Det eneste, der bliver tilbage i deres liv, som de ikke for
står, er, hvorfor Gud i sin nåde vil, at det skal være sådan,
for at han vil det, kan de ikke være i tvivl om. Samtidig er
det deres eneste tilbageblevne ønske, at Gud vil gøre den evig
hed, som de oplever i mødet og fællesskabet med hinanden, til
sin:
Derfor vi os forbinder
I Tro og Kjærlighed
Med Dødens Overvinder,
Som daled til os ned,
som til Gud Faders Ære
Vil Støvet klart hjembære
I Aandens Favnetag!

PS 7,167.5

Døden er den sidste og menneskeligt set eneste fjende for
Grundtvig og Marie Toft i deres fællesskab med hinanden. Døden
er det eneste, der kan skille dem ad, og som engang også vil
gøre det. Samtidig med at deres fællesskab med hinanden i Jesus
Kristus allerede har overvundet døden. Derfor er de livsbekræf
tende kærlighedsdigte fra begyndelsen af august den umiddelbare
forudsætning for salmen "Døden er den sidste Fjende", der blev
offentliggjort sammen med "Urolige Hjerte" og "Alt hvad som
Fuglevinger fik" en måned senere.
Dødsmotivet er et gennemgående tema i digtet "Selv i Ungdoms
faure Dage" (148), der ligesom den enkelte strofe "Søde Marie!
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trofaste Veninde!" (149) også stammer fra besøget på Rønnebæks
holm i anledning af Marie Tofts fødselsdag. Grundtvigs udgangs
punkt er her den afmægtige resignation, som alderen efter den
almindelige mening - og erfaring, sådan som han selv havde op
levet det i kriseårene fra 1844 og fremefter - tvinger menne
sker til:
Og i Alderdommens Dage,
I "den brune Løvfaldstid"
Som afmægtig kun tilbage
Seer paa Kiærlighed og Strid,
Nyt at binde, bygge, grunde
Kaldes af al Verdens Munde
Daarskab under alle Kaar!

VU 8, s. 360, str. 2

Grundtvig havde gennem mødet med Marie Toft oplevet, at det ik
ke var resignation og fortvivlelse, men liv og glæde. Gud ville
lære ham, - og alle andre. Nok er døden menneskets sidste fjen
de, men Gud er i Kristus dødens overvinder:
Dog med Ham, som i det Høie
Smiler kun ad Tusindaar,
Vi, med Evighed for Øie,
Kan idag, alt som igaar,
Elske, stride, grunde, bygge.
Prise vor den gode Lykke,
Som Smaabilleder af Ham!

VU 8, s. 360, str. 3

"Derfor", kan Grundtvig fortsætte direkte henvendt til Marie
Toft, "du, min Sjæs Veninde! / Vrager ei de hvide Haar" (str.
4). Samtidig er hele digtet én lang besværgelse af den menne
skelige viden om livets korthed og de få år, de efter menneske
lig målestok ville kunne få sammen. Uden evighedshåbet, ja evighedsvisheden, ville deres forhold til hinanden være både
latterligt og tåbeligt. For Grundtvig var alderdommen evighe
dens forgård og derfor i højere grad end den kaotiske ungdom
menneskelivet i dets forklarede skikkelse p.g.a. det lys, der
kastes ind over den fra den evighed, der ikke er langt borte.
På denne baggrund kunde Grundtvig 15 år tidligere i "Giv mig,
Gud, en Salmetunge" (150) skrive, at "i alderdommens Dage /
Herlig Kræfterne tiltage / Hos Din gode Ven", ligesom han nu
1851 kunne skrive til Marie Toft om deres fælles gudstjeneste
engang i den himmelske helligdom uden at hun misforstod ham el
ler trak på smilebåndet af ham og hans gammelmandsfantasier:
Ei du hvisker: gamle Daare!
Naar jeg drømmer, kvæder om.
Hvordan vi, engang ad Aare,
I den aabne Helligdom,
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Skue skal med gode Stunder,
Alle Kiærligheds Vidunder,
Leve af dens Rosenduft!

VU 8, s. 361, str. 6

Det vidunderlige ved mødet med Marie Toft var for Grundtvig, at
det gav hans eskatologiske forestillinger den personlige sam
menhæng, der gjorde dem til en levende virkelighed for ham på
trods af dødens truende tilintetgørelse. Mødet med Marie Toft
havde overbevist Grundtvig om Guds evige vilje med ham i en så
dan grad, at han på baggrund af denne nyvundne fred for tvivl
og spekulationer kunne åbne sig helt for deres gensidige kær
lighed i dens virkeliggørelse af det liv, som Gud havde skabt
dem til her og nu:
Dog med Lige kun for Lige
Takkes ret af Kiærlighed,
Og om Kys i Himmerige
End jeg veed kun lidt Besked;
Gid derfor af Skjaldemunden
Du et Kys som Rosens-Lunden
Faae til Tak for Kysset dit!

VU 8, s. 363, str. 11

17.
Den første prædiken, Grundtvig holdt, efter at han fredag 8.
august var kommet tilbage til København efter sit afgørende be
søg på Rønnebæksholm, var en prædiken over Jesu advarsel mod de
falske profeter (Mt 7,15-21), der var evangeliet til 8. søndag
efter Trinitatis (10. august) (151). Det er tydeligt, at
Grundtvig har sit nylig overståede besøg i tankerne, ikke alene
bryder han sin første prædikenopskrift af midt i en sætning,
den anden opskrift mangler også sin slutning, og prædikenens
gennemgående tema er modsætningen mellem den falske og den san
de fred, en modstilling ikke mindst mødet med Marie Toft har
gjort levende for ham.
Guds fred er, siger Grundtvig, ikke et spørgsmål om fortjene
ste og gerninger, men om Guds nåde og menneskets tro. Grundtvig
ved, at det kan være en kontroversiel opfattelse, men ikke de
sto mindre agter han at holde fast ved den. Vi må ikke glemme,
siger han til sine tilhørere, at det er os, verden plejer at
kalde falske profeter, "som kommer til dem i Faareklæder, men
ere indvortes gludende Ulve", ... "da vi som man siger dysser
Folk i Søvn med den Guds Fred, som vi siger skal bevare Hjerter
og Tanker i Christo Jesu, og styrker vore Tilhørere i den grue
lige Indbildning, at de uden Dyd og gode Gierninger, blot ved
at raabe paa den Herres Jesu Navn, kan være Himmerig visse"
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(152). Det er troen, ikke gerningerne, der er afgørende i for
holdet til Kristus; derfor står det fast, at "hvem der ikke
vilde troe paa ham, fik aldrig Fred, men maatte døe i sine Syn
der, med Guds Vrede over sig" (153).
Herefter fortsætter Grundtvig med at tale om den fred, der
siden senest 1844 havde været hans menneskelige og kristelige
hovedspørgsmål, og som først mødet og nu foreningen med Marie
Toft havde klaret for ham: "Ja, m[ine] V[enner] der staaer
skrevet fra gammel Tid, at det er de falske Propheter, som raabe Fred, hvor der er ingen Fred, og deraf følger, at det er de
sande Propheter, som forkynde Freden, hvor den virkelig er at
finde, og det giør vi, naar vi vise alle som arbeide og er be
sværede, hen til Vorherre Jesus Christus. som har lovet at give
alle troende Sjæle Hvile. Ja m[ine] V[enner] det er Sagen, at
vi ikke spilde Ord og Kræfter paa at helbrede de Sunde, som in
gen Læge har behov, eller at trøste dem, som ei kiende Sorgen,
eller at paanøde dem Guds Fred, som er veltilfreds med sig selv
og hele Verden, men lade dem tænke og tale om os hvad de vil,
og holde os til dem, som fattes og som savne Freden i Hjertet,
Freden med Gud, Hvilen for deres Sjæle, visse paa, at naar de
for Alvor prøve, om vi har Ret, om man virkelig ved med hjerte
lig Tro og Tillid at vende sig til ham, som gjorde Fred med sit
Korses Blod og som ved Daaben siger til alle sine Troende: Fred
være med eder, da skal alle give os det Vidnesbyrd, at vi er
sande Propheter, saa at, skiøndt vi ligesaa lidt som Johannes
den Døber giør Tegn og underlige Gierninger, saa er det dog
sandt hvert Ord, vi siger om det Guds Lam, som bar Verdens
Synd, og skiænker alle sine Disipler sin Fred, saa deres Hjer
ter ei skal forskrækkes eller bæve" (154).
Det er tydeligt, at det er de samme tanker, Grundtvig tumler
med her, som et par uger senere finder deres udtryk i poetisk
form i "Urolige Hjerte", men endnu har Grundtvig ikke afklaret
sine tanker så meget, at han er i stand til at skrive digtet,
hverken for sig eller sammen med de to andre, som det blev of
fentliggjort sammen med.
16. august offentliggjorde Grundtvig 3. del af "Skjaldeliv i
Danmark", hvis to første dele var trykt, ligeledes i Danskeren,
fire måneder tidligere (155). Digtet er skrevet i en stil, der
ligger midt imellem poetisk selvbiografi og læredigt og bærer
med sin rolige, afklarede form præg af at være blevet til i ti
den op mod besøget på Rønnebæksholm, da det vidner om den samme
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personlige ro, som Jutta Rordam noterede sig ved Grundtvigs an
komst til Rønnebæksholm (156). Grundtvig begynder digtet med at
referere en samtale, som han havde med Adam Oehlenschlåger kort
efter sin lutherske omvendelse 1811 ("Jeg tænker tilbage / Mig
to Snese Aar, .." PS 152 III.1). Oehlenschlåger havde ved denne
lejlighed konstateret, at Grundtvig nu var gået fra den heden
ske til den kristne yderlighed, men at han nok med tiden ville
finde den gyldne middelvej menneskeligt, kunstnerisk og viden
skabeligt:
Med Tiden du skrider
Da ordenlig frem,
og stædes omsider
I Nutidens Hjem,
For her med os andre
Klarøiet at vandre
Til Konstens og Vidskabens Hall!

PS 7,152 III.4

Selvom Grundtvig ikke uden videre kunne give Oehlenschlåger ret
udfra dennes forudsætninger, kunne han det godt på sine egne?
han var nu nået til en sådan menneskelig og kristen afklaring,
at han for alvor havde fundet sig selv, nemlig i forholdet til
Marie Toft.
Når Grundtvig ser tilbage på sin udvikling, er det især den
side af hans udvikling, der har ført frem til oplevelsen af Ma
rie Tofts centrale betydning for ham, han hæfter sig ved:
Alt hvad sig forandrer
I løbende Aar,
Hos Skjalden, som vandrer
Med vingede Kaar,
Er Skiellet og Skiønnet,
Især paa Mandkiønnet,
Paa Daadens og Drømmenes Kreds.

PS 7,152 III.17

Selvom det bliver sagt temmelig indirekte, er det synet på det
kvindeliges betydning, der har ændret sig for Grundtvig. Kvin
den er for Grundtvig blevet manden jævnbyrdig, og mere end det,
hun er blevet forudsætningen for, at manden kan finde sin både
menneskelige og kristelige sammenhæng, og hun er forudsætningen
for, at dåden og drømmen kan virkeliggøres gennem den fred, hun
formidler:
Min Drøm er den samme.
Mit Ønske ogsaa,
Med Fyr og med Flamme,
Trods Haarene graa.
Kun ei vil for Drømme
Min Kraft jeg udtømme,
Det Giørlige nøjes jeg med.
å

PS 7,152 III.18
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Tilsyneladende er der her tale om at nedskrive ungdommens drøm
me til alderdommens resignerede realisme; i virkeligheden er
der tale om en ny realisme på trods af død og tilintetgørelse.
Den fred i forhold til Gud og mennesker, som mødet med Marie
Toft har betydet for ham, har gjort det muligt for ham at se
døden i øjnene som det, den er, nemlig "den sidste Fiende, / Vi
med Gud skal overvinde":
Hvad giørligt jeg kalder.
Det prøver jeg paa;
Trods Graahaarets Alder,
Hvor Skyen er blaa,
I Kiærligheds Kiæde
At leve med Glæde,
Skiønt Loven har sagt, du skal døe.

PS 7,152 III.21

I de følgende strofer er dette "døden til trods" det gennemgå
ende tema. I strofe 22 siges det, at det er menneskenes lod at
leve med glæde og kærlighed "Skiønt Døds Herredømme / Ved Dag
og i Drømme / Til Gru dem for Øine mon staae", og i strofe 23
slås det fast, at digterne, "Skjaldene", må "leve og levæde / Om
Livet med Glæde / ... selv med Foden i Grav". Til gengæld vil
det vise sig, at livets virkelighed i mellemtiden er blevet an
derledes, "Og Kiærligheds-Prisen / I Alderdoms-Visen / Skal
virke som Foraarets Soel" (str. 24). Grundtvig er realistisk i
sit syn og som digter; det er den kristeligt set menneskeligtguddommelige sammenhæng, han ser og beskriver, sådan som mødet
med Marie Toft har åbnet hans øjne til at kunne det. Sådan ta
ler han også om freden (str. 30-31), ikke alene den nationale,
men også bag den den personlige fred, ikke som den letkøbte,
men som den dyrekøbte, nødvendige forudsætning for det nationa
le og personlige liv. I betragtning af det stærkt nordisk-mytologiske billedsprog i digtets to første dele, kan man undre sig
over, at det eneste mytologiske afsnit i 3. del, stroferne 3340, virker mærkeligt konventionelt i forhold til tidligere, det
er som om Grundtvig her ikke rigtig har brug for denne måde at
udtrykke sig på, selvom han stadig, ikke mindst som digter ved
kender sig sin dobbelte nordisk-mytologiske og kristne sammen
hæng, der går dybere end til blot at være en metaforisk-poetisk
billedbrug:
Ja, graa er jeg blevet
Som Skjald under Øe,
Som Skjald har jeg levet.
Som Skjald vil jeg døe.
Med Aser og Vaner.
Med korsede Daner.
Med Nordlys og Morgenlands Soel!
PS 7,152 III.50
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18.
Dagen efter at 3. del af "Skjaldelivet i Danmark" var blevet
offentliggjort i Danskeren prædikede Grundtvig 17. august over
lignelsen om den utro godsforvalter på 9. søndag efter Trinita
tis. Prædikenen er hele vejen igennem en tematisk overvejelse
over slutbemærkningen om, at "denne Verdens Børn ere klogere
end Lysets Børn mod deres Slægt", og den former sig udfra
Grundtvigs forudsætninger som et lidenskabeligt opgør med den
moderne naturvidenskab, ikke mindst den moderne astronomi
(157) .
Opgøret med naturvidenskaben skal ses i forlængelse af
Grundtvigs livslange kamp mod oplysningstidens natur- og menne
skesyn; derfor indleder han med at tale om begrebet "Lysets
Børn". "Det kan", siger han, "ikke være os ubekiendt, at dette
Hædersnavn har Verden altid gjort de troende Christne stridigt
og har paastaaet, ja, paastaaer det nu dristigere end nogensin
de, at de troende Christne tværtimod er Mørkets Børn", og lidt
senere fortsætter han: "Hvad nu Verdens Skiældsord angaaer,
hvormed vi kaldes Mørkets Børn, da beroliges vi let over det,
ved at betænke, at det har slet ingen anden Grund end den at vi
tjener og tilbeder den levende Gud i det Skjulte istedenfor at
at tjene og tilbede Soel og Maane og Stierner og hele den glim
rende Hær i Luften, som er denne Verdens gamle Afguder, thi vel
kalder den selvkloge Verden dem ikke længer sine Guder og offrer heller ikke aabenbar til dem, men den tilbeder og dyrker
dem dog igrunden ved at ophøie dem og hvad man kalder deres fa
ste, urokkelige Love og evige Kredsløb over den levende Gud i
det Skjulte og over hele Hans Aabenbaring baade i Loven og Evangelium, og ved at ville have Alt det Usynlige til at rette
sig efter det Synlige, have Ordet til at trælle for det Umælen
de vil have alt det for Mennesket virkelig Høie og Dybe, som er
Aand og Hjerte regnede for ingen Ting mod det blot tilsynela
dende Høie og Dybe, som er Luften og Afgrunden, det grændseløse
og uendelige" (158).
På denne måde fortsætter Grundtvig prædikenen igennem og det
skinner gang på gang igennem, at hans uvilje imod den moderne
astronomi skyldes, at den fratager mennesker de faste holde
punkter i tilværelsen. Det er ikke verden, som Gud har skabt,
men Guds ord, der har skabt verden, der står fast. Bytter man
her om på årsag og virkning, bliver resultatet en eksistenskri
se som den, Grundtvig selv har oplevet. Derfor fortsætter han:
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"at skulde det ikke gaae os M[enne]sk[e]r bedre, end vi kan see
ved det Lys, der udgaaer fra Soel og Maane og Stjerner, da var
vi de ulykkeligste af alle Skabninger, og Fortabelsens Børn,
thi i dette Lys er vi jo kun som Græsset paa Marken der staaer
idag og imorgen kastes i Ovnen, og veed kun af os selv at sige,
for at have utallige Sorger og Bekymringer, som de Umælende ik
ke kiende, og for at smage Døden i hele sin Bitterhed, og naar
Solen ikke mere beskinner og opliver os, da evig at forsvinde
og fortabes i den uendelige Tomhed, saa denne trøstesløse og ubarmhjertige Oplysning, som den kalder sig selv, kan det menne
skelige Hjerte umuelig lade giælde, uden det nødes dertil, og
nu lærer al Erfaring, at hverken Soel eller Maane eller Stjer
ner, men kun Lyset i det usynlige Guds Ord kan enten oplyse el
ler tvinge et Menneskes Hjerte, saa det er klart nok, at Han
der skabde vort Hjerte og lagde det usynlige Ord paa vor Tunge
til at være vort Hjertes og vore Tankers Lys, Han, vor Gud og
Skaber, vilde ogsaa, at vi i og med dette Ord skulde søge Op
lysning om Ham, den eneste sande Gud, om Sjæl og Salighed, og
at vi ligesom Høvedsmanden i Kapernaum. skulde slutte os fra
det menneskelige Ord, der alt er vidunderlig mægtigt, til det
almægtige Guds Ord, som har skabt os og hele Verden" (159) . Ved
dette Guds Ord, nemlig Jesus Kristus ser og oplever mennesker
den evige og guddommelige kærligheds lys, og Grundtvig slutter
prædikenen med at sige, at når vi "kommer til stadig .. [at]
betragte Gud, os selv og hinanden i dette himmelske, velsignede
Lys, da kommer Guds og Faderens Rige os nærmere, det Rige, som
er Retfærdighed, Fred og Glæde i den Helligaand, og de evige
Boliger, hvor der er godt at være, oplades ikke blot for vort
Øie, men opbygges i vort Inderste, saa Himmerig med Guds Throne
er ikke blot over os i det Høie, men ogsaa inden i os i det
lave, i Hjertedybet, efter Herrens Ord: hvem der holder fast
paa mit Ord, han elsker mig, og Faderen skal elske ham og vi
skal komme til ham og giøre Bolig hos ham" (160).
Som det var tilfældet med prædikenen ugen forud, er også den
ne prædiken et direkte forarbejde til "Urolige Hjerte", her dog
ikke med Guds fred, men med hjertets uro og fortvivlelse som
udgangspunkt. Grunden til, at det er den moderne astronomi, der
giver Grundtvig anledning til beskrivelsen af den eksistenskri
se, der følger af forkastelsen af Guds ord, finder man tre uger
senere i Danskeren, hvor Grundtvig bruger et helt nummer af
tidsskriftet (nr. 36) til et direkte og indirekte angreb på ad-
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junkt ved Slagelse latinskole (senere kultusminister) J.Ch.H.
Fischers bog Astronomien oct Skriftens Auctoritet (1851), der
afviser Bibelens verdenssyn til fordel for den moderne astrono
mis.
Fjorten år tidligere, 15. januar 1837, havde Grundtvig i Nor
disk Kirke-Tidende (1837 nr. 3, sp. 33-39) i en artikel om "Den
Copernikanske Astronomi som den fjerde Troes-Artikel" på det
bestemteste afvist det moderne verdensbillede udfra dets uoverensstemmelse ikke alene med trosbekendelsen og Bibelens ud
sagn, men også med almindelig umiddelbar erfaring. Argumenta
tionen er i mangt og meget den samme som i 1851. Grundtvigs lo
giske udgangspunkt er, at enten er man nodt til at "betragte
den herskende Astronomi som en Saligheds-Sag, eller djærvt af
vise Dens Fordring paa at være det" (sp. 33). Grundtvig fort
sætter, at han ikke er i tvivl om, at man som kristen må afvise
det kopernikanske verdensbillede, "fordi den Christne Kirkes uforanderlige Troes-Reael udelukker enhver Anden, end sige da
En, om hvilken det er klart, at den vilde føre til en heel Om
væltning af vor gamle Bibelske Tankegang, der baade stemmer saa
prægtig overeens med vor gamle Troes-Regel og har saamange ta
lende Beviser for sig, at den maatte soleklart afbevises, der
som vi skulde give slip paa den" (sst.). Efter en længere ud
redning om den "trosfrihed", som troende kristne og tilhængerne
af det moderne verdenssyn borgerligt og kirkeligt skylder hi
nanden, fortsætter Grundtvig med at sige, at "udelukker nu den
Christne Tro hos sine frivillige Bekiendere al saadan fremmed
Tro som en Overtro, da er Troen paa den Copernikanske Astronomi
af det Slags, der allermindst lader sig forlige endsige forene
med den Christne Tro, thi den er i det Hele ubestemt og i det
Enkelte en gruelig Overtro. der undergraver al mulig Vished"
(sp. 36 f.). Lidt senere uddyber Grundtvig dette synspunkt og
slår fast, at "Den klarest udtrykte Sætning i den Copernikanske
Astronomi, og tillige den. Man endnu almindelig kræver troet uden alt Beviis baade af Læg og Lærd, Store og Smaa, er, som bekjendt den, at Solen hverken i Døgnets eller Aarets Løb bevæger
sig omkring Jorden, men Jorden omkring Solen, og den blinde Tro
herpaa er det, jeg erklærer for en gruelig Overtro, der under
graver al Vished" (sst. sp. 37 f.), og hertil kommer, lægger
Grundtvig til, "at Ingen kan troe Astronomerne bedre end sine
egne Øine. uden derved for sig at undergrave al Vished" (sst.
ps. 38).

224
Med denne indstilling til det moderne verdensbillede var det
klart, at Grundtvig måtte opfatte Fischers forsvar for det som
en trussel mod den kristne tro og den fred med Gud og mennesker
og sig selv, som denne tro giver. Grundtvig fører ikke sit for
svar direkte, men prøver at drive en kile ind i den moderne astronomis flanke. Hans udgangspunkt er, at det kvalitative har
prioritet i forhold til det kvantitative; dertil kommer, at
stilen er stærkt ironisk, hvilket allerede ses af overskriften
"De store Kloder og de smaa Mennesker” (161).
Grundtvig har følt, at med Kopernikus' opfattelse af solen og
ikke jorden som solsystemets og universets centrum ikke alene
mistede man al fast grund under fødderne, men man måtte også
opgive en åndelig opfattelse af verden til fordel for en mate
rialistisk. Kopernikus', Keplers og Newtons verdensbillede umu
liggjorde en bibelsk forståelse af verdens skabelse og histori
ske udvikling frem mod dommens dag. Det nye verdensbillede be
tød, at det ikke mere var Guds vilje, hans kærlighed og hans
dom, men upersonlige naturkræfter og naturlove, der holdt ver
den sammen. Faldt det bibelske verdensbillede, faldt også hele
Grundtvigs verdens- og tilværelsesforståelse sammen. Derfor
måtte det nye verdensbillede bekæmpes for enhver pris; sejrede
det, ville hans egen livskrise fra 40'rne få universelle dimen
sioner.
Man får et godt indtryk af Grundtvigs både angst og mod af
indledningen til artiklen "De store Kloder og de smaa Menne
sker". Han kender sine modstanderes synspunkter, og han ved,
hvad der står på spil, derfor spiller han på hele registeret på
en gang, ironi, logik, ordsprog og folkelig snusfornuft, reli
giøs og national forargelse: '"Der er ikke alt godt hvad stort
er", det er et sandt Ordsprog, der vist nok ikke beviser, hvad
det heller ikke siger, at alt smaat er godt, men skal dog trø
ste ikke blot vore Rollinger, men alle Dannemænd og Dannekvin
der, naar de tyske Vindmagere og deres Eftersnakkere begynder
at regne op for dem, hvormange tusindgange tusind og titusind
gange titusind og milliongange Millioner Mile den Deel af Ver
den, de har seet i Luften, er større end hvad enten Keiser Au
gustus kaldte hele Verden eller hvad vi Muldvarper endnu kalder
saa, og dernæst, hvorlidt dog selv den luftige Deel af Verden,
de kiender, er imod alt det, de ikke kiender: det 'hele Universum' det er hele det Hele, og slaaer saa en fæl Latter op over
den tossede Storagtighed og Stodder-Hovmod, det skal være af et
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Menneske-Barn. en lille Jordunge, at bilde sig ind, han er no
get Stort, et Guds Barn, en Halvgud, Herre over Jorden og Ar
ving til Himlen, han, som dog er en Ubetydelighed mod det mind
ste nys opskyllede Bjerg, ei blot i Maanen, men selv paa Jor
den, mens hele Jorden, med samt sine evige Bjerge, er igien kun
som et Muldvarpe-Skud mellem de utallige, tildels uhyre Kloder,
som svæve i Luften, og de allesammen kun vort Øiesyns lille
Deel af den grændseløse Storhed, hvori vi som Madiker og Mider
maae beundre og tilbede den store Uendelighed og den ubegribe
lige Evighed, som man i gamle Dage har kaldt Gud og Vorherre.
og som man endnu gierne kan kalde saa, naar man kun husker, at
det er, ligesom vi endnu siger at Solen staaer op og gaaer ned,
skiøndt vi veed, at den rører sig ikke af Pletten, saa dens Op
gang og Nedgang er et vel for Menneske-Øiet uundgaaeligt Blænd
værk, og en for Menneske-Munden uundgaaelig Løgn, men dog et
Blændværk, som maae forsvinde ved den mindste kopernikanske Op
lysning. og er en rædsom Overtro at antage for andet end et
Blændværk, som man kan læse bag i alle de bedste Almanakker"
(162) .
Efter denne ironiske indledning, hvor Grundtvig på skrømt går
ind på den moderne astronomis betingelser, vender han ironien
om i et forsøg på at vise, at det er astronomien, der tager
fejl. Astronomernes udsagn om, at der ingen himmel, ingen engle
o.s.v. er til, er ikke bevist ved en henvisning til, at det har
man (eller rettere, at det har man ikke) set gennem de astrono
miske kikkerter, for det er ikke kikkerterne, men de af den na
turvidenskabelige overtro forudindtagne astronomer, der har set
den gennem kikkerterne med deres egne øjne.
Grundtvigs bekymring gælder først og fremmest astronomernes
og med dem hele den moderne naturvidenskabs materialistiske og
dermed åndløse og gudløse verdens- og livssyn. Derfor fortsæt
ter han lidt senere: "See, derfor vil jeg tage fat igien hvor
jeg slap, om de store Kloder og de smaabitte Mennesker, der ik
ke maae bilde sig ind, de har noget at betyde i den hele, store
Uendelighed, eller kan faae anden Deel i et evigt Liv, end den,
Jorden, de træder paa, ogsaa har i det evige Verdensliv, som
man ligesaa godt kan kalde den evige Død, da 'Liv og Død' kun
er et Par tossede Ord, de smaabitte Mennesker har hittet paa og
maae ikke tænke, at hele den store Uendelighed skal rette sig
efter. Dette er nemlig Humlen, det er Lærdommen til os alle,
som Stjernekigerne har trukket ud af alle deres store Syner i
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Luften, man veed ikke med hvad Øine, uden det var med dem, de
selv siger, man ikke maa troe om nogen høiluftig eller himmelsk
Ting" (163).
I forlængelse af prædikenen om den falske tilbedelse af sol,
måne og stjerner og artiklen om de store kloder og de små men
nesker skrev Grundtvig også digter "Himmelstormen og Ordets
Magt", der blev offentliggjort i Danskeren 6. september sammen
med artiklen om den nye astronomi, og som udtrykkelig i en note
kaldes "Et lille Sidestykke til 'Astronomien og Skriftens Auto
ritet 1" (164) . Hovedtanken i digtet er 'Gud nåde fuglene, hvis
himlen falder ned' ("Det er en gammel Tale: / Naar Himlen fal
der ned, / Gud naade da hver Svale
, str. 1): Den moderne astronomi har gjort, hvad den kunne for at afskaffe himlen, men
fuglene synger endnu som et bevis på, at det ikke er lykkedes
dem. Grundtvig spørger troskyldigt, hvordan det kan være, at
det er sådan, men bag spørgsmålet anes allerede svaret, at der
er en virkelighed, der er stærkere end den, naturvidenskaben
søger at beskrive som den eneste:
Hvor kan i Lunden synge
Da end den lille Fugl.
sig glad paa Kvisten gynge.
Med Blomsten lege Skjul,
Da alt for længe siden
Storhanserne med "Viden"
Har revet Himlen ned?

str. 2

Efter i strofe 3 i første omgang at have svaret, at himlen sta
dig er der, fordi den hang for højt for storhanserne, fortsæt
ter argumentationen i strofe 3, hvor det afsløres, at den lille
fugl fra strofe 2 er digteren, skjalden, der måske nok kommer
til kort i en naturvidenskabelig diskussion, men ikke desto
mindre ligesom fuglen på vinger kan hæve sig til den virkelig
hed, naturvidenskaben ikke kan nå:
Vel i de lærdes Skare,
Særdeles hertillands,
Staaer Skjalden samme Fare,
Som Spurv i Tranedands,
Dog let fra dem paa Vinger
Den mindste Fugl sig svinger,
Til Himlen falder ned.

str. 4

Som i prædikenerne til 8. og 9. søndag efter Trinitatis, hvor
Grundtvig konstaterer, at hverken rationalister eller moderne
naturvidenskabsfolk regner ham og hans meningsfæller for noget,
siger han også her, at man ikke tillægger det, han har at sige
som digter og præst nogen betydning. Allerede i artiklen om den
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kopernikanske astronomi fra januar 1837 har Grundtvig en be
mærkning om, at endnu i det nittende århundrede har man, d.v.s.
naturforskerne, korset sig over hans (naturvidenskabelige) van
tro (165). Ligesom dengang tager han sig det imidlertid let, da
verden vil bestå, og dermed himlen også hvælve sig, så længe
Anden lader ordet, og det vil i virkeligheden sig Guds skaber
ord, sådan som det blev legemliggjort i Jesus Kristus, lyde
gennem digterne - skjaldene:
Og Himlen kan ei falde
Saalænge Ordet gaaer
Med Aand igiennem Skjalde,
Alt som det skrevet staaer:
(Hdskr: Og skaber Gyldenår)
Thi Himlen i hver Alder
Med Ordet staaer og falder,
Som Aandens Vidnesbyrd.
str. 5
De følgende strofer handler om, hvordan Anden gør menneskeord
og menneskeskrift til vidnesbyrd om Guds kraft, stærkest og ty
deligst udtrykt i stroferne 10 og 11, hvor Helligånden skildres
som den kraft, der gør salmesangen til det levende forbindel
sesled mellem jord og himmel, mennesker og Gud og omvendt mel
lem Gud og mennesker. Det er tydeligt, at Grundtvig her har den
motivsammenhæng, som han nogenlunde samtidig udmønter i "Alt,
hvad som Fuglevinker fik", i tankerne:
Ja, Ordet fra det Høie,
Gienfødt i Hjertets Dyb,
Useet af Verdens Øie,
Uændset af dens Kryb,
Paa Aandedrættets Vinger
Sig let til Himlen svinger
Og hilser brat derfra.

str. 10

Og hvor paa skjulte Vinger
Den Hilsen daler ned,
Der hopper alt og springer.
Som er af Kiærliahed.
Der skabes efterhaanden
Af Ordets Kraft "Livsaanden"
Et lille Himmerig1

str. 11

I en strofe, der er udeladt ved offentliggørelsen af digtet,
men som oprindelig stod mellem strofe 10 og 11 kan man se, at
det er ordets fredshilsen, der skaber det lille Himmerig: "Det
(d.v.s. Ordet) hilser fra Gud Fader, ... Det hilser med 'Guds
Fred!" (166). Dette motiv, der fører direkte frem mod "Urolige
Hjerte", viser, hvordan de to digte er blevet til ved den samme
tankeproces.
Hen mod slutningen af digtet, fra strofe 21, vender fuglemo-
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tivet tilbage. Af det livgivende (Guds) ord udspringer lys "Som
slaaer med Straale-Vinger, / Til Mørket er ei meer!" (str. 21).
Og derfor synger Fuglen
Sin glade Aftensang,
Slaaer Kors for Verdens-Kuglen,
Og nynner smaat i Vang:
Lad falde Himlens Telte!
Lad Elementer smelte!
Guds Ord er Aand og Liv!

str. 22

Den eskatologiske stemning er ikke til at tage fejl af, men det
er den afklarede ro, hvormed Grundtvig skildrer den, heller ik
ke. I modsætning til krisedigtene fra fyrrerne er der her intet
på trods, ingen tilkæmpet ro, men den afklarede fred i sindet,
som troen på en meningsgivende sammenhæng giver. Siden det både
kirkelige og personlige vendepunkt sidst på året 1845, da den
eskatologiske salmesang brød igennem ved julegudstjenesten i
Vartov, og mødet med Marie Toft indledte hans endelige person
lige afklaring, var Grundtvig blevet stadig mere overbevist om,
at det kirkelige og folkelige gyldenår var i frembrud, sådan
som han havde givet udtryk for det i første version af strofe
5. Den julesorg, som Grundtvig havde skrevet om i strofe 8 af
"Velkommen igen Guds Engle smaa" fra 1824, var slukket (167),
derfor kan han i strofe 2 3 knytte englemotivet fra str. 7 i
"Velkommen igen" og fuglemotivet fra "Alt hvad som Fuglevinger
fik" sammen i en afsluttende skildring af den eskatologiske
salmesang:
Saa far paa dine Vinger,
Livsalige Guds Ord,
Mens Aande-Harpen klinger.
Til Himmels og til Jord!
Forklar den gamle Stige
Fra Jord til Himmerige
For Engle og for Støv!

str. 23

19.
Den endelige gennemarbejdning af begreberne "Fred" og "Guds
Fred" finder sted i forbindelse med prædikenen til 10. søndag
efter Trinitatis, 24. august (168), og nedskrivningen af salmen
"Urolige Hjerte" må være sket umiddelbart efter. Søndagens evangelium er Jesu ve-råb over Jerusalem, Lukas kap. 19, vers
41-48, især vers 42, som Grundtvig anfører som tema for sin
prædiken: "O gid du dog vidste endog paa denne din Dag, hvad
der tjener til din Fred! (169). Efter indledningen, hvor han
refererer de dele af teksten, han vil knytte til ved, vender
Grundtvig sig hurtigt til en overvejelse af Jesu ords nutidige
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betydning: "Naar vi nu gientage disse Herrens Ord: gid du dog
vidste endog paa denne din Dag hvad der tjener til din Fred! da
xnaa det ikke være det gamle Jerusalen, der skal staae os for
Øine, thi dels har det haardtnok maattet bøde for, at det ikke
kiendte sin Besøgelses-Tid, og dels er det jo kun at spilde Ti
den og Guds Ord, naar vi vender os med vor Tale til hvad der
ikke er mere, til det Forsvundne og Forbigangne, som ikke kan
høre os og som det Ord, vi tale, ei kan giøre enten Gavn eller
Skade, enten Sorg eller Glæde" (170).
I første omgang anvender Grundtvig derfor Jesu ord til Jeru
salem på samtidens hovedstæder. "Derimod kan vi" siger han,
"vist nok med Rette ved Gientagelsen af Herrens Ord til Jerusa
lem see vor egen Hovedstad Hovedstaden i det verdslige Rige,
som vi borgerlig tilhøre, thi vi kan jo ikke giøre noget bedre
Ønske over den, end at den idag og alle dage maatte vide hvad
der tjener til dens Fred" (171); men, fortsætter Grundtvig,
"herved kan vi imidlertid, som Christi Evangeliums Prædikanter
ingenlunde blive staaende, thi skiøndt vi ogsaa maae ønske den
ne Verdens Riger al den Fred, som er dem til Gavn, uden at være
det Guds Rige, som ikke er af denne Verden til Skade, saa er
det dog dette Guds Rige, vi, under al vor Tale i Herrens Navn,
skal have stadig for Øie, følgelig ogsaa i henseende til det,
vi først og sidst skal ønske med Herren: gid du vidste endog
paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred, den Guds Fred,
som overgaaer al din Forstand og bevarer Hjerter og Tanker i
Christo Jesu. Vorherre!" (172).
Med Guds Rige som mellemled går Grundtvig derefter over til
at tale om den enkelte kristne, først i hans gudstjenestelige
sammenhæng: "Ja, m[ine] V[enner] den Fred, som er Hvile for
Sjælen, og som kun findes i det Guds Rige, der er Retfærdighed,
Fred og Glæde i den Helligaand, den tilønske vi jo hver Herrens
Dag alle dem, som høre os, naar vi lyser Herrens Velsignelse
over dem, og det maa være Omkvædet paa hele vor Forkyndelse af
det ord, der er mægtigt til at saliggiøre Sjæle, som skrevet
staaer i dag, naar I hører Herrens Røst, da forhærder ikke eders Hjerter, som hine om hvilke Han svor: de skal ikke komme
ind i min Hvile!" (173). Og Grundtvig går videre, mere direkte
appellerende og med formuleringer, der kun lettere omskrevet
går igen i "Urolige Hjerte": "Naar derfor Herren giennem Dagens
Evangelium lægger os dette sit Ord i Munden: o gid du vidste
endog paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred, da maae
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vi af Hjertens Grund rette det Ord til enhver Hører, for hvis
Øine det hidtil var skjult, hvad der tjener til alle Sjæles
Fred og Hvile, og videre, hvad sandt er, at enhver af os, der
ikke kiender sin Besøgelses Tid, den velbehagelige Tid og Sa
lighedens Dag, naar Guds Naade banker paa og tilbyder os Guds
Fred, vi er at græde over med endnu bittrere Graad end Herrens
over Jerusalem" (174).
Det eskatologiske perspektiv ligger hele tiden bagved Grundt
vigs formuleringer, også hvor det drejer sig om det enkelte
menneske, men det er ikke desto mindre den nutidige anvendelse,
der står i centrum, ligesom det er den, der bærer de passager i
prædikenen, der enten med motiv eller direkte med ordlyd går igen i "Urolige Hjerte". Efter en overvejelse af samtidens kollektive og individuelle - tilbøjelighed eller rettere mang
lende tilbøjelighed til at opfatte Jesu ord til Jerusalem som
sagt også til dem fortsætter Grundtvig: "Ja m[ine] V[enner]
Herren er ikke kommet for at dømme, men for at frelse, og
skiøndt derfor det gode Ord han forgiæves taler i Verden, maa
dømme den paa den yderste Dag, saa er dette gode Ord dog be
skikket til at finde et godt Sted, hvor det kan hvile, ligesom
Herren sagde til sine første disipler: Naar I træder ind i et
Huus, da siger: Fred være med dette Huus, og hvis der er et
Fredens Barn, da skal Freden hvile derpaa" (175).
Idet Grundtvig igen vender sig til det eskatologiske perspek
tiv associerer han fra det gamle til det nye Jerusalem, der på
engang er det himmelske Jerusalem og den kristne kirke som den
jordiske foregribelse af Guds rige. Her hører talen om Guds
fred som en integreret tilstand for alvor hjemme: "Ja, i dette
ny Jerusalem, der i Sandhed svarer til sit Navn, som er "Fre
dens Stad" der veed alle Indbyggerne, de Smaa vel endog bedre
end de Store, hvad der tjener til deres Fred, thi de har alle
hørt og fulgt Herrens Kald: kommer hid til mig, alle I, som arbeide og ere besværede! jeg vil give eder Hvile, hos mig skal I
finde Hvile for eders Sjæle!" (176).
I slutningen af prædikenen afrunder Grundtvig de temaer, han
allerede har behandlet idet han understreger freden som det
centrale udtryk for sammenhængen mellem den himmelske og den
jordiske virkelighed, sådan som den manifesterer sig i dåben,
ikke mindst i fredlysningen, og i nadveren. Også her peger fle
re begreber og formuleringer direkte frem mod "Urolige Hjerte",
ikke alene freden, nemlig Guds fred, der er det overordnede te-
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ma, men også Kristus som Fredens fyrste, den gensidige kærlig
hed, fredlysningen ved dåben og nadveren som udtryk for at være
hjemme hos Gud. Bag formuleringerne ligger Grundtvigs oplevelse
af Guds fred, sådan som foreningen med Marie Toft og i hende
med tilværelsens kvindelige sammenhæng havde lært ham at kende
den. Som opgøret med den moderne astronomi viser det, var der
tale om en ægte, grundlæggende oplevelse, der for alvor havde
forandret ham i forhold til den fundamentale angst og usikker
hed, der havde præget ham de foregående år: "Ja, Medchristne!
det er jo vor fælles Tro og Bekiendelse, at hver, der vil have
Fred, som kan vare, Fred med Gud og sig selv, det evige Liv med
den evige Fred, de maae alle gaae til Vorherre Jesus Christus,
hvor han er at finde midt iblandt sine, og bede ham om den
Fred, han efterlod sine Disipler, den Guds Fred, som overgaaer
al vor Forstand og bevarer Hjerter og Tanker i ham, i Christo
Jesu, Vorherre. Vi veed det altsaa allesammen, hvad der først
og fremmest tjener til vor Fred, og naar vi derfor som Herrens
Sendebud sige til det ny Jerusalem: gid du vidste idag hvad der
tjener til din Fred, tjener til at giøre Freden saa dyb og Hvi
len saa sød, som de alt herneden kan blive, naar Sjælen lærer
ret at finde Hvile i Herrens Ord og Hjertet føler sig ret in
derlig knyttet til ham, den Fredens Fyrste med den Kiærlighed
som er Fuldkommenheds Baand; derfor, naar vi komme nær til den
Guds Stad, da glæde vi os over den og sige: o gid du dog vidste
idag hvad der tjener til din Fred, og nu er det klart for dine
Øine, thi du veed jo, at det Herrens Ord, hvori din Sjæl kan
finde Hvile, nu og evindelig, det er det Ord, som han sagde til
dig i den hellige Daab: Fred være med dig! og det Herrens Ord
hvoraf din Fred skal befæstes og fordybes til den triumferer i
dit Hjerte og lærer dig at kiende af Erfaring den store Hvile,
Gud har beredt sit Folk, Hans egen himmelske Fred og salige
Hvile, det er hans Ord til alle værdige Giæster ved hans Bord
tager, æder drikker alle heraf! Amen!" (177).
20.

Dagen efter opgøret med den moderne astronomi i Danskeren of
fentliggjorde Grundtvig søndag 7. september de tre salmer "Uro
lige Hjerte", "Døden er den sidste Fiende" og "Alt, hvad som
Fuglevinger fik" i Dansk Kirketidende. Disse salmer, der beteg
ner slutstenen på den udvikling, der er skildret i det foregå
ende, vil blive gennemgået nedenfor, her skal det blot nævnes.
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at tidspunktet for deres offentliggørelse, dagen før Grundtvigs
68-års fødselsdag næppe skyldes en tilfældighed. Ligesom han
ønskede at gøre status i forholdet til Marie Toft på hendes
fødselsdag fire uger tidligere, har han med de tre salmer øn
sket at gøre status over sit eget forhold som menneske og kri
sten i anledning af sin egen fødselsdag. Den prædiken, Grundt
vig holdt søndag 7. september indeholder ligesom prædikenen den
foregående søndag intet, der ligger i direkte forlængelse af de
foregående ugers endelige formulering af den fred, han menne
skeligt og kristeligt havde fundet, sådan som der er gjort rede
for det i det foregående, kun en enkelt bemærkning i prædikenen
7. september (til 12. søndag efter Trinitatis) hentyder til den
udvikling, han havde gennemgået. Det drejer sig om det retori
ske spørgsmål: "hvem kan høre og hvem kan føre det glædelige
Budskab om Guds Fred paa Jorden, Naadens og Sandhedens Ord, som
er mægtigt til at saliggiøre vore Sjæle, uden de Døve, som Her
ren selv giør hørende og de Maalløse, som han giør talende!"
(178). Fordi Grundtvig havde oplevet angsten og tilintetgørel
sen på sin egen krop, havde han ikke alene kunnet beskrive den,
men også virkelig opleve og se dybden i den fred, som Gud af
nåde og kærlighed havde givet ham i mødet med Marie Toft, og
som han nu i tale og skrift havde givet udtryk for.
På sin fødselsdag, om mandagen, modtog Grundtvig et lykønsk
ningsbrev fra enkedronning Caroline Amalie (179). Indholdet vi
ser, at enkedronningen har kendt Grundtvig godt, og at hun der
for har kunnet tage et udmærket bestik af hans sindsstemning.
"Jeg kan kuns", skriver hun, "med det oprigtigste Venskab bede
for Dem at Gud ved Deres forestaaende Ægteskab maae lade Dem
blive saa lykkelig som det er et Menneske givet at blive det
her paa Jorden. Gid De maae komme til at vise Værden at To vir
kelig kan blive Et naar vor Herre er med i Pagten." Derefter
fortsætter enkedronningen med ønsket om, at det vil ske, som
Grundtvig selv fornemmer, allerede er sket, nemlig at ægteska
bet med Marie Toft vil fuldende hans personlighedsudvikling bå
de menneskeligt og kristeligt: "Jeg haaber ved dette Ægteskab
tillige Deres hele Væsens muligste Fuldendelse, thi dertil hø
rer sandelig ogsaa Lykke! "Der er meget hedensk endnu ved mig"
sagde De mig for en Deel Aar tilbage, det vil forsvinde", og
hun slutter brevet med at ønske Grundtvig alt godt for den kom
mende tid "Til vores Alles Glæde og Gavn."
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21.

I den følgende tid måtte den mærkedagsbevidste Grundtvig end
nu en gang igennem de personlige kampe i forbindelse med sit
forestående giftermål med Marie Toft. Ikke på grund af det fo
restående bryllup, men på grund af Lise Grundtvigs fødselsdag
28. september, da hun ville være fyldt 64 år. Disse fornyede
personlige overvejelser kan følges i prædikenerne til 14. og
15. søndag efter Trinitatis (180) og i digtet til børnene i an
ledning af deres mors fødselsdag (181).
Det, der måske gjorde Grundtvig mest urolig ved tanken om Li
se Grundtvig, var forholdet til deres tre børn. Børnene havde
haft svært ved at forstå ikke alene, at deres far i deres mors
sidste år åndeligt talt havde forladt hende til fordel for Ma
rie Toft, men også at han så hurtigt efter deres mors død hav
de, som de måtte opfatte det, kastet sig i armene på den kvin
de, der havde formørket deres mors sidste år. I prædikenen til
14. søndag efter Trinitatis, 21. september, havde Grundtvig
talt om, hvordan vi kender Guds kærlighed til os udfra vores
jordiske forældres uforskyldte kærlighed til os (182). Med det
te tema i tankerne fortsætter han søndagen efter, 15. søndag
efter Trinitatis, 28. september, hvor dagens tekst handler om
menneskets bekymringer og Guds Kærlighed (Mt. 6,24-34), med at
sige, at det kun er "Vorherre Jesu Christi Disipler, som troer
paa hans Frelser-Navn og troer paa Guds den store Kiærlighed,
som Han aabenbarede ved at give os sin eenbaarne Søn til Frel
ser og Forsoner!" (183). Ved man med sig selv, at Gud er ens
himmelske Fader, er der ingen grund til bekymring, men, fort
sætter Grundtvig, "det veed vi sikkert alle, hver med sig selv"
- nemlig at Herrens formaning er mere nødvendig for os end for
disciplene - "thi hvor oprigtig vi end kan troe paa den Kiær
lighed, Faderen har elsket os med og paa det evige Liv, som
Hans Naadegave til os i Christo Jesu Vorherre, saa har vi dog
sikkerlig tit grebet os selv i verdslige Sorger og Bekymringer
for hvad vi skulde æde, hvad vi skulde drikke og hvad vi skulde
iføre os, eller for andre timelige ting" (184). Udfra sine per
sonlige oplevelser ved Grundtvig, at det er sin sag virkelig at
tro på, at vi mennesker ikke behøver at bekymre os, når vi har
en Fader i Himlen, og derfor spørger han lidt længere fremme i
prædikenen, "hvoraf kan det da komme, at selv naar vi alvorlig
har søgt Guds Rige og Hans Retfærdighed, og har altsaa Herrens
Forsikkring om, at den himmelske Fader, som veed alt hvad vi
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herneden har behov, vil skiænke os det i Tilgift, at det alli
gevel kan gaae saa trevent og langsomt med vor Befrielse fra de
verdslige Sorger og Opnaaelsen af den livsalige barnlige Tillid
til vor himmelske Fader, som føder Fuglene og klæder Lilierne
og regner naturligvis dem, Han kalder sine Børn for langt mere
end dem?" (185). Og han svarer uden tøven, at "det kommer na
turligvis af Synden, som er al vor Ulykke, thi det er jo den alene, der har gjort Guds Børn paa Jorden fremmede for deres
himmelske Fader, gjort dem vildfarende i deres Lyster og Begiærligheder og gjort dem bange for at deres Livs Gud, naar de
overlader alt til Ham, da har fortørnet, vil være haard ved
dem, kun give dem Sulteføde og Stodderdragt, ja, deraf kommer
det igrunden altid, naar Guds Børn ikke ret tør troe deres him
melske Fader og ei gierne og gladelig kaste al deres Sorg paa
Ham, som baade kan og vil sørge for dem med den bedste Faders
Gavmildhed og med den bedste Moders Ømhed." (186). Hvis man ik
ke kun tænker på ydre status og velstand og penge, men også på
livsangst og livshunger, når Grundtvig taler om lyster og begaerligheder og manglende tro på Gud som sin himmelske far, er
det let at se, at han her har sig selv og sin egen situation i
tankerne. Indtil han ved mødet med Marie Toft lærte Gud at ken
de som den, der sørger for os med den bedste faders gavmildhed
og den bedste moders ømhed (!), var han kun istand til at se
fortvivlelse og håbløshed i og omkring sig. Derfor fortsætter
han med at sige, at Gud "veed jo ogsaa hvad vi trænger til for
at helbredes fra al den Daarlighed, der ved Synden er kommet
ind i vort Hjerte, forvirrer vore Tanker og forstyrrer vor Fred
(!) saa den nærmeste Aarsag til at Herrens Disipler indvikles i
verdslige Sorger og Bekymringer maa være, at de ikke rigtig
kiender og bruger de Naademidler, som deres Himmelske Fader har
beredt dem til igien blive ret hjemme i Hans Huus og nøies med
Hans Naade."
I forlængelse heraf gennemgår Grundtvig Fadervors betydning
og slutter med at konkludere, at den kristne ikke behøver at
være bange for hvad der skal ske, da "vi har en Fader i Himme
len, der mindst af alle Fædre vil give sine Børn Stene for Brød
eller Slanger for Fisk eller Øgler for Æg, men, som, om en Mo
der end kunde glemme sit Livs Søn og ei forbarme sig over ham,
saa vilde Han dog ikke kunne glemme dem der stole paa Ham!"
(187). Derefter kan Grundtvig slutte sin prædiken med i få ord
at samle sine erfaringer ikke mindst fra det sidste halve år,
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sådan som han et par uger i forvejen havde givet udtryk for dem
i "Urolige Hjerte", som han tilmed citerer som afslutning på
prædikenen: "Derfor, kiære Venner! skal det, saasandt vi er
Herrens Disipler i denne Henseende og i alle Henseender daglig
blive bedre med os, saa vi lægger trøstig alle vore Savn og al
le vore Ønsker i den himmelske Faderhaand, som holder og styrer
alt og som er udrakt til os i Vorherres Jesu Navn for at mætte
os med Velsignelse, og hvergang vi griber vort Hjerte i verds
lige og unyttige Bekymringer, da fordrive dem med et Fadervor
og glemme dem under Lovsang til Ham, som er god og hvis Mis
kundhed varer evindelig!
Urolige Hjerte!
Hvad feiler dig dog?
Urolige Hjerte!
Luk op for Guds Fred!
Amen!" (188)
Til 28. september, muligvis på selve dagen, skrev Grundtvig
digtet ’Til mine kiære Børn’: "Datter ene! Sønner begge!" Dette
digt er det nærmeste Grundtvig kom til at skrive det mindedigt
over Lise Grundtvig, som Ingemann så frem til i sit kondolence
brev lige efter hendes død (189). Det blev ikke offentliggjort
i Grundtvigs egen levetid og bærer iøvrigt et så personligt
præg, at det næppe heller ville have egnet sig til det. Det er
tydeligt, at det var svært for Grundtvig at skrive digtet; det
er som om han har måttet tage tilløb til at skrive det, og fle
re gange i løbet af digtet er det, som om han bryder af og be
gynder forfra igen.
Da vanskeligheder, Grundtvig har haft ved "Datter ene! Sønner
begge!" skyldes først og fremmest den misstemning, der var mel
lem ham og hans børn p.g.a. hans forhold til Marie Toft. Digtet
viser imidlertid, at han i løbet af den tid, der var gået siden
Lise Grundtvigs død, var kommet til rette med sit forhold til
hende. Den kulde og ligegyldighed, han havde følt i den første
tid efter hendes død var afløst af varm taknemmelighed for det,
hun gennem årene havde været for ham, selv om de i hendes sid
ste år var gledet fra hinanden. Det, han ønskede at sige med
digtet, var ikke alene, at han forstod sine børns sorg over ta
bet af en elsket mor, og at han selv ærede hende i hendes grav,
men også, at de måtte prøve at forstå den betydning, Marie Toft
og den kærlighed, hun mødte ham med, havde for ham.
I digtets første to strofer beskriver Grundtvig, hvordan han
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og børnene er fælles om sorgen over deres mor. De tre følgende
strofer handler om, at Grundtvig forstår deres sorg, fordi han
også har mistet sin mor. Først derefter handler de to næste
strofer om hvor god en hustru, Lise Grundtvig havde været. I de
sidste fem strofer skildrer Grundtvig først ensomheden som en
kemand (str. 8-9) og derefter Marie Tofts betydning for ham
(str. 10-12). Det er bemærkelsesværdigt, at hvor samlivet med
Lise Grundtvig er et kært minde, han med taknemmelighed tænker
tilbage på, er tabet af hans mor og sorgen over hende et sår,
der ikke er helet i hans sind og hans liv. Strofe 3-5 i "Datter
ene! Sønner begge!" svarer herved til Grundtvigs digte over sin
mor (190). Stroferne over Lise Grundtvig bliver således stærkt
relativerede af den strofe, der går umiddelbart forud for dem:
Intet Baand, paa Jorden spundet.
Mage er til Baandet fundet
Mellem Børn og Moder sød.
Intet andet, selv det bedste.
Kan vor Sjæl til Graven fæste,
Binde, trods den bittre død.

str. 5

Senere, i strofe 9, nævner Grundtvig, at det er Guds vilje, at
han ikke skal fortvivle, men fortsætte sit liv og sin gerning
med uformindsket livsmod ("Og Gud vil, at, Ham til Ære / Kiæk
og klad med Sang jeg bære / Skal til Grav de hvide Haar!",
hvorefter han i strofe 10 siger, at hans forhold til Marie Toft
er Guds vilje, at båndet til hende altså ikke er spundet på
jorden, men i Himlen (sml. Grundtvigs udtalelser om det kristne
ægteskab i forbindelse med Spandets forslag om kirkelig og bor
gerlig frihed) - hvis man læser nøje efter, med den stiltiende
tilføjelse: i modsætning til båndet til Lise Grundtvig:
Derfor end Han lod mig finde
Under øe en Dannekvinde,
Kiærlig, tro i Liv og Død;
Skjalden var det Held beskaaret.
For ham seent i Efteraaret
Dufter end en Rose rød!

str. 10

I den følgende strofe indrømmer Grundtvig, at han ikke kan
forvente, at hans børn vil elske deres stedmoder ("liskoldt er
Stifmoders Navn"), til gengæld er hendes kærlighed "Meer end
Guld" for ham, og næsten brutalt slutter han digtet med at si
ge, at under alle omstændigheder er en levende Marie Toft mere
værd for ham end en død Lise Grundtvig, hvilket de - værsågod må respektere:
Vinterdagene forsøde,
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Det kan ei de bedste Døde,
Det vil hun, som har mig kiær;
Og den ædle Dannekvinde,
Gamle Faders troe Veninde,
Er ei hun al Ære værd!

str. 12

Digtet til børnene i anledning af deres mors fødselsdag 28.
september afslutter den udvikling, Grundtvig har fastholdt i
"Urolige Hjerte". Uden den afklaring, som denne selvbiografiske
salme både beskriver og selv er et udtryk for, ville Grundtvig
ikke have kunnet skrive så roligt og ærligt, som han gjorde i
"Datter ene! Sønner begge!" Det er derfor naturligt at slutte
gennemgangen af baggrunden for tilblivelsen af "Urolige Hjerte"
og de to andre salmer fra 8. september 1851 her. Grundtvigs se
nere digtning og udvikling i det hele taget er en følge af den
afklaring, "Urolige Hjerte" beskriver, og hører, allerede der
ved, hjemme i en anden sammenhæng.
22.

Endnu skal et par digte, der er skrevet i tiden umiddelbart
før Grundtvigs og Marie Tofts bryllup 24. oktober, dog nævnes.
Det drejer sig dels om de to digte, som Grundtvig 12. oktober
offentliggjorde i Dansk Kirketidende under overskriften "Livets
Vei", "Min Sjæl! vil du til Himmerig" og "Syster! Broder! seer
du ei", hvoraf ikke mindst det sidste digt samler temaerne fra
de tre salmer fra 7. september i en jublende lovsang (191),
dels om digtet "Idunne", der blev trykt i Danskeren (192) dagen
efter brylluppet. Med dette digt griber Grundtvig tilbage til
sit første besøg på Rønnebæksholm fem år tidligere i forbindel
se med Danske Samfunds møde i Næstved, hvortil han med sit for
hold til Marie Toft i tankerne også havde skrevet en sang om Idun og hendes guldæbler. Idun-digtet fra oktober 1851, "Der gik
et Sagn i Lunde" er nærmest en humoreske bygget op over Brages
- og den med ham identiske Hjærnes - forhold til og giftermål
med Idun, hvorved han giver hende guddommelig status og hun gi
ver ham fornyet ungdom og en fremtid, han ikke havde turdet hå
be på.
"Der gik et Sagn i Lunde" begynder med at beskrive menneskers
og guders mistro til, hvad Idun kunne betyde. Brage/Hjærne sat
te sig dog ud over al skepsis og mistro, friede til Idun og
vandt hende og med hende sig selv. Det er, som om Grundtvig har
glemt de kriser og kampe, han havde været igennem, og at alt er
blevet så legende let for ham, at det nærmest ikke er umagen
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værd at nævne, men for dem, der stadig ikke tror på hans lykke,
skal det dog siges, så let og muntert som muligt:
Men Seier vandt dog Hjærne,
Saa det blev soleklart.
Hun fulgdes med ham gierne,
Blev Frue i en Fart,
Blev snart i Asaaard hjemme
Og havde i sit Gjemme
Det Guld, som glæder bedst.
Det var Guld-Æbler disse,
Som faldt fra Skyen ned,
Saa graa var ingen Isse,
Den gulned jo derved.
Var Rynker nok saa stive.
De glat sig maatte give
For et Guldæble-Bid.
Og der blev Lyst og Gammen
I hele Asaaards By,
Da Ungdom smelted sammen
Med Alderdom paany,
Bortdampet var det Gale,
Opvarmet blev det Svale
Og Viisdom elskelig.

PS 7,173.9-11

Hen mod slutningen genfortælles historien om Iduns bortførelse
og om hvordan hun blev hentet tilbage i Frejas fugleham:
Hun kom alt som en Svale,
Hun Sommer fløi ad By,
Opvarmede de Svale,
Forynged dem paany,
Og avled saa med Brage
I sommerlange Dage
Et gyldent Børnekuld.

PS 7,173.15

I en note henviser Grundtvig til, hvordan han "før med Flid"
har fortalt denne historie; slår man efter i Nordens Mvtholoai
(1832), viser det sig, at han her har brugt næsten samme ord
som i "Det gik et Sagn i Lunde": ".. ja, mig synes virkelig jeg
har grandgivelig seet den Svale forleden, og, naar Idunne stik
ker i Hammen, da brister naturligviis det gamle Ord-Sprog, at
een Svale giør ingen Sommer." (193). Har Grundtvig i 1832 ment,
at den ene svale, han havde set, var Clara Bolton, er han nu i
1851 klar over, at det i virkeligheden var Marie Toft, der var
denne svale, og at han først for alvor havde set den, da han
1845 mødte hende. Ved siden af ordsprogsmotivet har Grundtvig i
"Der gik et Sagn i Lunde" også lovsangsmotivet i tankerne, idet
han associerer fra Idun i fuglehammen til fuglene og "Alt, hvad
som Fuglevinger fik" (194).
Det skal iøvrigt nævnes, at det har været et almindeligt øn-
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ske, at Grundtvig nåede frem til den afklaring, han selv var overbevist om at have oplevet takket være udviklingen af forhol
det til Marie Toft i løbet af 1851. Den forargelse over Grundt
vigs forhold til Marie Toft på Lise Grundtvigs bekostning, som
Eline Boisen giver udtryk for i sine erindringer (195), har hun
næppe været ene om (196), og enkedronning Caroline Amalie omta
ler i et brev til Peter Rørdam fra foråret 1851, hvordan
Grundtvig politisk blev mere og mere isoleret ("Grundtvigs Cre
dit i det store Publicum er uhyre falden" (197). I et par breve
fra efteråret 1851 kommer enkedronningen ind på sin vurdering
af Grundtvigs og Marie Tofts forhold til hinanden og foreståen
de ægteskab. Hun giver i et brev af 30. september Peter Rørdam
ret i, at Grundtvig og Marie Toft er "det stolteste Par i Dan
mark", men hun tilføjer, at det er "i aandelig Henseende", hun
finder, at det er sandt: "Gjerne maatte Grundtvig være 30 Aar
yngre, og Fru Tofte 10 Aar yngre; men i overordentlige Tider
som de, vi leve i, kan det nok gaae an at gjøre et overordent
ligt Skridt. Gud velsigne nu det Ægteskab i alle Maader, især
saa det vil komme Danmark til Gode. - - Lad Grundtvigs Familie
liv blive et Speil for alle Christne i Danmark!" (198). I et udateret brev fra oktober kommer Enkedronning Caroline Amalie igen ind på Grundtvigs forhold til Marie Toft og citerer i den
anledning sit fødselsdagsbrev til Grundtvig 8. september: "jeg
ønskede ham nemlig og haabede, at han, ved sin Forbindelse med
Frue Toft blev alt sit Hedenskab qvit. Og det er min fulde 0verbevisning, at denne Forbindelse vil give hans hele Væsen den
Fuldendelse, som han endnu trænger til. - - Jeg kan glæde mig i
Haabet om den Ligevægt, der vil komme i Grundtvigs hele behavyour." (199). Som allerede nævnt i forbindelse med fødsels
dagsbrevet måneden i forvejen, kunne dette, næsten ord til an
det, have været Grundtvigs egne ord om sig selv.
I digtet "Syd-Sælland. (Sommeren 1851)" (200), der blev trykt
i Danskeren ugen efter Grundtvigs og Marie Tofts bryllup, men
som sandsynligvis er skrevet i forbindelse med opholdet på Røn
nebæksholm i begyndelsen af august 1851 beskriver Grundtvig,
hvordan en lang række oplevelser fra hans liv er knyttet til
sydsjællandske lokaliteter, og når til sidst til Rønnebæksholm:
"Gaarden med den spidse Gavl, / Gaarden med de pæne Tavl, / Der
har Skjalden hjemme" (str. 14). Derefter beskriver han sit for
hold til Marie Toft:
Fruen med den høie Pande,
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Fruen med det frie Mod
Rigest mellem begge Strande
Paa det gammeldanske Blod
Graahaars-Skjalden rækker Haand,
Vil i Kiærlighedens Aand
Livet med ham dele!

str. 15

Efter tre strofer, der hver på sin måde prøver at indkredse Ma
rie Tofts personlighed, sammenfatter Grundtvig i strofe 19 hen
des betydning for ham på en måde, der ligger i god forlængelse
af enkedronning Caroline Amalies ønsker for ham:
Skjalden, medens Løvet falder,
Vinterkornet saaes i Vang,
Leve skal en Efter-Alder
Her med Fred og Frydesang,
Mindes alt, hvad Gud har gjort.
Glemme, selv i Dødens Port,
Kampen over Seiren!

str. 19

Det er interessant at se, hvordan stikordene til de tre salmer,
der blev offentliggjort i Dansk Kirketidende 7. september er
samlet i denne ene strofe!
23.
24. oktober 1851 blev Grundtvig og Marie Toft gift i Brøndby
vester Kirke, og knapt tre år senere, 9. juli 1854 døde Marie
Grundtvig, 40 år gammel. Det viser "Urolige Hjerte"s betydning
som et udtryk for hendes betydning for Grundtvig, at han tager
den tre år gamle salme frem for at arbejde den igennem endnu
engang under et ophold på Rønnebæksholm i slutningen af juli,
tre uger efter hendes død. Under bearbejdelsen har Grundtvig imod sin sædvane skrevet sted og tid for bearbejdelsen: "Rønne
bæksholm 7de S.e. Trinitatis 1854". Også her hang hans tidsfor
nemmelse sammen med den kirkelige kalender: Det var 7. søndag
efter Trinitatis, han tre år tidligere 3. august 1851 var kom
met til Rønnebæksholm i anledning af Marie Tofts fødselsdag og
deklareringen af deres forlovelse! Nu havde han mistet hende,
men hendes betydning for ham var stadig usvækket; det gjaldt
stadig, hvad han havde skrevet til hende i anledning af deres
bryllup, også denne gang i det samme udvidede anapæstiske ver
semål som "Skjaldelivet i Danmark" (201):
Med Kiærligheds-Visen
I deiligste Vang,
Skal du vinde Prisen
i Bølgernes Gang;
Naar Strængene briste,
Dit Navn blev det sidste,
Mundharpen har løftet i Sky!

str. 12
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24.
"Urolige Hjerte" (202) er formelt forfatterens tale med sig
selv på baggrund af hans indre og ydre situation. Udgangspunk
tet er en personligt oplevet krise, hvor salmens 'jeg' ikke
selv kan klare krisen, men er henvist til den hjælp, der kommer
udefra. I strofe 1 beskrives krisen som 'jeg'ets eksistentielle
rådvildhed. I strofe 2 overvejes det, om dåben og dens fredlys
ning vil være en udvej ud af den eksistentielle krise. I strofe
3 svares der bekræftende på dette spørgsmål, og løsningen på
krisen beskrives som en brud, der holder for døren. Strofe fire
beskriver, hvilken betydning det vil få at modtage denne brud,
og i strofe fem siges det, at bruden er Guds fred og en dron
ning, hvis tilstedeværelse og regering vil være ensbetydende
med tilegnelsen af Guds virkelighed, d.v.s. Guds riges frem
brud.
"Urolige Hjerte" er bygget op over den V-struktur, der findes
i en række af Grundtvigs salmer (203), således at salmens før
ste halvdel kontrasterende modsvarer dens anden halvdel. Der er
dog for "Urolige Hjerte"s vedkommende ikke tale om en konse
kvent gennemført V-struktur, idet det kun er strofe 1 og 5, der
kan siges at modsvare hinanden direkte. Strofe 1 beskriver
•jeg'ets krisebevidsthed og eksistentielle anfægtelse, strofe
2-4 skildrer krisens overvindelse og endelig viser strofe 5,
hvordan krisen er blevet overvundet, og den nu ikke længere an
fægtede, men afklarede tro gør det muligt at se den overståede
krise i øjnene. Denne udvikling fra strofe 1 til 5 beskriver på
den ene side et historisk forløb for så vidt som udviklingen i
salmen svarer til Grundtvigs egen udvikling fra midten af
1840'rne til sommeren 1851, men på den anden side er der tale
om en psykologisk beskrivelse af en troende kristens totalople
velse af sin situation som menneske og kristen på een gang.
Denne spænding mellem det personlige og det almene er kendeteg
nende for mange af Grundtvigs salmer og er en hovedårsag til,
at de føles både dynamiske og nærværende.
Det er påfaldende, at salmen består af to halvdele, der skil
ler sig klart ud fra hinanden. Denne dobbelthed afspejler sig
formelt i de to halvdeles forskellige verbalformer. Første
halvdel er karakteriseret af interrogativ kombineret med indi
kativ. Alle sætninger til og med str. 3. linie 2 (3:2) er for
muleret som spørgsmål, hvadenten der er brugt spørgsmåls- eller
udråbstegn. Resten af salmen, d.v.s. hele anden halvdel er ef-
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ter overgangen 3:5-7 holdt i en kombination af imperativ og in
dikativ, idet indikativen dels begrunder imperativen, dels an
giver dens indhold; ikke mindst falder dette i øjnene i sidste
strofe, hvor de første linier næsten ordret er en gentagelse af
de tilsvarende linier i strofe 1.
Dette sprogligt-formeile forhold antyder, at der sker et væ
sentligt indsnit i salmen netop ved overgangen fra første til
sidste halvdel. Første halvdel handler om Guds faderlige omsorg
for den kristne. At der ikke er tale om mennesker i al alminde
lighed viser ikke alene talen om, at Gud ("din Fader, som raader for alt" sammen med "den Bedste" er den treenige Guds to
første personer. Faderen og Sønnen) har udvalgt og hjulpet sal
mens 'jeg', men også henvisningen til dåben i str. 2, tildels
str. 3. Anden halvdel handler om den kristnes (Grundtvigs) op
levelse af den kristne mandligt-kvindelige virkelighed. Da
Grundtvig var en mand er denne virkelighed beskrevet kvinde
ligt, da han forudsætter sin egen mandlige oplevelse af den.
Ikke alene kan salmen opfattes som to halvdele, den kan også
opfattes som en bevægelse fra det mandlige og det kvindelige
til det kristelige, der er en forening af begge dele, men, som
allerede nævnt, af Grundtvig, fordi han var mand, først og
fremmest oplevet som det kvindelige. Strofe 5 opsummerer kon
kluderende de foregående fire strofer, idet strofe l-3a (1:13:4) svarer til første halvdel af strofe 5 (5:1-4), ligesom
strofe 3b-4 svarer til sidste halvdel af strofe 5 (5:5-8), idet
ligheden er næsten linie for linie: str. 1 svarer til 5:1, str.
2 til 5:2, str. 3a til 5:3-4, str. 3b til 5:5, str. 4a til 5:6
og 4b til 5:7. Samtidig er strofe 5 linie for linie en kontra
sterende gentagelse af strofe 1, idet 1:1 svarer til 5:1, 1:2
til 5:2 og så fremdeles. Hertil kommer, at hver strofe består
af et udsagn i den første del, der består af fire kortere lini
er, et spørgsmål eller en opfordring, der derefter kommenteres
i de tre længere linier, der udgør strofens sidste del. Hertil
kommer salmen igennem en række parallelle ord- og begrebsgen
tagelser. Alt i alt er salmen opbygget med en gennemført, stram
struktur, der sammen med de enkelte ord og begreber er afgøren
de for salmens helhedsvirkning.
25.
En række af salmens begreber og sammenhænge kan, sådan som
det er påvist i det foregående, genfindes i Grundtvigs øvrige
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produktion fra foråret og sommeren 1851. I det følgende vil be
greberne blive gennemgået, sådan som de findes i salmen selv.
Efter denne gennemgang vil det blive forsøgt at trænge ind bag
salmens ydre begrebsstruktuyr for om muligt at afdække den per
sonlige struktur, der bærer salmen.
"Urolige Hjerte"s tema er Guds fred, sådan som det ikke alene
fremgår af overskriften i Dansk Kirketidende, men også af ori
ginalmanuskriptets understregninger i strofe 2 og 3 af hen
holdsvis "Fred være med dia!" og Guds Fred!. Formelt er salmen
således en udvikling af et af de temaer, der indgår i evange
lieteksten til 1. Pinsedag (nuværende 1. tekstrække). Joh.
14,23-31, hvor det i vers 27 hedder: "Fred lader jeg Eder, min
Fred giver jeg Eder; jeg giver ikke, som Verden giver. Eders
Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke." Grundtvig prædikede
undtagelsesvis ikke Pinsedag 1851, da han i pinsen var i Chri
stiania for at deltage i det skandinaviske studentermøde, men
fra Bruuns referat af hans bemærkning til pastor Steensrud un
der froprædikenen i Vor Frelsers Kirke om Frimanns "Trøstens
Aand! du i de Svage" ved vi, at han havde hele det problemkom
pleks, der ligger bag "Urolige Hjerte" i tankerne under pinse
gudstjenesten (204). "Urolige Hjerte" er således blevet til som
en slags erstatning for den prædiken, han ikke fik holdt Pinse
dag, på samme måde som han tre år senere tager den samme salme
frem og arbejder med den på 7. søndag efter Trinitatis, da han
sidder på Rønnebæksholm og mindes den samme søndag 1851, da han
kom dertil som nyforlovet og så lykkelig som aldrig før eller
siden i sit liv. Et tidligere eksempel på det samme, at Grundt
vig skrev en salme i stedet for en prædiken, han ikke fik
holdt, er "Et Barn er født i Bethlehem", som han bearbejdede og
gendigtede i anledning af julen 1820, knapt to måneder før han
blev sognepræst i Præstø (205). Johs. 14,27 er det eneste
skriftsted, der direkte ligger bag "Urolige Hjerte"s tekst,
selvom der i flere af formuleringerne er skriftstedsallusioner,
som f.eks. de to sidste linier i strofe 1, hvor billederne er
taget fra henholdsvis Matth. 10,31 og Joh. 15,15-16. "Fred være
med dig!" i 2:7 er derimod ikke taget fra Joh. 20,21, hvor der
bruges flertal "Eder" og ikke ental som her, hvor der er tale
om et direkte citat fra dåbsritualet, der netop bruger entals
formen "dig" (206) .
Første halvdel af salmen er en konfrontation mellem den men
neskeligt -verdslige håbløshed og den deraf følgende grundlæg-
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gende uro på den ene side og det kristent-kirkelige håb og den
deraf følgende fred på den anden side. Begge dele, både sikker
heden og usikkerheden, den menneskelige og den kristelige sam
menhæng, er givet på forhånd. Det er karakteristisk for Grundt
vigs tankegang, at han tager begge sammenhænge alvorligt. Men
neskelivet med dets forgængelighed er en virkelig anfægtelse
for ham helt ind i hans allerinderste jeg, og som hans videre
udvikling helt frem til hans sidste digt fra sommeren 1872
(207) viser, er det en anfægtelse, han aldrig kom ud over; men
samtidig vidste han, at dermed var det sidste ord om ham og
hans situation som menneske ikke sagt: ind i den grundlæggende
menneskelige usikkerhed og håbløshed havde fredlysningen ved
dåben én gang for alle lydt og gjort alting anderledes. I dåben
er Guds virkelighed og dermed først og fremmest Guds fred ble
vet den døbtes virkelighed.
Guds virkelighed og dermed Guds fred er givet på forhånd og
dermed uafhængig af det enkelte menneskes forhold, på samme må
de som det enkelte menneskes forældre er givet på forhånd uaf
hængig af den enkeltes evner og karakteregenskaber og forhold
iøvrigt. I modsætning til den usikkerhed, uro, håbløshed, som
mennesket finder i sig selv, står Guds fred fast, ikke som en
subjektiv drøm, men som en objektiv virkelighed. Det samme gæl
der anden halvdel af salmen, hvor Guds fred beskrives som en
brud, der kommer til salmens jeg på eget initiativ. Ligesom det
i første halvdel af salmen gjaldt om at vedkende sig sin gud
givne virkelighed og dermed den fred, den bringer, gælder det
her om at åbne sig mod Guds virkelighed og den fred, den bety
der.
Som forældrene og deres slægt, måske ikke mindst moderens,
var det, der stod fast på forhånd i Grundtvigs liv og bestemte
det mere, end man ved en overfladisk betragtning skulle tro,
var mødet med Marie Toft den begivenhed, der fik tingene til at
falde på plads i hans liv, ikke fordi han selv havde villet
det, men - og han kunne ikke forstå det anderledes - fordi det
var Guds vilje. Marie Toft var kommet til Grundtvig, fordi hun
ville, og hun havde fortsat og udbygget deres bekendtskab, for
di hun ønskede det, ikke fordi Grundtvig havde gjort noget, for
at det skulle ske. Marie Toft havde givet Grundtvig sammenhæng
og fred i hans liv, hun havde givet ham hans nutid igen, og
havde givet ham en fremtid frem mod og ind i døden, som han ik
ke havde turdet håbe på. Alt dette har Grundtvig lagt ind i MU-
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rolige Hjerte'1, der derved bliver en personlig bekendelse, en
beskrivelse af, hvordan Gud har holdt og holder hans liv i sin
hånd, og hvordan han derved både på den ene og på den anden må
de har gjort det værd at leve, helt ud, da forældrene og ægte
fællen omskriver hele et menneskes liv.
Som første halvdel af "Urolige Hjerte" er anden halvdel skre
vet i et meget personligt sprog med benyttelse af billeder og
begreber, der viser, at Grundtvig har skrevet om sig selv og
sit eget liv. Rettelsen i strofe 4, hvor de oprindelige sidste
tre, meget personlige linier inden offentliggørelsen er blevet
skiftet ud med tre andre, mere alment formulerede linier, vi
ser, at Grundtvig selv har syntes, at han er gået for langt i
retning af at åbne op for sine tanker og følelser. I de tre
tilføjede linier bliver den personlige oplevelse erstattet af
et teologisk-kirkeligt udsagn, en formulering af den kristne
treklang tro, håb og kærlighed, idet den kærlighed, som den
himmelske brud repræsenterer, bliver baggrunden og udgangspunk
tet for håbet og troen. Den samme treklang går igen i slutnin
gen af strofe 5, hvor salmens temaer samles og udvikles endnu
en gang.
I trediesidste linie i strofe 5 sammenholdes temaerne i før
ste og anden halvdel af salmen på en sådan måde, at de går op i
en højere enhed, og det er svært at se, hvor det ene begynder
og det andet holdet op. Guds fred er den kvindeligt oplevede
Guds vilje, og, fortsætter Grundtvig i næste linie, den sande
forståelse af tilværelsen forudsætter den samme oplevelse af
Guds vilje som en integreret del af ens tilværelse, som den
kvinde, en mand ønsker at gifte sig med, opleves af ham som en
integreret del af hans liv, og samtidig som et udtryk for den
større sammenhæng, han selv er en del af. Igen i sidste linie
siges det, at oplevelsen af den kvindeligt forståede tilværel
sessammenhæng er forudsætningen for at kunne se og begribe den
tilværelsesvirkelighed. Gud lader den enkelte blive del af.
Grundtvig samler i strofe 5 alle salmens begreber og signal
ord. Som allerede nævnt gentages ikke alene første strofes, men
hele salmens struktur i strofe 5. De første fire linier beskri
ver overvindelsen af menneskets - den kristnes - eksistenskrise
gennem åbningen for Guds fred, og i de sidste tre længere lini
er beskrives Guds fred.
Hvor Guds fred hersker, opleves den som en kvindeligt forstå
et tilværelsesmagt, der udtrykker Guds vilje med den verden.

i
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han selv har skabt. Det gælder om at leve i pagt med denne til
værelsesmagt, og Grundtvig bruger det ægteskabelige fællesskab
for at vise, hvor levende og tæt den enkeltes forhold til det
tilværelsens grundvilkår, som Guds fred er, kan og skal være.
Når Grundtvig bruger ægteskabet som billede, sker det ud fra
den opfattelse, at den elskede ikke suverænt bliver valgt af
den, der 'fæster' hende, men at hun selv kommer og pludselig er
der, selvfølgeligt og uimodståeligt som Grundtvig havde oplevet
det i forholdet til Marie Toft, og som han har beskrevet det i
strofe 3 og 4. Igen i linie 7 ønsker Grundtvig at understrege
Guds freds suverænitet i forhold til det menneske, der åbner
sig for den, og hvis virkelighed den bliver. Der er tale om en
stigning i intensitet fra linie 5 til linie 7. Den fred, som i
linie 5 er Guds vilje og som den enkelte tilegner sig i linie 6
er i linie 7 den suveræne menneskelige og guddommelige virke
lighed. Samtidig er der fra linie 5 til linie 7 en udvikling
fra tro gennem håb til kærlighed. Linie 5 beskriver troen på
den gudskabte virkelighed, linie 6 håbet på det liv og den
fremtid, denne virkelighed vil betyde, og linie 7 kærligheden
som den altomfattende og suveræne Guds virkelighed. Hertil sva
rer Grundtvigs opfattelse af troen som kvindelig, håbet som
mandligt og kærligheden igen som kvindelig (208), idet hoved
vægten i de tre linier er lagt på henholdsvis det kvindelige,
det mandlige og - igen - det kvindelige, med den indre udvik
ling fra linie 5 til linie 7, at det kvindelige i linie 5 er
sat af Gud, hvorimod det i linie 7 nærmest er omvendt, samtidig
med, at det i linie 6 understreges, at det mandliges vej til
det guddommelige går gennem det sandt kvindelige.
26.
En sammenligning mellem de forskellige versioner af "Urolige
Hjerte" viser, at Grundtvig har arbejdet med salmens sproglige
og indholdsmæssige udtryk fra den første nedskrift august 1851
til den endelige form i Fest-Psalmer 7. opl. fra marts 1856,
jfr. bilag A-D.
Den første nedskrift (Bilag A) indeholder en række mindre
rettelser hovedsagelig af stilistisk art, foretaget under selve
nedskriften. Den eneste af disse rettelser, der har indholds
mæssig betydning er ændringen i slutningen af strofe 3 fra
"velsigne dig Gud" til "velkommen fra Gud", hvor tyngdepunktet
flyttes fra menneskets ønske til Guds vilje. Efter nedskriften
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har Grundtvig skrevet de sidste tre linier i strofe 4 helt om,
hvorved den personligt indfølende tiltale til det urolige hjer
te ændres til et mere alment udtryk uden direkte adresse til
hj ertet.
Den første nedskrift er konsekvent gennemført som en tiltale
til det urolige hjerte. Ændringen i strofe 4 viser dog, at
Grundtvig allerede umiddelbart efter nedskriften af salmen har
følt, at tiltalen til det urolige hjerte og dermed til ham selv
i hans særlige situation, har kunnet vanskeliggøre andres til
egnelse af salmen. Dette ønske om at gøre salmens udtryk mere
alment går igen i de yderligere ændringer, der er foretaget i
den anden version af salmen (Bilag B). Efter at Grundtvig havde
skrevet den første nedskrift ren med den rettelse, at "Throne"
i salmens sidste linie er ændret til det mere neutrale - og al
mene - "Sæde", rettede han i anden omgang "din", "dine" og
"dig" til "min", "mine" og "mig" i henholdsvis linie 5, 6 og 7
i strofe 1, hvorved tiltalen til det urolige hjerte ændres til
en direkte tiltale til salmens 'jeg'. Det samme er tilfældet i
strofe 3, hvor "Naar du har Guds Fred" i linie 2 ændres til
"Min Sjæl, med Guds Fred". Grundtvig har haft en fornemmelse
af, at det mere konventionelle udtryk 'sjæl', som han også selv
har brugt i lignende sammenhænge (209), i højere grad ville
blive opfattet som en omskrivning af salmens 'jeg' end det
'hjerte', som den oprindelige versions 'du' henviser til, og
som, på trods af, at det er et af Grundtvigs hovedord (210),
muligvis kunne misforstås i pietistisk retning.
Den tredie version af "Urolige Hjerte", den trykte salme i
Dansk Kirketidende 7. september 1851, er identisk med den ret
tede anden version, der derfor må anses for trykmanuskriptet
til Dansk Kirketidendes version (Bilag C).
Allerede en måned efter den første offentliggørelse i Dansk
Kirketidende optog Grundtvig "Urolige Hjerte" i 3. oplag af
Fest-Psalmer. der udkom 11. oktober 1851. Her står salmen mel
lem "Jeg raaber fast, o Herre" (nr. 684) og Stabat mater-gen
digtningen "Under Korset stod med Smerte". Ikke alene står "Urolige Hjerte" således side om side med en af de kendteste Maria-salmer, den står også i et tillæg, der indledes med en af
Grundtvigs store kvinde-salmer, "Kirken er som Himmerige"
(211). Ved således at optage "Urolige Hjerte" i det tillæg til
Fest-Psalmer, der udkom ikke engang 14 dage før brylluppet med
Marie Toft 24. oktober, havde Grundtvig for dem, der vidste be-
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sked, allerede fuldt ud integreret sit forhold til hende og de
res forhold til hinanden i en genuin kirkelig-kristelig sammen
hæng, som et led i dén menneskeligt-kristelige forening, der
for Grundtvig var vigtigere og som til hver en tid kunne gå i
stedet for den kirkelige brudevielse.
Som allerede nævnt tog Grundtvig "Urolige Hjerte" frem under
sit besøg på Rønnebæksholm kort tid efter Marie Tofts død 7.
juli 1854 og bisættelse 10 dage senere. Det er tydeligt, at det
var hans ønske i højere grad end tidligere at gøre det stadig
stærkt personlige dig til en menighedssalme. Derfor ændres i
strofe 1 og 2 henholdsvis 'min', 'mine' og 'mig' og 'du' og
'dig' til 'vor', 'vore', •os', 'vi' og 'os'. Af samme grund æn
dres sidstelinien i strofe 2 fra "Var ikke det Ordet "Fred være
med dig!" til "Fred være med eder! Fred være med dig!", hvorved
liniens karakter af direkte citat af dåbsritualets ord udvi
skes, samtidig med at ritualets "Fred være med dig!" mere for
nemmes som en individualiserende tilføjelse til det kollektive
"Fred være med eder!" Grundtvig har først tænkt sig at afkorte
salmen ved at udelade strofe 4, som allerede i første version
havde voldt vanskeligheder, og han havde allerede nået at skri
ve de første 5 linier af strofe 5, hvorefter han bryder af,
streger det, han har skrevet af strofe 5, ud, og skriver i ste
det strofe 4 i en noget omarbejdet version. De første 4 linier
bibeholdes uændrede, men i linierne 5 og 6 tegnes et mere ak
tivt billede af den himmelske brud end i de tidligere versio
ner. I stedet for at være "tilhuse" bliver hun "Husfruen", og i
stedet for at "sidde stille" byder hun stilhed, hvorved karak
teristikken af den himmelske brud bliver tilnærmet Grundtvigs
beskrivelse af Marie Toft ikke mindst i talen ved afsløringen
af mindestøtten over hende året efter (212). I linie 7 samles
den oprindelige omtale af tro, håb og kærlighed i linierne 6 og
7 til "I Kiærlighed hviler vort Haab og vor Tro!", hvor den ro,
der tidligere havde været beskrevet i de to foregående linier
tages med ind i beskrivelsen af troen, håbet og kærligheden på
en måde, der gør kærligheden, der ellers kunne opfattes som den
afklaret fredfyldte egenskab af de tre, til det afklaret dyna
miske spændingsfelt, hvori såvel troen som håbet befinder sig.
Herved bliver kærligheden udtrykket for den altomfattende til
værelsessammenhæng, som det mandlige må opfatte som kvindelig
og som det kvindelige må opfatte som mandlig, og som for begge
opfattelser er virkeliggørelsen af Guds vilje med sin skabning.
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Efter ændringerne i strofe 4 er det endnu tydeligere end tidli
gere, at Grundtvig har oplevet og her beskrevet Guds fred i Ma
rie Tofts billede. I forlængelse af brugen af ordet 'Husfruen'
i strofe 4 ændres i strofe 5 'fæste' til 'hylde' og 'sit Sæde'
til 'Høisædet' (hhv. 1, 6 og 7). Efter Marie Tofts død har
Grundtvig ikke længere kunnet sige 'fæste'; det personlige - og
ægteskabelige - fællesskab med dets levende gensidighed var ik
ke længere muligt, derfor ændrede Grundtvig 'fæste' til 'hyl
de', der understreger både afstand og ensidighed i det umiddel
bare forhold mellem den, der hyldes og den, der hylder. Samti
dig antyder ændringen til 'hylde' sammen med ændringen til
•Høisædet' den gammelnordiske sammenhæng, som også 'Husfruen' i
strofe 4 giver associationer til, og som Grundtvig lige fra de
res første møde havde forbundet Marie Toft med.
Grundtvigs sidste bearbejdelse af "Urolige Hjerte" findes i
7. oplag af Fest-Psalmer. der udkom i marts 1856. I de tre før
ste strofer er rettelserne fra ental til flertal i 1854-versionen bibeholdt, hvorimod 1854-versionens ændringer i strofe 4 er
rettet tilbage til ordlyden i Dansk Kirketidende 1851, muligvis
fordi ændringerne her har forekommet for omfattende i forhold
til den allerede indsungne tekst. Til gengæld er der i 1856versionen indført et par små, men sigende ændringer i forhold
til de tidligere versioner. I strofe 1 er i linie 6 'Tanker'
ændret til 'Timer', hvorved udtrykket bliver mere upersonligtkonventionelt. Grundtvig har haft Matthæus 10,30 ("Ja endog al
le Eders Hovedhaar ere talte") i tankerne, der 1856 blev ændret
til "Timer" uden at det grundlæggende bibelcitat blev ændret,
selvom udtrykket som nævnt skiftede karakter.
En lignende mindre ændring findes i strofe 2 linie 6, hvor
'Paa' ændres til 'Til'. Ændringen er ubetydelig, men har for
skudt udtrykkets tyngdepunkt væk fra 'dem, der indtræde i Guds
Himmerig' hen mod 'Ordet'. I strofe 5 ændres linierne 3 og 4,
der gøres til en relativsætning, der lægger sig til 'Guds Fred'
i stedet for at være en tidsbisætning, der siger, hvad der
sker, når man lukker op for Guds fred, hvorved vægten flyttes
fra virkningen af Guds fred til Guds fred selv, hvilket måske
nok gør udsagnet mere objektivt, men samtidig dets indhold min
dre nærværende. Denne forskydning fra det personligt aktive og
dermed nærværende går igen i linie 6, hvor 'vil' ændres til
'mon', hvilket ikke alene gør udtrykket konventionelt uforplig
tende i forhold til den tidligere formulering, men også fjerner
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menneskets aktive rolle i tilegnelsen af Guds fred, en rolle,
der er ret beskeden i salmen i forvejen, men som ved de nævnte
ændringer gøres endnu mindre. Denne drejning kan skyldes
Grundtvigs ønske om at gøre et personligt digt til en almen
salme, men den kan måske også skyldes, at Grundtvig havde op
levet i 1854, at Gud havde taget det igen, som han tre år tid
ligere havde givet, og at menneskets aktive modtagen derfor
havde mindre betydning, en han tidligere havde ment.
Endnu en ændring i strofe 5 i 1856-versionen skal nævnes. Det
drejer sig om linie 3 og 4 hvor subjektet p.g.a. ændringen fra
tidsbisætning til relativsætning ikke længere er "al Smerte" i
linie 3, men "Guds Fred" i linie 2. Denne ændring fører med
sig, at "daaner" i linie 4 bliver rettet til "smiler", en æn
dring, der er både logisk og syntaktisk forståelig, men som be
tyder en idyllisering af den smerte, som Guds fred dulmer, som
sammen med ændringen til "mon" i linie 6 svækker strofens og
dermed hele salmens udtryk. Alt i alt kan man i denne salme som
i andre salmer, der i første nedskrift var et stærkt udtryk for
Grundtvigs personlige oplevelse af spændingen mellem det menne
skelige og det kristelige (213), konstatere en tydelig afsvæk
ning i konventionel retning af salmens udtryk.
27.
"Urolige Hjerte" er, sådan som det er påvist i det foregåen
de, en af Grundtvigs stærkt personlige, selvbiografiske salmer.
Det samme gælder de to andre salmer, som han offentliggjorde
samtidig i Dansk Kirketidende. "Døden er den sidste Fiende" og
"Alt, hvad som Fuglevinger fik", der handler om henholdsvis
konfrontationen med døden som livets grænse i forbindelse med
Lise Grundtvigs død (214) og lovsangen over mødet med Marie
Toft, idet sidste strofe i "Døden er den sidste Fiende" leder
direkte over i "Alt, hvad som Fuglevinger fik".
Som Grundtvig skrev i sit brev til Ingemann efter Lise
Grundtvigs død (215), trængte han langt mere til både trøst og
opmuntring, "end Verden véd eller med Guds Hjælp skal faa at
vide". En analyse af hans trykte og utrykte produktion i perio
den 1844-1851 kan give en fornemmelse af, hvad det er, han har
tænkt på, da han skrev til Ingemann, nemlig eksistenskrisen i
midten af 1840'rne og dens overvindelse i mødet med Marie Toft.
Endnu var forholdet til Marie Toft dog ikke helt afklaret i be
gyndelsen af februar 1851, og Grundtvigs behov for trøst og op-
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muntring var derfor endnu intenst, også fordi han i løbet af
vinteren 1851 oplevede en tiltagende personlig isolation (216) .
Forholdet til Marie Toft blev imidlertid afklaret i løbet af
foråret på en sådan måde, at Grundtvig ikke kunne opfatte det,
der skete, som andet end en bekræftelse af hans forestillinger
om Guds plan med ham og hans liv. Det skulle derfor, på bag
grund af det skitserede udviklingsforløb være muligt at udskil
le nogle af de komponenter, der danner grundstrukturen i
Grundtvigs selvforståelse.
Grundtvig arbejdede hele sit liv på at beskrive de struktu
rer, der efter hans opfattelse var afgørende for det historiske
forløb fra skabelse til fuldendelse. Bedst kendt er uden tvivl
hans forsøg på at strukturere verdenskirkehistorien udfra de
syv menighedsbreve i Johannes Åbenbarings kapitel 2 og 3, sådan
som det endeligt blev udformet i "Christenhedens Syvstierne"
fra årene 1854 og 1855 (217). Grundtvigs forestilling om tilvæ
relsens historisk-poetiske sammenhæng (218) står i nøje forbin
delse med dette helhedssyn. Samtidig viser Grundtvigs vurdering
af sin virksomhed som præst og prædikant på Christianshavn og i
Vartov hans opfattelse af sin egen (kirke-)historiske og eskatologiske betydning (219). Ligesom Grundtvig opfattede verdens
historiens grundstruktur som et udtryk for Guds plan med den
verden, han havde skabt, opfattede han også den struktur, som
han fandt i sit eget liv, som et udtryk for Guds vilje med ham.
I det følgende skal det derfor forsøges at rekonstruere en af
de strukturer, Grundtvig oplevede sit liv udfra, og som derfor
er nødvendig til forståelsen ikke alene af hans udtalelser om
sig selv og sit liv, men også af hans opfattelse af tilværel
sens såvel menneskelige og kristelige sammenhæng. Det drejer
sig om den kvindelige struktur i Grundtvigs liv forstået som
den sammenhæng, kvinderne i hans liv har givet hans selvforstå
else. Der vil ikke være tale om moderne dybdepsykologiske over
vejelser (220), men om et forsøg på at rekonstruere Grundtvigs
egen forestilling om en sådan - kvindelig - grundstruktur og
dens betydning for hans liv.
Grundtvig beskriver i digtet til sine børn i anledning af de
res moders fødselsdag 28. september 1851, "Datter ene! Sønner
begge!" sit forhold til de tre kvinder i hans liv, moderen,
hans første og hans anden hustru. Det fremgår tydeligt af dig
tet, at det er den forlængst afdøde mor og Marie Toft, som han
kort tid efter giftede sig med, der virkelig betød noget for
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ham, hvorimod Lise Grundtvig, børnenes mor og hans nylig afdøde
hustru gennem mange år i hvert fald ikke længere betød noget
virkeligt for ham, men indtog en slags mellemstilling mellem de
to andre. Det er det samme indtryk, man får af samtlige andre
kilder til Grundtvigs liv mellem 1845 og 1851. Med Marie Toft,
føler Grundtvig, er forbindelsen tilbage til hans moder blevet
knyttet igen. De kunne begge føre deres slægt tilbage til de
gamle Hvider og gennem dem til Palnatoke og dennes fynske forfædre, begge var de uforfærdede og fromme kvinder, - og begge
hed de Marie, moderen Cathrine Marie Bang og hustruen Anne Ma
rie Elise Carlsen. Marie var for Grundtvig det største kristne
kvindenavn. Jomfru Marie var Guds enbårne Søns mor, og Marie
Magdalene var ifølge Grundtvigs foretrukne evangelium, Johannes-evangeliet, den første, der mødte den opstandne påskemor
gen; det var ikke tilfældigt, at deres møde spiller en væsent
lig rolle i Grundtvigs gennembrudssalme, "Tag det sorte Kors
fra Graven" (221). Disse to kvinder har gennem deres afstamning
og deres tro, som de henholdsvis gav og gengav ham, legemiiggjort den historisk-poetiske sammenhæng for ham med hele den
danske historie tilbage til den mytologiske urtid, samtidig med
at de har legemliggjort Guds fællesskab med ham og Guds vilje
med hans liv. Som de to bibelske Maria'er så at sige var den
nye pagts mødre, var, sådan oplevede Grundtvig det 1851, hans
mor og Marie Toft dét nye livs mødre, der af Gud var bestemt
til at begynde med ham, det eskatologiske liv i den danske kir
ke frem mod verdens ende. Efter, som han oplevede det, menig
hedslivets genfødsel (genopstandelse!) i Vartov, ikke mindst i
forbindelse med den nye salmesangs (eskatologiske) frembrud ju
ledag 1845 (222) , kort efter at Marie Toft havde besøgt ham
første gang, var der for ham ikke tvivl om, at det forholdt sig
sådan. Som hans mor havde været fødselens, var Marie Toft ble
vet genfødslens, opstandelsens Marie. Ind imellem disse to
kvinder stod Lise Grundtvig, hans første hustru og hans børns
mor. Med sit navn og sit sind tilhørte hun i virkeligheden den
gamle pagt ligesom sin navne-moder, Johannes Døberens mor Elisabet. Elisabet var Maries slægtning, men ligesom Johannes var
den, der skulle forberede Maries søns komme, var Lise Grundtvig
den, hvis liv skulle danne overgangen til mødet og samlivet med
Marie Toft, der også ved selv at bære navnet Elise var den for
klarede Elisabet, den i hvem den gamle pagt opstod som den ny i
forklaret skikkelse. Med sin sans for navneparallelitet har
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Grundtvig næppe kunnet undgå at notere sig, at hans moders søn
hed Frederik, ligesom jomfru Marias søn var den kommende freds
fyrste (jfr. Grundtvigs spil på navneligheden Frederik - Frede
god) , mens Elisabets, ligesom Lise Grundtvigs hed Johannes /
Johan, ligesom Grundtvigs far, der for ham mere end nogen anden
repræsenterede den gamle (danske førrationalistiske) kristendom
og kirkelighed, som efter Grundtvigs opfattelse skulle genfødes
gennem hans virksomhed som præst og prædikant. Er denne paral
lel rigtig, er det ikke kun for at holde en familietradition i
hævd, men for at fastholde den nye tids virkelighed, at Marie
Tofts søn også fik navnet Frederik.
Grundtvig var født den 8. september. Jomfru Marias fødsels
dag. Den betydning, han har tillagt denne kendsgerning, kan ik
ke alene ses af hans forhold til Maria'erne i Det nye Testamen
te og i hans eget liv, men er også en nøgle til forståelsen af
den centrale julesalme fra 1824, "Velkommen igen. Guds engle
små" (223) . I strofe 1 i denne salme, der var bærer af den pro
fetiske forventning om den danske kirkes genfødsel, som Grundt
vig vidste med sig selv, han og menigheden i Vartov oplevede
juledag 1845 (224), siger Grundtvig til englene, at "Trods
klingrende Frost godt Aar i spaae / For Fugl og Sæd i Dvale!"
Fuglen er Grundtvigs stående lovsangsmetafor, sæden er en Kristus-metafor (225), der her anvendes på Kristi menighed. Det
var en gammel kalenderhuskeregel, at vintersæden skulle være
sået før Jomfru Marias fødselsdag (226). I denne gamle bonde
visdom har Grundtvig set et udtryk for sin egen skæbnebestemte
- gudvillede - sammenhæng, kristeligt og menneskeligt, december
1824 profetisk foregribende, december 1845 eksistentielt nærvæ
rende i mødet med Marie Toft og i salmesangen ved julegudstje
nesten i Vartov Kirke. Grundtvigs tankeverden er i høj grad
bygget op over parallelassociationer; således også her.
Grundtvigs oplevelse af et slægtskab mellem sin første og sin
anden hustru kan også skyldes andet end deres navnelighed, nem
lig deres slående portrætlighed. Begge har de haft høj pande,
dybtliggende øjne, lang kraftig næse, smalle læber, og en mar
keret hage, og begge har de haft en stærk, personlig udstrå
ling. Samtidige, der har kendt dem (227), har beskrevet Lise
Grundtvig som mild og kvindelig, Marie Toft som energisk selv
bevidst, en karakteristik, der passer godt med den rolleforde
ling, Grundtvig har givet dem i sit liv.
Det er imidlertid et spørgsmål, om den tredie Marie i Grundt-
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vigs liv, Lise Grundtvigs ældre søster Marie Blicher, gift med
Poul Egede Glahn, ikke har spillet en hidtil overset rolle for
ham. Det var hende, han skrev til fra Christiania, samtidig med
at han skrev til Marie Toft, og det var til hende han efter
hendes mands død 1846 skrev et så personligt digt, som han ikke
længe havde skrevet til hendes søster Lise, og det var fremfor
alt hende, han som 19-årig var blevet lidenskabeligt forelsket
i. I de bevarede dagbogsfragmenter kan man følge forelskelsen i
den fem måneder ældre Marie Blicher, som Grundtvig alene p.g.a.
sine økonomiske fremtidsudsigter for de næste mange år ikke
turde erklære sig overfor. Grundtvigs drømme om sit forhold til
Marie Blicher endte med den katastrofe, det har været for ham
at erfare, at hun havde forlovet sig med den fem år ældre Poul
Egede Glahn, der som kandidat kun var et halt år ældre end han
selv, og som havde ringere eksamen (haud over for hans eget
laud). Efter at have beskrevet sine forhåbningers sammenbrud
konkluderer han "leg er eene paa den hele lord - leg er en
Nar", og kort efter skriver han: "Vi reiste (29. november) og
til i Dag 3die December (1803) har leg ikke seet hende og
stedse seet hende" (228). Der er her ikke tale om et forsøg på
at leve sig ind i en sentimental litterær konvention (229), men
om skæbnesvanger alvor. Grundtvig har til det yderste respekte
ret sin elskedes valg af en anden, men i desperation vendte han
sig mod hendes fire år yngre søster Lise, som han aldrig hver
ken kunne eller ville gøre så lykkelig, som hun også efter hans
egen opfattelse havde fortjent at blive, og som han aldrig vir
kelig følte sig bundet af, sådan som hans forhold, kortere el
ler længere, flygtigere eller alvorligere fra Constance Leth
til Marie Toft viser det. Først mødet med Marie Toft og forhol
det til hende var i stand til at opveje de bristede forhåbnin
ger fra november 1803. Med sin måde at tænke på, kunne Grundt
vig kun opfatte mødet med Marie Toft som et tegn fra Gud om, at
hans prøvelsestid var omme, og at hans angst og uro nu skulle
vige for den Guds fred, som Marie Toft overvældende og uimod
ståeligt legemliggjorde for ham.
Noter
127.

"Danmark med de søde Sange". Trykt med titlen "Den 5te
Juni" til lejligheden, senere optrykt i Danskeren 4
(1851), nr. 25, 21. jun. 1851 s. 385 f. med titlen "Dansk
Grundlovs-Sang", jfr. PS 7, 158, s. 440 f. Som melodi
anføres "Piben lyder. Trommen skralder".

128.

Wilhelm Andreas Wexels, 1797-1866, residerende kapellan
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ved Vor Frelsers Kirke i Christiania.
129.

Biskop N.F.S. Grundtvigs Levnetslob udførligst fortalt
fra 1839. Et Bidrag fra H. Brun, cand.theol. 1-2. (1882)
bd. 1 s. 427.

130.

Sst. s. 433 f.

131.

Hans Thorsen Steensrud, 1812-1858, præst ved Bodsfængslet
i Christiania.

132.

Claus Frimann, 1746-1829. Sognepræst og provst i Daviken,
Nordfjorden (Norge). Nr. 313 i Evangelisk-kristelig Psalmeboa er en bearbejdelse af Frimanns "Haver Kummer dig
nedbøiet" fra samlingen Sange over Evangelierne (1780).

133.

H. Brun, anf. skr. bd. 1, s. 432 f.

134.

"Kiøbenhavn og Tanberg-Moen paa Ringerige II", Danskeren
4 (1851), nr. 26, 28. jun. 1851, s. 401 f. Jfr. US 9, s.
303. Jfr. også "Ægers-Gildet i Engeland ("Der staaer i
Edda-Bogen ...") Danskeren 4 (1851), nr. 27, 5. jul.
1851, s. 417-432) (PS 7, nr. 160, s. 448, str. 25).

135.

"Syvsover-Dagen i Aar" ("Til Bogs i gamle Dage") Danske
ren 4 (1851) nr. 28, 12. jul. 1851, S. 433-447. Digtet
har 70 strofer! PS 7, nr. 161, s. 454-464.

136.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis 1851. GrundtvigArkivet fase. 42.

137.

Sst. s. 4-10

138.

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis 1851. GrundtvigArkivet fase. 42.

139.

Danskeren 4

140.

Sst. s. 481-482.

141.

Prædiken til 7. søndag efter Trinitatis 1851. GrundtvigArkivet fase. 42. s. 8.

142.

Caroline Amalie til Grundtvig, 2. aug. 1851. Breve fra og
til N.F.S. Grundtvig bd. 2, nr. 603, s. 518.

143.

Jutta Rørdam til Peter Rørdam, 4. aug. 1851. Peter Rørdam
2. del, s. 202 f.

144.

Jutta Rørdam til Peter Rørdam, 8. aug. 1851, Peter Rørdam
2. del, s. 204 f.

145.

Baronesse Jonna Stampe,

146.

PS 7, nr. 165-168, 1 og 2, d.v.s. nr. 165 og 166, s. 471475. VU 7, s. 356-59.

147.

Grundtvig har yderligere skrevet digtet i jambisk udvidet
anapæstisk rytme, ligesom "Alt hvad Herren giør er stort"
er skrevet i samme versemål som ungdomsdigtet over Peder
Willemoes: Grundtvigs glæde over foreningen med Marie
Toft er et modstykke til pigernes sorg over Willemoes'

(1851) nr. 31, 2. aug. 1851, s. 483-491.

1822-1878.
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død.
148.

VU 8, s. 360-363.

149.

PS 7, nr. 168,

150.

GSV 1, nr. 62, her str. 6.

151.

Prædiken til 8. søndag efter Trinitatis 1851. GrundtvigArkivet fase. 42.

152.

Sst. s. 4.

153.

Sst. s. 6.

154.

Sst. s. 7 f.

155.

"Skjaldelivet i Danmark III", Danskeren 4 (1851), nr. 33,
s. 513-528, jf. PS 7, nr. 152, s. 415-526.

156.

Jutta Rørdam til Peter Rørdam, 4. aug. 1851, Peter Rørdam
2. del, s. 202.

157.

Prædiken til 9. søndag efter Trinitatis 1851. GrundtvigArkivet fase. 42.

158.

Sst. s. 1-3.

159.

Sst. s. 5-6.

160.

Sst. s. 8.

161.

Danskere 4 (1851), nr. 36, 6. sep. 1851, s. 561-569.

162.

Sst. s. 561 f.

163.

Sst. s. 565.

164.

Danskeren 4 (1851) nr. 36, 6. sep. 1851, s. 570-576. PS
7, nr. 170, s. 484-491.

165.

Nævnte artikel ("Den Copernikanske Astronomi som den
fjerde Troes-Artikel") i Nordisk Kirke-Tidende 1837, nr,
3, 15. jan. 1837, sp. 35.

166.

Strofen er oprindeligt placeret mellem str. 10 og 11 i
den trykte version. Jfr. PS 7, nr. 170, s. 484.

167.

GSV 1, 197. Oprindelig Christeliqe Prædikener eller Søndaas-Boa af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Ordets Tjener. 3.
bd. 1830 (1831) som slutning på prædikenen "Advents-Nat
og Jule-Morgen" (s. 98 f.). Det er i den anførte sammen
hæng, det skal forstås, at Grundtvig i 2. udg. af Chri
stel iae Prædikener bd. 3, 1860, har rettet "Jule-Sorgen"
i str. 8 til "Advents-Sorgen". Grundtvig kunne 1860 til
bageskuende konstatere, at adventstiden, der stadig var
en realitet, da "Velkommen igen. Guds engle små" blev
skrevet 1824, forlængst (d.v.s. siden julen 1845) var
forbi, og at juletiden, d.v.s. den eskatologiske tid,
gyldenåret, var begyndt.

168.

Prædiken til 10. søndag efter Trinitatis 1851. Grundtvig-

S.

476.

257
Arkivet, fsc. 42.
169.

Sst. s. 1.

170.

Sst. s. 1 f.

171.

Sst. s. 2.

172.

Sst. s. 3 f.

173.

Sst. s. 4.

174.

Sst. s. 5.

175.

Sst. s. 6 f.

176.

Sst. s. 7 f.

177.

Sst. s. 8.

178.

Prædiken til 12. søndag efter Trinitatis 1851. GrundtvigArkivet fase. 42, s. 2.

179.

Caroline Amalie til Grundtvia. 8. seo. 1851. Breve fra oa
til Grundtvia. bd. 2. nr. 604. s. 519.

180.

Prædiken til 14. og 15. søndag efter Trinitatis 1851.
Grundtvig-Arkivet fase. 42.

181.

PS 7, nr. 171 "Til mine kjære Børn", s. 491-493. US 10,
s. 10-12, VU 8, s. 363-365.

182.

Prædiken til 14. søndag efter Trinitatis 1851, GrundtvigArkivet fase. 42, s. 6 f.

183.

Prædiken til 15. søndag efter Trinitatis 1851, GrundtvigArkivet fase. 42, s. 1.

184.

Sst. s. 3.

185.

Sst. s. 4.

186.

Sst. s. 5.

187.

Sst. s. 8.

188.

Sst. s. 8.

189.

Se ovenfor s. 163

190.

"Min Moder": "Saa er nu brudt Din Vandrings-Stav", PS 5,
nr. 27, s. 96-100 fra 1822, og "Mellem Grave" 1, "Ved min
Moders Grav": "Min Moder Cathrine Marie Bang", PS 5, nr.
144, s. 545. Jfr. "Smuler under Herrens Bord", GSV 1, 97
(1837).

191.

Dansk Kirketidende 1851. nr. 314. so. 659-661. 12. okt.
1851, jfr. GSV 4, nr. 225 og 226.

192.

Danskeren 4 (1851) nr. 43. 25. okt. s. 673-678. Jfr. PS
7, nr. 173, s. 497-501.
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193.

Nordens Mvtholoai2. US 5, s. 668.

194.

Jfr. ovenfor s. 179 f.

195.

Eline Boisens omtale af Grundtvigs forhold til Marie
Toft, se - men størst er kærligheden s. 249, 267 og 288
ff.

196.

Sst. s. 289.

197.

Caroline Amalie til Peter Rørdam, 29. mar. 1851; jfr.
sammenligningen mellem Grundtvig og J.P. Mynster i Caro
line Amalies brev til Peter Rørdam 31. mar. 1851. Peter
Rørdam. 2. del, s. 193 f.

198.

Caroline Amalie til Peter Rørdam,
Rørdam 2. del, s. 210.

199.

Caroline Amalie til Peter Rørdam, "Løverdag Aften" okt.
1851, Peter Rørdam 2. del, s. 211.

200.

Danskeren 4 (1851), nr. 44, 1. nov. 1851, s. 695-704 (PS
7, 504-511, US 9, s. 322-328, VU 8, s. 368-374.

201.

"Den danske Havfrue" med tilføjelsen i håndskriftet "Til
Danekvinden i mit andet Ægteskab", Danskeren 4 (1851) nr.
44, 1. nov. 1851, s. 691-695, PS 7, nr. 174, s. 501-504,
US 9, s. 319-321, VU 8, s. 365-368.

202.

Angående manuskripter og tekstformer se GSV 6,222,
328.

203.

Om V-strukturen i Grundtvigs salmer, se: Lise Helweg Til
Glæde for Graad. Om V-strukturen i Grundtvigs "håbssalme"
(For sammenhængens skvid. Ord og motiver i Grundtvigs
salmer og prædikener. Red. Christian Thodberg. 1977).

204.

Se ovenfor s. 204.

205.

Se Peter Balslev-Clausen: Et barn er født i Bethlehem.
Grundtvigs julesalme. "Hymnologiske Meddelelser" 1979,
nr. 4.

206.

Jfr. Christian Thodberg En glemt dimension i Grundtvigs
salmer - bundetheden til dåbsritualet 1969, s. 123 f.

207.

"Gammel nok jeg nu er blevet", GSV 5, 350.

208.

Jfr. Peter Balslev-Clausen "Mødrene-Arv fra Paradis". Om
Grundtvigs kvindesalmer i Den danske Salmebog. Præsteforeningens Blad 1987, nr. 20, s. 381-394.

209.

Jfr. omkvædet til "I falmede Blade .."

210.

Jfr. Erik Krebs Jensen Hjertets gudbilledlighed (For sam
menhængens sklyd s. 65-96).

211.

Jfr. Peter Balslev-Clausen "Mødrene-Arv fra Paradis" s.
389.

212.

Fru Maries Bautasteen ved Rønnebæksholm, se note 17.

30.

sep.

1851, Peter

s.
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213.

Se f.eks. "I falmede Blade .." (jfr. note 6).

214.

Jfr. Peter Balslev-Clausen: Poden er den sidste fjende.
Organistbladet 1983 nr. 10, s. 390-395.

215.

Se ovenfor s. 170.

216.

Det gjaldt både i forhold til børnene og i forhold til
offentligheden (jfr. Caroline Amalies og Eline Boisens
bemærkninger, se ovenfor s. 239.

217.

Christenhedens Swstierne. forst trykt i Dansk Kirketi
dende nov. 1854 - jul. 1855. Samlet udgave 1860. Udgivet
med oplysninger af Thorvald Balslev 1955. Jfr. Jørgen Elbek Grundtvig og Svvstiernen 1981. Forste tilløb til
Christenhedens Swstierne skete allerede 1810 med gen
digtningen af Johannes Åbenbaring (se GSV 3, s. 2): Aabenbaring som Gud haver Jesus Kristus forlenet.

218.

Se Peter Balslev-Clausen Mindes vi en fuldtro ven, jfr.
note 94.

219.

Angående præstegerningen og kirkekampen i 1820'rne, se:
Peter Balslev-Clausen Grundtvig som prædikant (Dansk teo
logisk Tidsskrift 1984, nr. 1, s. 43-63). Angående salme
sangens genfødelse i 1840'rne, se f.eks. Peter BalslevClausen Herren han har besøgt sit folk (Organistbladet
1983, nr. 9, s. 364-369, og Drøm og Virkelighed. Hymnologiske Meddelelser 1991, nr. 2, s. 65-114.

220.

Som hos f.eks. Ejvind Larsen Det levende Ord. Om Grundt
vig. 1983, s. 176 ff.

221.

Se Peter Balslev-Clausen: Tag det sorte kors fra graven
(Organistbladet 1983 nr. 4, s. 137-143).

222.

Jfr. Peter Balslev-Clausen Herren han har besøgt sit
folk, se note 219.

223.

GSV 1, 197.

224.

Se Peter Balslev-Clausen: Drøm og virkelighed ("Hymnologiske Meddelelser" 1991 nr. 2, s. 95 ff.

225.

Sml. f.eks. Brorsons: "Den yndigste rose er fundet", str.
3.

226.

V.J. Brøndegaard: Folk og flora. Dansk etnobotanik. Bd. 1
(1978) s. 100.

227.

Jfr. f.eks. Ingemanns mindedigt over Lise Grundtvig og
hans kondolencebrev til Grundtvig, foruden Caroline Ama
lies og Eline Boisens karakteristik af Marie Toft.

228.

N.F.S. Grundtvigs Dag- og Udtogsbøger 1-2, Ved Gustav Albeck, 1979, bd. 1, s. 34.

229.

Som antydet af Gustav Albeck, anf. skr. bd. 2, s. 13.
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BIIAG A
Grundtvig-Arkivet, Det kgl. Bibi. Kbh. fase. 383

Urolige Hjerte!
Hvad feiler dig dog?
Hvi giør du dig Smerte,
Du ei har behov?
Er Han ei din Fader, som raader for alt!
Er ei dine Tanker og Hovedhaar talt!
<t Og harxs Er ei afxt ei> den Bedste til Ven <s du>
<t dig> udvalgt!
Har ei med de Færre
Du faureste Haab!
Hvad sagde Vorherre
Til dig i din Daab?
<s Var> <t Var ikke> det <s ikke> Ordet, som passer kun sig
Paa den, der indtræde i Guds Himmerig!
<t Var ikkexs Var> det <s ikke> Ordet "Fred være med dia!1*
Hvad kan dig vel skade,
Naar du har Guds Fred!
Guds Engle er glade
For evig derved.
Hun holder for Dørren, den deiligste Brud,
Vil ei du mod hende med Glæde gaae ud.
Med Favntag <s udtry> udbryde: <s velsigne>
<t velkomen fraxs dig> Gud>
Sit Indtog lad holde
Deon himmelske Brud
Med Kæmperne <s bl> bolde
som stride for Gud!
<s Hvor hun er tilhuse, giør ingen Uro,
Der kan selv hos Døden du tryggelig boe.
Der Evigheds-Blomster paa Solsiden groe>
<t Hvor hun er tilhuse. Guds engle vil boe,
Hvor hun sidder stille, giør ingen Uro
Der stiger vort Haab og grundfæstes vor Tro!
Urolige Hjerte!
Luk op for Guds Fred!
Da dulmes al Smerte
Og daaner derved
Guds Fred er en Dronning, Han selv giver Priis,
Hvo<s r> hende vil fæste, i Sandhed er viis.
Hvor hun har sin Throne, er Guds Paradis!

t
s

tekst
slettet

<tilføjelsen er
skrevet med
anden pen end
det øvrige>
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BILAG B
Nv kal. Samling 3361 I 17 4°. Kgl. Bibi. Kbh.

Guds Fred.
Urolige Hjerte!
Hvad feiler dig dog?
Hvi giør du dig Smerte,
Du ei har behov?
Er Han ei <s din> <t min> Fader, som raader for alt!
Er ei <s dine> <t mine> Tanker og Hovedhaar talt
<s ,><t ?><s !>
Og har ei den Bedste til Ven <s dig udxt mig udvalgt> !
Har ei med de Færre
Du faureste Haab!
Hvad sagde Vorherre
Til dig i din Daab?
Var ikke det Ordet, som passer kun sig
Paa dem, der indtræder i Guds Himmerig!
Var ikke det Ordet "Fred være med dia!M
Hvad kan dig vel skade,
<s Naar du harxt Min Sjæl, med> Guds Fred?
Guds Engle er glade
for evig derved.
Hun holder for Dørren, den deiligste Brud,
Vil ei du mod hende med Glæde gaae ud.
Med Favntag udbryde: velkommen fra Gud!
Sit Indtog lad holde
Den Himmelske Brud,
Med Kæmperne bolde,
som stride for Gud!
Hvor hun er tilhuse, Guds Engle vil boe,
hvor hun sidder stille, giør ingen Uro,
Der stiger vort Haab og grundfæstes vor Tro.
Urolige Hjerte!
Luk op for Guds fred!
Da dulmes al Smerte
Og daaner derved.
Guds Fred er en Dronning, Han selv giver Priis,
Hvo hende vil fæste, i sandhed er viis,
Hvor hun har sit Sæde, er Guds Paradis!
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BILAG C
Dansk Kirketidende 1851, 7. september. Nr. 36.
GSV 4,222

GUDS FRED
Urolige Hjerte!
Hvad feiler dig dog?
Hvi giør du dig Smerte,
Du ei har behov?
Er Han ei min Fader, som raader for alt!
Er ei mine Tanker og Hovedhaar talt;
Og har ei den Bedste til Ven mig udvalgt!
Har ei med de Færre
Du faureste Haab!
Hvad sagde Vorherre
Til dig i din Daab?
Var ikke det Ordet, som passer kun sig
Paa dem, der indtræde i Guds Himmerig!
Var ikke det Ordet 11 Fred være med dia!"
Hvad kan dig vel skade,
Min Sjæl, med Guds Fred?
Guds Engle er glade
For evig derved.
Hun holder for Dørren, den deiligste Brud,
Vil ei du mod hende med Glæde gaae ud.
Med Favntag udbryde: velkommen fra Gud!
Sit Indtog lad holde
Den himmelske Brud,
Med Kæmperne bolde,
Som stride for Gud
Hvor hun har tilhuse, Guds Engle vil boe,
Hvor hun sidder stille, giør ingen Uro,
Der stiger vort Haab og grundfæstes vor Tro.
Urolige Hjerte!
Luk op for Guds Fred!
Da dulmes al Smerte
Og daaner derved.
Guds Fred er en Dronning, Han selv giver Priis,
Hvo Hende vil fæste, i Sandhed er viis.
Hvor hun har sit Sæde, er Guds Paradis!
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BILAG D
Grundtvio-Arkivet. Det kgl. Bibi. Kbh. fase. 383

Urolige Hjerte!
Hvad feiler dig dog?
Hvi giør du dig Smerte,
Du ei har behov!
Er Han ei vor Fader, som raader for alt!
Er ei vore <s Timer> <t Tanker> og Hovedhaar talt!
Har os ei den Bedste til Venner udvalgt!
Har ei med de Færre
Vi faureste Haab!
Hvad sagde Vorherre
Til os i vor Daab?
Var ikke det Ordet, som passer kun sig
Paa dem, der indtræder i Guds Himmerig:
Fred være med eder! Fred være med dig!
Hvad kan dig vel skade,
Min Sjæl, med Guds Fred!
Guds Engle er glade
For evig derved;
Hun holder for Døren, den deiligste Brud,
Vil ei du med hende med Glæde gaae ud.
Med Favntag udbryde: velkommen fra Gud!
<s Urolige Hjerte!
Luk op for Guds Fred!
Da dulmes al Smerte
Og daaner derved;
Guds Fred er en Dronning, Han selv giver Priis>
Sit Indtog lad holde
Den himmelske Brud,
Med Kæmperne bolde.
Som stride for Gud!
Hvor hun er Husfruen, Guds Engle vil boe,
<s Naarxt Hvor> hun byder Stilhed, giør ingen Uro,
I Kiærlighed hviler vort Haab og vor Tro!
Urolige Hjerte!
Luk op for Guds Fred!
Da dulmes al Smerte,
Og daaner derved;
Guds Fred er en Dronning, Han selv giver Priis,
Hvo hende vil hylde, i Sandhed er viis,
Hvor hun har Høisædet, er Guds Paradis!

Rønnebæksholm 7de S.e. Trinitatis 1854.
Overskrift:

685
(forbedret)
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BILAG E
Fest-Psalmer. Syvende Oplag. Knobenhavn 1856
685
Urolige Hjerte:
Hvad feiler dig dog?
Hvi giør du dig Smerte,
Du ei har behov?
Er Han ei vor Fader, som raader for alt!
Er ei vore Timer og Hovedhaar talt!
Har os ei den Bedste til Venner udvalgt!
Har ei med de Færre
Vi favreste Haab!
Hvad sagde Vorherre
Til os i vor Daab?
Var ikke det Ordet, som passer kun sig
Til dem, der indtræde i Guds Himmerig!
Fred være med eder! "Fred være med dia!"
Hvad kan dig vel skade,
Min Sjæl, med Guds Fred!
Guds Engle er glade
For evig derved.
Hun holder for Døren, den deiligste Brud,
Vil ei du mod hende med Glæde gaae ud.
Med Favntag udbryde: Velkommen fra Gud!
Sit Indtog lad holde
Den himmelske Brud,
Med Kæmperne bolde.
Som stride for Gud!
Hvor hun er tilhuse, Guds Engle vil boe,
Hvor hun sidder stille, giør Ingen Uro,
Der stiger vort Haab og grundfæstes vor Tro.
Urolige Hjerte!
Luk op for Guds Fred,
Som dulmer al Smerte
Og smiler derved!
Guds Fred er en Dronning, Han selv giver Friis,
Hvo hende mon hylde, i Sandhed er viis,
Hvor hun har Høisædet, er Guds Paradiis!
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ANMELDELSER
PIA RAUG OG STEVE DOBROGOSZ: HÅBET
udgivet af Exlibris (Gyldendal)
Side 1:
Den blå anemone (Kaj Munk/Egil Harder)
Dejlig er den himmel blå (Grundtvig/Dansk folkemelodi)
Den signede dag (Grundtvig/Weyse)
Nu titte til hinanden (Ingemann/Weyse)
Der står et slot i Vesterled (Ingemann/Weyse)
Tunge mørke natteskyer (Jacob Knudsen/Carl Nielsen)
Dejlig er jorden (Ingemann/Schlesisk folkemelodi)
O Kristelighed (Grundtvig/Lindemann)
En rose så jeg skyde (Uffe Hansen/Thomas Laub).
Side 2:
Lysets engel går med glans (Ingemann/Weyse)
Fred hviler over land og by (Ingemann/Thomas Laub)
I østen stiger solen op (Ingemann/Weyse)
Blomstre som en rosengård (Grundtvig/Hartmann)
Vi pløjed og vi så'de (Matthias Claudius/Jacob Knudsen/J.A.P.
Schultz)
Hil dig frelser og forsoner (Grundtvig/Thomas Laub)
Skyerne gråne (Grundtvig/Thora Borch)
Bliv hos os når dagen hælder (Ingemann/Weyse)
Altid frejdig når du går (Chr. Richardt/Weyse)
Lad mig starte med at sige, at jeg synes, denne produktion fra
Exlibris er meget vellykket. Pia Raugs måde at synge disse sal
mer og sange på slår til et langt stykke af vejen, og det over
ordentligt intelligente og originale akkompagnement, der leve
res af amerikaneren Steve Dobrogosz, er en sand fornøjelse at
lytte til. Deres samspil virker nærmest perfekt og grundigt
gennemarbejdet, selvom Steve Dobrogosz's akkompagnement sand
synligvis er ren improvisation. Melodivalget er uden overras
kelser (der står forkert på cover'et: En rose så jeg skyde har
melodi fra omkring år 1600, melodien til Fred hviler over land
og by er Bays og til Hil dig, frelser og forsoner synges den
romantiske af Hoffmann). Teksterne fremstår som i Den danske
Salmebog eller Højskolesangbogen, bortset fra Den blå anemone,
der ikke er nogen af stederne. Der er få forkortelser (vers 2
af Blomstre som en rosengård og vers 4, 5 og 6 af Hil dig,
frelser og forsoner). Pia Raug synger bemærkelsesværdigt tyde
ligt og for det meste med naturlig artikulation, dog med let
københavner-accent visse steder (f.eks. t'rne. Hun leverer san
gene med omhu og kærlig respektfuldhed overfor teksten, bedst
lykkes det i de "lettere" tekster (Ingemanns morgen- og aften-
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sange. Den blå anemone og Skyerne gråne), hvorimod man savner
udvikling og opbygning i de fleste af Grundtvig-teksterne (f.
eks. O Kristelighed og Hil dig). Jeg savner også den tindrende
forvandling i Blomstre som en rosengård og på den anden side
det øde mørke i Tunge, mørke natteskyer. I sidste nummer på si
de 2 (Altid frejdig) får man en klar fornemmelse af hvordan
Steve Dobrogosz arbejder med sit akkompagnement. Her følger han
nemlig Pia Raug unisont og enstemmigt på klaveret, hvilket sik
kert har en meget inderlig virkning, hvis man ikke på forhånd
er dødtræt af salmen. Men her, synes jeg, kan man høre, at han
tænker i rytme mere end tekst, hans udgangspunkt er, hvad han
kan finde af stof i selve melodien, og det forklarer, hvorfor
det er forholdsvis få steder, jeg i hverttilfælde hører en de
cideret forbindelse mellem ord og musik, en slags illustration
i toner af tekstens indhold, som i Dejlig er den himmel blå,
vers 5: Vugged barnet i sit skød, Tunge, mørke natteskyer v. 4:
Dine engles morgensang eller den lille klokkeagtige kanon i I
østen stiger solen op. Og alligevel savner man det ikke alt for
meget, fordi akkompagnementet på så mange andre måder flyder originalt og varieret. Han bruger klaveret utroligt godt, benyt
ter bas og diskant med stor effekt, har et meget nuanceret an
slag og er i det hele taget fuld af gode ideer (Lysets engel),
selvom dansk salmesang sikkert er et meget fremmed fænomen for
ham.
Det nærliggende spørgsmål som god gammeldags folkekirkeorga
nist er selvfølgelig: Er det værre eller bedre end ingenting?
Hvis man forestiller sig, det er nogle menneskers eneste ind
gang til den danske sangskat, er udgivelsen så af brugbar kva
litet? Svaret må være ja, selvom det er forbundet med visse
problemer. Pia Raug forholder sig frit til melodiernes rytme og
også nogle steder til melodien (f.eks. konstant kort optakt i
Den signede dag, ændring af omkvædet i de første vers af Skyer
ne gråne), det ligger selvfølgelig helt klart i stilen, men er
kompliceret i fællessangssammenhæng, en fællessang fungerer nu
engang bedst, hvis alle synger det samme. Alle melodierne lig
ger i et lidt for behageligt leje, betydeligt lavere end de
synges i de fleste kirker, men det betyder, at det ikke kræver
nogen særlig fysisk anstrengelse at synge dem, og en del af
glæden ved at synge består netop i den fysiske fornemmelse,
luften dybt i lungerne og blodets cirkulation. "I gamle dage"
sang man melodierne i højere tonearter, og bliver vi ved med at
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sætte dem ned, fordi vi er for blufærdige til at bruge kroppen,
mister vi også en stor del af glæden ved at synge. Men ellers god fornøjelse.
Birgitte Ebert
JENS SIMONSEN: LYSET KOMMER TIL TIDEN. Salmer
Poul Kristensens forlag, Herning 1989. 93 s.
Linoleumstryk af Helmer Breindahl.
ISBN 87-7468-245-8
Med Lyset kommer til tiden har Jens Simonsen placeret sig na
turligt i 1980'ernes (og 90'ernes) danske salmelandskab. Teolo
gisk og kirkeligt er han midtsøgende på samme måde som Johannes
Johansen, Sten Kaalø, Jørgen Michaelsen og de fleste af de an
dre, der for tiden udgiver salmer. Kunstnerisk-stilistisk læg
ger han sig også op ad denne hovedstrøm i tidens danske salme
digtning.
De fleste af teksterne i Lvset kommer til tiden er bibelsk
inspirerede eller direkte bibelske genfortællinger. Sproget er
flydende. Jens Simonsen har ingen problemer med rim og verse
fødder, tit og ofte kan man nærmest få det indtryk, at det er
Jens Simonsens sprog og dets muligheder, der bestemmer, hvad
det er, han skriver om i sine salmer, og hvordan han gør det,
og ikke indholdet, der bestemmer formen.
En række af salmerne er skrevet over liturgikommissionens
forslag til gammeltestamentlige læsninger, hvilket er en af
forklaringerne på Jens Simonsens lyriske og billedrige stil. Et
godt eksempel på Jens Simonsens gammeltestamentlige inspiration
er den salme, der afslutter samlingen, "Kun træet bekender sit
udspændte håb" ("For et træ er der håb"), der er skrevet ud fra
Job 14,7-9. Den samme stil genfindes imidlertid i de fleste af
de øvrige salmer.
Lvset kommer til tiden er inddelt i syv afsnit. Efter en kort
indledning følger et afsnit om troen og derefter et om kirkeår
et, hvor der bl.a. er salmer til de 7 korsord. Fjerde afsnit
indeholder seks salmer over gammeltestamentlige tekster og en
over en nytestamentlig. Femte afsnit er genfortællingen af lig
nelser, sjette afsnit indeholder 4 kirkelige livssalmer, og
samlingen afsluttes som nævnt af "For et træ er der håb".
Samlingens bedste afsnit er uden tvivl det, der indeholder
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genfortællingerne af de nytestamentlige lignelser, syv ialt.
Stilen er her strammere, dispositionen klarere, udviklingen me
re dynamisk end i de øvrige tekster. Jens Simonsen fortæller
videre på lignelserne, men holder sig indenfor deres sammen
hæng, hvorved hovedvægten kommer til at ligge på den dramatiske
handling, og hvad der tjener til at understrege og forklare
den, ikke så meget på den lyriske beskrivelse som i de øvrige
tekster (se eksemplerne forrest i dette hæfte). Jens Simonsen
hører til dem, der i løbet af den sidste halve menneskealder
har fornyet den bibelhistoriske sang på dansk, og hans lignel
sesgenfortællinger vil uden tvivl have gode muligheder for at
blive stående.
Peter Balslev-Clausen
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