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396 Det bortløbne får, Luk. 15.4-7
Langs ad bæk og over enge
hyrden drev sin fåreflok.
den har græsset nu så længe,
at den vel fik æde nok.
Det er sent, og dagen hælder,
i nordvest går sol hag klit.
Sine får til nat han tæller,
- tæller til et lam for lidt.
Rask han atter griber stokken,
løber uden tanke på,
hvordan det med hele flokken
uden ham i nat skal gå.
Gennem kær og over hede
efter lammet, der for vild,
må den gode hyrde lede,
hvad det så skal føre til.
Og mens sommematten lider,
ufortrødent går hans trav.
Ængstelig ved bakkesider
kiger han til rævens grav.
Sker det så, at han mod morgen
finder lammet, som løb bort,
glemmer snart han hele sorgen.
Glæden gør hans hjemtur kort.
Han må snakke om sin glæde
med enhver, han går forbi,
med hver mælkekusk i sæde
og hvert barn på skolesti.
»Se«, han siger, »jeg har vundet
trøst for mangen svi og tort;
se dog her, at jeg har fundet
lammet, som i går løb bort!«
Ja, og sådan vi forkynder,
glædes Gud i himmelkor
over hver en stakkels synder,
som omvender sig og tror.
Mer end over alle fromme
og alt skønt, som han har skabt,
glæder han sig ved at komme
hjem igen med en fortabt.
1942
Fra K.L. Aastrup: Katekismusviser i "Salmer", Poul Kristensens Forlag 1991
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39i Den gældbundne tjener, Matt. 18.23-34
En murersvend til mester
var kommet i en rædsom gæld;
men som vi nu skal høre,
han var en svend med held.
Han havde ingen penge,
men sa’ til mester: »Næste år
så vil jeg dig betale,
hvis blot jeg henstand får!«
Og se, den flinke mester
fik ondt af denne stakkels svend
og sa’ »Jeg sletter gælden.
Vær glad igen, min ven!«
Men da nu svenden mødte
på vejen hjem en kammerat,
der skyldte ham en tier,
han tog i fyren fat.
»Kom hit med, hvad du skylder!«
Han gjorde ret sin stemme bøs,
og det skønt han dog vidste,
den mand gik arbejdsløs.
Og selvom kammeraten
så mindeligt om henstand bad,
han sa’: »Om så du piber,
jeg er da ligeglad.
»Om dine børn skal sulte,
det kan og vil jeg ta’ mig let.
Du skylder mig de penge,
og jeg vil ha’ min ret!«
Da mester fik at vide
om denne nederdrægtighed,
forstår vi sikkert alle,
han blev alvorligt vred.
Og næste lønningsaften
han talte donner til sin svend:
»Nu kan du selv betale
din gæld, min fine ven!«
1966

Fra K.L. Aastrup: Katekismusviser i "Salmer", Poul Kristensens Forlag 1991
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MERETE BØYE
Nyaar i den Danske kirke 1839-40
Øverst på første læg af sit prædikenmanuskript til 1. søndag i advent 1839 placerer Grundtvig
overskriften “Nyaar i den Danske Kirke 1839-40”, hvad der af Christian Thodberg er blevet
betegnet som “en profetisk programerklæring”1. Og prædikenerne omkring årsskiftet præges
da også af stor optimisme og forventning: Nu er de dårlige tider overstået, det åndelige
vintersolhverv forbigangent, og Grundtvig spår, at kirken, kristendommen og salmesangen i
Danmark går en lysere fremtid i møde.
Det, at Grundtvig tillægger såvel det kirkelige som det verdslige nytår stor symbolsk
betydning, er langtfra nyt. Som William Michelsen har gjort opmærksom på, begyndte
Grundtvig allerede i forbindelse med sit “kristelige gennembrud”2, som satte ind i 1810, at
drømme om en åndelig fornyelse i Danmark. Peter Balslev-Clausen har i Det vingede Ord3
undersøgt Grundtvigs drøm om salmesangens opblomstring i Norden, og disse betragtninger
kan i en vis udstrækning udvides til at gælde Grundtvigs mere almene drøm om en kristelig
fornyelse. Balslev-Clausen behandler bl.a. hæftet Nytaarsnat4, som udkom juleaftensdag
1810, hvor Grundtvigs første trykte salme med titlen Julesang5 forekommer. Her
sammenligner Grundtvig Jesu fødsel med solens frembryden midt om vinteren6 og ytrer ønske
om at se Kristus “fødes ... hos os paa ny”7 midt i vort billedlige “Midnatsmulm”8.
Et andet tidligt eksempel på Grundtvigs drøm om en kristelig fornyelse i Danmark findes i
Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng9. Her berører Grundtvig behovet for en
genrejsning for Danmark efter nederlaget til England i 180710: “En aandelig Phoenix maa
opleve af sin egen Aske, dersom Folket skal genfødes til ædelt Sindelag og mandig Idræt, og
Kristendom er Underfuglens Navn.”11 Kristendommens fremtid afhang efter Grundtvigs
mening af, om den var i stand til atter at blomstre op i Norden. I Roskiide-Riim, 1812,
billedliggør han kristendommen ved en rose, som engang har blomstret i Danmark, men som
siden “visned trindt om Land” 12. Der er nu kun en knop tilbage, og “Springer den ei ud i

1 Chr. Thodberg, udkast til introduktion til den prospekterede udgave af Grundtvigs prædikener fra 1840’eme,
uudgivet, p. I
2 Se W. Michelsen “Grundtvigs kristelige gennembrud 1810-12” i Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys,
Århus 1983
3 Peter Balslev-Clausen, Det vingede Ord, Kbh. 1991 (herefter Balslev-Clausen)
4 Holger Begtrup (red.). Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter, bd. II, Kbh. 1905, p. 45-75
5 Ibid., p. 66-68
6 Se Balslev-Clausen, p. 12f
7 Ibid., p. 68, næstsidste strofe, 5. linie
8 Ibid., 2. linie
9 N.F.S. Grundtvig, “Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng”, 1812, i: Holger Begtrup (red.). Nik.
Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter (herefter US), bd. II, Kbh. 1905, p. 167- 422
10 Ibid., p. 386ff
11 Ibid., p. 388
12 US, bd. 2, Kbh. 1905, p. 578
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Norden / Er dens Tid forbi paa Jorden”13. Denne essentielle fornyelse af kristendommen i
Norden så Grundtvig sig selv som eksponent for.14.
I sin prædiken til juledag 1823 tegner Grundtvig et nedslående billede af samtiden, hvor “vor
Jule-Psalme er saa svag og mat en Gienlyd ... af vore Fædres svageste Lovsang, at den kan
ingen Glæde vække”15, og konkluderer, at “nu maae Lovsangs-Tonerne snart enten stige paa
ny, eller ganske forstumme.”16 Han nærer dog en stærk tiltro til, at udviklingen vil gå den
rigtige vej, og at salmesangen snart vil forny sig i Danmark. Han skildrer samtidens tilstand
“som hyrdernes julenat, hvor nattens ‘endnu ikke’ og morgenens ‘allerede’ smeltede
sammen”17; for ligesom han, der skulle blive menneskehedens genløser, allerede lå i krybben
julenat, sådan var grunden allerede lagt til menighedssangens genfødelse i Danmark. Der er
stadig tro i Danmark på, at “Morgen-Røden fra det Høie har besøgt os”18 (nemlig ved Jesu
fødsel) og derfor må der stadig kunne spores en genklang af “Engle-Røsten” i
menighedssangen, som må kunne stige i styrke. Morgenrøden (samt morgensolen og
morgenstjernen) går igen som billede på kristendommens fornyelse i andre af Grundtvigs
prædikener fra samme periode19, og udfoldes desuden i digtet Nyaarsmorgen fra 1824.
Ifølge Peter Balslev-Clausen20 er der sammenhæng mellem den ovenfor nævnte jule
prædiken og salmen Velkommen iglen, Guds Engle smaa2\ som formodentlig er affattet i
1824. Som i prædikenen er temaet i Velkommen igien lovsangens genfødelse julemorgen.
Balslev-Clausen vurderer, at “salmens vendepunkt er overgangen fra vers 5 til vers 6, fra
drøm til virkelighed”, nemlig fra børnenes drøm om Jesu fødsel i Bethlehem til
virkeliggørelsen i julesangens genfødelse julemorgen. Den samme udvikling, skriver BalslevClausen, sker også i en juleprædiken fra Christelige Prædikener eller Søndags-Bog, bd. 2,
1828, som er en bearbejdet udgave af den førnævnte prædiken til juledag 1823. Her forlænger
Grundtvig “profetisk ... perspektivet ud mod den efter hans overbevisning nære fremtid, da
den førrationalistiske salmesang og med den den sande kristendom og den sande kirkelighed
vil genopstå.”22
I Nyaars-Morgen, 1824, taler Grundtvig som en profet, der i højstemt stil forudsiger et
personligt23, kirkeligt24 og folkeligt25 nytår26. I fortalen omtaler han den fornemmelse, han
13 Ibid.
14 Jf. Balslev-Clausen, p. 12f; Sigurd Aa. Aarnes, “Grundtvig som Historiker” i: Grundtvig og grundtvigianismen
i nyt lys, Århus 1983, p. 56ff
15 Chr. Thodberg (red.), N.F.S. Grundtvigs prædikener 1822-26 og 1832-39, Kbh 1983 (herefter Prædikener),
bd. 2, p. 54
16 Ibid.
17 Balslev-Clausen, p. 43
18 Prædikener, bd. 2, p. 50
19 Prædikenen til 1. søndag i advent 1823, Prædikener, bd. 2, p. 25-29 og prædikenen til nytårsdag 1824, B,
Prædikener, bd. 2, p. 66, p. 69.
20 Balslev-Clausen, p. 34-41
21 I: N.F.S. Grundtvig, Sang-Værk til Den Danske Kirke, bd. 1, Kbh. 1868, nr. 197, p. 401-402
22 Balslev-Clausen, p. 40
23 Nyaars-Morgen, udgivet v. Holger Begtrup, Kbh. 1925, fortalen p. 14-15; desuden f.eks. str. 3-4, 218-220
Nyaars-Morgen, udgivet v. Holger Begtrup, Kbh. 1925, fortalen p. 16-17; desuden f.eks. str. 239-247, 302
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havde givet udtryk for tidligere på kirkeåret i sine prædikener, af at der “var oprundet en
velsignet Nyaars-Morgen i Skjær-Sommer'21 for ham. Han fortsætter med at erklære, at han
nu føler sig i stand til at forny den danske salmesang og “i det Hele at lade endeel gamle gode
Venner [d.v.s. de gamle salmedigtere] ved Hjelp af Rim-Staven, krybe op af Graven, i det
Haab, ved kjærlig Pleje af den ømme Danne-Kvinde, at samle Kræfter til et nyt LevnetsLøb.”28
I 1834 giver Frederik VI’s 50-års regentjubilæum Grundtvig anledning til digtet GyldenAaret29. Digtet er dels en hyldest til kongen (som for Grundtvig står som repræsentant for hele
folket), dels en mere almen hyldest til nytåret. Ved slaget på Reden30 var den gamle tid,
billedligt repræsenteret ved Balder31, gået under og en ny, billedligt repræsenteret ved Balders
søn, Forsete32, født til verden. Den lille “Smerte-Søn”33 havde nu brugt en årrække på at
vokse op, men ville først rigtig “vorde glad og stor”34 i det nu endelig forestående gyldenår35.
Det fomyelsesbillede, der benyttes her, af barnet, der fødes og vokser op til mand, adskiller
sig væsentligt fra det billede af morgensolen, som Grundtvig anvendte i 1823-24. Det ligger i
morgensolens natur, at den frembryder brat og afløser nattemørket i løbet af en meget kort
overgangsperiode; mens opvækstbilledet i stedet rummer noget langsomt og sejt i sig. Det
understreges med dette billede, at gyldenåret fremspirer gradvist, sagte og næsten umærkeligt.
Som det skal påvises, er det også denne gradvist fremspirende fornyelse, Grundtvig beskriver
i sine prædikener omkring årsskiftet 1839-40.
Med udgivelsen af Sang-Værkets første bind i 1837, fik Grundtvig lejlighed til at give et
væsentligt bidrag til den fornyelse af salmesangen, han som nævnt mente, var essentiel for
kristendommens opblomstring i Norden, og som han allerede i 1824 havde erklæret sig i stand
til at varetage. Sangværket viser ifølge Peter Balslev-Clausen, at Grundtvig har “levet i en
25 Nyaars-Morgen, udgivet v. Holger Begtrup, Kbh. 1925, fortalen p. 16-17; desuden f.eks. str. 136-139, 155157,301
26 J. Elbek, “Nyaars-Morgen Et foredrag af Jørgen Elbek”, i Grundtvig-Studier 1964, Kbh. 1964, p. 46: “Hvad
der giver Grundtvigs udvikling dens format, er at han i sin gæring tog et helt kosmos ind i sig: mytologien,
historien, nationen og menigheden forbandt sig med frembrydende lag i hans indre. Folke- og kirkelivets
genfødelse blev eet med personlighedens fuldbyrdelse”.
27 N.F.S. Grundtvig, Nyaars-Morgen Et Rim af N.F.S. Grundtvig, 1824, udg. v. Holger Begtrup, Kbh. 1925, p.
14f, Grundtvigs kursiveringer
28 Ibid., p,15f
29 N.F.S. Grundtvig, “Gylden-Aaret”, i Holger Begtrup (red.). Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter, bd.
8, p. 10-25. Angående Grundtvigs brug af udtrykket ‘Gylden-Aaret’ se Ole Vind, Grundtvigs Historiefilosofi,
Kbh. 1999 (herefter Vind), p. 414ff.
30 Ibid., p. 15
31 Ibid., p. 16
32 Ibid. Forsete er i den nordiske mytologi en slags forligsdommer, der stifter fred blandt guder og mennesker i
stridsspørgsmål. (Jf. Anders Bæksted, Nordiske guder og Helte, Kbh. 1984, 2. udg., Kbh. 1994, p. 177; Fl.
Lundgreen-Nielsen, “Grundtvig og guldalderens København” i: Grundtvig-Studier 1995, Kbh. 1995, p. 124.)
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Se også Fl. Lundgreen-Nielsen, “Grundtvig og guldalderens København” i: Grundtvig-Studier 1995, Kbh.
1995, p. 123ff; Vind, p. 415f.
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stadig eskatologisk forventning om den snarlige genfødsel af den kristne tro og dermed af
kirken og kristendommen i Danmark”36. Det forventede gyldenår var ganske vist hidtil
udeblevet, men Grundtvig blev alligevel ved med at tro på, at det snart måtte indfinde sig.
Året efter, i 1838, går Grundtvig i sine Mands Minde-foredrag så vidt som til at sige, at han
nu oplever det, som om gyldenåret er brudt frem. Han “ser Gyldenaaret allerede født, saa det
behøver kun at voxe, for at udfolde sin skjulte Rigdom og ligne sine berømte Stamfædre”37.
Denne Grundtvigs vision om, at den nye tid er kommet og nu blot behøver at vokse for at
blive synlig for enhver, kommer tydeligt til udtryk i hans prædikener omkring årsskiftet 183940, som det skal vises i det følgende.
I sin nytårstale (1840) i Danske Samfund siger Grundtvig:
... skiøndt jeg tit med Flid har beviist mig selv, at vores Nyaarsdag er en urimelig Ting, da den
hverken falder sammen med Vinter-Soelhverv eller Foraars-Jævndøgn, som der var Mening i,
men falder plump med Dørren ind i Huset, saa var der dog ogsaa for mig noget Særdeles ved
den Forvandling fra 1839 til 1840, som om den Nyaarsdag var en Axel, hvorom Tidens Hjul
dreiede sig.38
Årsagen til dette skal sikkert først og fremmest søges i de store forandringer, der var indtruffet
i Grundtvigs tilværelse i løbet af året 1839. I juni måned var han således tiltrådt sit nye
embede ved Vartov kirke, hans første fuldgyldige præstestilling siden han havde nedlagt sit
embede i 1826, hvilket vil sige, at kirkeåret 1839-40 var det første kirkeår, Grundtvig fik
lejlighed til at indlede fra prædikestolen i Vartov. En anden omvæltning udgjorde Frederik
VI’s død 3. december og det efterfølgende tronskifte. Grundtvig ventede sig meget af den nye
konge, Christian VIII, i hvem han håbede, at den danske folkeånd ville rejse sig fra de døde39
og skabe et “Aandens Nyaar”40.
Grundtvigs nytårsstemning må være blevet forstærket af hans arbejde med det angelsaksiske digt The Phoenix^ fra Exeterbogen, som han udgav en rimet fordanskning af i
foråret 1840. Fortællingen om den udødelige palmefugl, der blot lader sig brænde op for at
opstå i fornyet skikkelse, var et belejligt billede på det kristelige og folkelige ‘Nyaar’, som
Grundtvig længe havde ventet, og nu omsider fomam, var ved at frembryde43 i Danmark
omkring 1840. I digtet Kongen døde under Vinters Hjerte fra Phenix-Fuglen forekommer
følgende strofe:

36 Balslev-Clausen, p. 91.
37 Mands Minde 1788-1838. Udgivet af Svend Grundtvig 1877, p. 468, Grundtvigs kursivering. Se også Vind, p.
414.
38 “Nyaars-Aften (i Danske Samfund)” i: Skjaldeblik paa Danmarks Stjerne, 1840 (herefter Skjaldeblik), p. 17,
Grundtvigs kursivering.
39 Jf. “Kongen døde under Vinters Hjerte” i: Phenix-Fuglen, strofe 4-5. (At “Barne-Englen” skal opfattes som
Danmarks folkeånd understøttes bl.a. af Grundtvigs prædiken til 2. søndag efter trinitatis 1840 og af Helge
Toldberg, Grundtvigs Symbolverden, Kbh. 1950, p. 43).
40 Ibid., strofe 12.
41 “The Phoenix” i: Israel Gollancz (red.), The Exeter Book, Part I: Poems 1-V1II, Early English Text Society,
Oxford University Press, 1895, 2. udg. 1958 (herefter Phoenix).
42 Jf. “Kongen døde under Vinters Hjerte” i: Phenix-Fuglen, str. 12-13
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“Hvad forblommet før jeg kvad om Balder,
Brustne Grave og opstandne Folk,
Toner klart nu om en Phenix-Alder,
Aandens Nyaar som sin egen Tolk”43
The Phoenix skal sandsynligvis dateres til det 10. eller 11. århundrede og er en kristen
gendigtning af et latinsk digt i klassisk stil fra omkring år 300 e.Kr., som tilskrives
Lactantius44. Man antager sædvanligvis, at forfatteren enten er Cynewulf eller en elev af ham.
Som det er sædvanligt for oldengelske gendigtninger, er den angelsaksiske gengivelse af det
latinske forlæg temmelig fri og kan snarere kaldes en parafrase end en egentlig oversættelse45.
Det kan opdeles i to, stort set lige lange dele: Første halvdel udgøres af den frie gendigtning af
forlægget, mens den andel halvdel af digtet er en systematisk, kristen udlægning af den første.
Selv uden den fortolkende anden del, ville The Phoenix være omtrent 2-3 gange længere
end sit forlæg, og dog er en stor del af indholdet i Lactantius’s digt slet ikke gengivet, idet den
kristne, angelsaksiske poet har taget sig den digteriske frihed at sortere de ‘hedenske’
allusioner til forskellige klassiske guder og myter ud af forlægget46. Til gengæld har han
andre steder indlagt bibelske referencer til f.eks. skabelsen47, dommedag48 og Himmerige49.
Den angelsaksiske stil gør desuden brug af andre virkemidler end den klassiske latinske gør:
Man beskriver ting mere detaljeret og gør ofte brug af mange gentagelser, hvilket resulterer i,
at en enkelt latinsk sætning godt kan udvides til 5-6 verselinier i den angelsaksiske
oversættelse50. Alt dette taget i betragtning, kan Exeterbogens Phoenix - trods sin
afhængighed af Lactantius’s Fønixdigt - opfattes som et selvstændigt værk.
Idet indholdet af myten om den udødelige Fugl Fønix, der brænder op i sin rede for at
genopstå af sin egen aske, i det væsentlige forudsættes kendt, skal det her kun forklares,
hvorved Lactantius’ og den angelsaksiske poets fønixdigte adskiller sig fra andre versioner af
fortællingen. Der findes naturligvis mange forskellige versioner af Fønix-myten, nogle mere
detaljerede end andre. Det vigtigste, der i denne sammenhæng er at fortælle om Lactantius’
digt, er, at det følger den tradition, hvorefter fuglen ikke regenererer sig selv på et øjeblik,
men må gennemleve forskellige udviklingstrin, før den endelig omdannes til en fuldvoksen
Fønix og kan rejse tilbage til sit paradislignende hjemland. Det første stadium (som i denne
artikel benævnes æggestadiet), består i, at der af asken opstår et æg. Af ægget vokser en orm
43 Ibid., str. 12, Grundtvigs kursivering.
44 “Incerti auctores Phoenix Lactantio tributis” i: “Lactantii opera omnia”, bd. 2, Paris 1844, i: J.P. Migne (red.),
Patrologia Latina.
45 Jf. Brian A. Shaw, ‘The Old English Phoenix” (herefter Shaw) i: Medieval Translators and Their Craft, 1989,
P. 156ff.
46 Undtaget er en henvisning til sagnet om Deukalion, som i den angelsaksiske sammenhæng i stedet kommer til
at alludere til Noahs syndflod jf. Genesis 6-9.
47 Phoenix, 11. 129b-131b.
48 Ibid., 11. 47-49.
49 Ibid., 11. 11.
50 Jf. Shaw, p. 157: “Lactantius is terse and merely gives the fact: ‘Est locus in primo felix oriente remotus’. The
Phoenix-poet expands this to six lines: ‘Hæbbe ic gefrugnen Sætte is feor heonan / eastdælum on æSelast
londa, / firum gefræge. Nis se foldan sceat / over middangeard mongum gefere / folcagendra, ac he afyrred
is / Surh meotudes meaht manfremmendum.”’
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(dette stadium kaldes ormestadiet), som med tiden udvikler sig til den færdige, unge fugl
Fønix (yoksenstadiet). Exeterbogens Phoenix overtager i store træk dette skema; men tilføjer
et ømestadium imellem orme- og voksenstadiet.
Det angelsaksiske fønixdigt synes fra midten af 30’eme at have fæstnet sig vedvarende i
Grundtvigs tankeverden, og han vender ofte tilbage til det både i gendigtninger og ved
indfletning af billeder fra fønixdigtet i sine egne nye værker. Blandt de mange
fønixinspirerede grundtvigtekster er Tag det sorte Kors fra Graven, 1832 ; Fønix-Gaarden,
1836; Fugl Fønix, 1840; Vor Herre! til Dig maa jeg tye, 1840; den rimede fordanskning af
hele fønixdigtet samt alle de øvrige tekster i Phenix-Fuglen Et Angel-Sachsisk Kvad, 1840;
Himlens Nattergale, 1847; Med Sorgen og Klagen hold Maade, 1848; Føniks-Fuglen, 1853
og Der flyver en Fugl over Skov og Sø, 1856-60.
I to artikler fra hhv. 197251 og 199752 argumenterer Chr. Thodberg for, at salmen Vor Herre!
til Dig maa jeg tye må være affattet i januar 1840, idet den temamæssigt minder meget om en
række prædikener fra omkring årsskiftet 1839-40. Det drejer sig nærmere bestemt om
prædikenerne til juledag 1839 , søndag efter jul 183954, tre ufærdige prædikenudkast til
nytårsdag 184055, prædikenerne til søndag efter nytår 184056, 1. søndag efter helligtrekonger
184057 og 2. søndag efter helligtrekonger 184058. Hertil kan man føje den trykte prædiken
med overskriften Nyaars-Dag (i Kirkenf9, som muligvis først er skrevet senere på året; men
som dog er højst relevant i denne sammenhæng, fordi den samler og tydeliggør en del af de
temaer, der berøres i de utrykte prædikenudkast til nytårsdag.
Mod slutningen af artiklen fra 1997 under gennemgangen af salmens 12. vers skriver
Thodberg:
...man [kan] ikke lade være at overveje en mulig inspiration fra de store digte om Fugl Føniks,
som Grundtvig skrev netop i foråret 1840. Føniksmotivet kristianiseredes som et billede på den
genskabelse af livet, der skete og sker ved Kristi opstandelse og nu bliver kraftigt accentueret af
Grundtvigs forventninger til den kristelige og nationale fremtid i foråret 1840.
Føniks-fuglen repræsenteres af de kendte danske fugle, der bliver paradis-symboler. Det
er derfor heller ikke tilfældigt, at Guds engle som fugle synge i palmerne-, fønix-fuglen kaldes
også ‘palmefuglen’. Der kan ikke være tvivl om, at der er en nær sammenhæng mellem Føniksdigtene i 1840 og ‘ Vor Herre! til Dig maa jeg tye’.60

51 Chr. Thodberg, “Årsskiftet 1839-40 og salmen ‘Vor Herre! til Dig maa jeg tye’”i: Dansk Kirkesangs Årsskrift
1971-72, Kbh. 1972.
52 Chr. Thodberg, “Om ‘Vor Herre! til Dig maa jeg tye’” i: Dansk Kirkesangs Årsskrift 1997, Kbh. 1997.
53 Citeres i denne artikel efter det håndskrevne manuskript i fase. 30. Prædikenen er desuden trykt i Holger
Begtrup (red.), N.F.S. Grundtvigs Vartovs-Prædikener 1839-1860, Kbh. 1924.
54 Fase. 30, uudgivet.
55 Fase. 30, uudgivet.
56 Fase. 30, uudgivet.
57 Fase. 30, uudgivet.
58 Fase. 30, uudgivet.
591: Skjaldeblik.
60 Chr. Thodberg, “Om ‘Vor Herre! til Dig maa jeg tye’”
144

i: Dansk Kirkesangs Årsskrift 1997, Kbh. 1997, p. 143-
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I det følgende skal der med udgangspunkt i Thodbergs artikler foretages en undersøgelse af
udvalgte motiver fra Vor Herre! til Dig maa jeg tye og prædikenerne fra omkring årsskiftet
1839-40 m.h.p. at påvise en inspiration fra det angelsaksiske fønixdigt, som rækker længere
end de paralleller, Thodberg i det ovenfor citerede har konstateret. (I den forbindelse vil ikke
alle aspekter af Thodbergs sammenlignende analyse af prædikener og salme blive behandlet;
men kun de, der har relevans i denne sammenhæng.)

Thodberg har bl.a. observeret, at såvel salme som prædikener rummer en udtalt afstandtagen
fra en anskuelse af Gud som værende fjern. Vers 1 og 2 af Vor Herre! til Dig maa jeg tye61
skildrer den opfattelse, visse “Daarer” har af Vorherre:
Vor Herre! til Dig maa jeg tye,
For stærke er Fiendeme mine,
De tænke at høit over Sky
Du ændser ei Tjenerne dine;
Du ei os forstaaer
Ei heller formaaer
At løse af Angest og Pine!62
De tror med andre ord, at Gud er så langt borte fra menneskene, at han ikke har øje for dem.
Faktisk går de så vidt som til at hævde, at Kristus er død uden at genopstå:
De Daarer, de tænke det helst,
I Muldet du ligger, det sorte,
Af Fader i Himlen ufrelst
Fra Trolde og Engle forgiorte,
Hensmuldret i Støv,
Henveiret som Løv,
Indspærret af Helvedes Porte.63
Følelsen af gudsforladthed går bl.a. igen i prædikenen til søndag efter nytår 184064, hvor
Grundtvig polemisk siger, at menneskene i hans samtid “har været ved at glemme det levende
Samkvem mellem Himmel og Jord, som om det kun fandt sted i ældgamle Dage, ja, som om
Herren, da han foer til Himmels havde lukket Dørren efter sig, skiøndt Han ret egenlig
aabnede den”. Samtiden ser ud som en kristelig forfaldstid, hvor man helt har glemt “Herrens
kongelige Nærværelse” (l.s. i advent) og hvor “vort Haab var ... forsvundet” (l.s.e.
helligtrekonger). Men i virkeligheden er der blot foregået “en af de store Døds-Kampe, hvoraf
Christendommen vel altid udgaaer seierrig, men hvorunder den dog enstund synes forloren,
da den for menneskelige Øine omtrent er uddød i den ene Slægt før den gienfødes i den
Anden”65.

611: GSV, bd. 4, nr. 5.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Fase. 30, uudgivet.
65 Prædiken til søndag efter nytår, 1840, fase. 30, uudgivet.
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Grundtvig selv er imidlertid blevet beskåret et klarsyn, der rækker videre end hvad der “for
menneskelige Øine” er åbenbart. Han har fået lov, skriver han i den trykte nytårsprædiken,
1840, “at forudføle, forudsee og forudsige det velsignede, lyksalige Nyaar, der vel alt er
oprundet over os, saasandt et eneste Hjerte føler dets Virkning og skimter dets Glands, men
maa dog i det hele og det Store aabenbare sig selv i Lys og Kraft som Morgenrøden, før det
uden Modsigelse kan kaldes nærværende.”66 Han sammenligner sig selv med de spejdere, der
i det gamle Norden om vinteren sendtes op i bjergene for at holde udkig efter det første glimt
af solskin. Så snart de skimtede solen, blæste de i lur som et signal til, at det nu var tid at fejre
“Solhverven, der spaaede et nyt Aar med Vaar og Sommer og Høst.”67 I Vor Herre! til Dig
maa jeg tye skriver Grundtvig tilsvarende i 3. vers: “Det er mig dog vist over Alt: / Langt
borte kan Du ikke være”. I modsætning til ‘dårerne’ fra vers 1 og 2, er Grundtvig vis på, at
Gud er nær.
Den nytårstid, Grundtvig profeterer, er både en kristelig og en folkelig opblomstring68; men
han lægger langt større vægt på det kristelige end på det verdslige nytår. Han er vis på, at det
åndelige vintersolhverv er overstået, og at det “snart [vil] blive Vaar og Sommer igien i
Christi Kirke, saa den gienlyder af høie Lovsange”69 .
Den optimistiske forventning om en åndelig nytårstid er som omtalt ikke ny, og denne
artikel vil ikke give det udseende af, at Grundtvigs nytårsforventning i sig selv er afledt af
hans arbejde med det angelsaksiske fønixdigt. Men over årene er der sket en udvikling i
Grundtvigs opfattelse af den åndelige nytårstids beskaffenhed, som når til en afklaring i
prædikenerne fra årsskiftet 1839-40 og salmen Vor Herre! til Dig maa jeg tye. Som det vil
fremgå af det følgende, er det sandsynligt, at The Phoenix direkte eller indirekte har
medvirket til, at denne afklaring har fundet sted.
Nytårsdag 1840 bruger Grundtvig Paulus’ ord: “Det Gamle gik forbi, see, Alt er blevet nyt!”
(2. kor. 5.17) som overskrift for såvel de to sidste utrykte prædikenudkast som den trykte
nytårsprædiken. Citatet stammer ikke fra epistelteksten til den pågældende søndag, men er
formodentlig valgt som prædikentekst, fordi der op til nytårsdag 1840 er begyndt at gå et lys
op for Grundtvig angående betydningen af denne fornyelses-proklamation.
I de tre utrykte prædikenudkast til nytårsdag 1840 skriver Grundtvig sig langsomt til en
afklaring omkring Pauluscitatet, som dog først bliver formuleret klart i den trykte prædiken til
samme dag. Det første udkast tager ikke afsæt i 2. kor. 5.17, men går ud fra slutningen af den
gamle salme Guds godhed vil vi prise:
I Jesu Christi Navn
Vi bede Dig saa saare
Giv os et fredeligt Aare
Dig til Ære og os til Gavn!70

66 Skjaldeblik, p. 31, Grundtvigs kursivering.
67 Ibid., p. 32.
68 Ibid., p. 32f.
69 Prædiken til juledag 1839, fase. 30.
70 Prædiken til nytårsdag 1840, 1. udkast, fase. 30.
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Det er en salme, Grundtvig før har behandlet i sine nytårsprædikener, bl.a. nytårsdag 183471,
hvor han brugte salmen som afsæt til at tale om den kristelige fred, der er anderledes, end
hvad verden kalder fred. Ganske vist anså han ikke salmen for værende uden fejl og mangler;
men indrømmede, at den var “ringe at see til og i mange Maader kun en daarlig Oversættelse
af Tydsk”72. Imidlertid fandt han dog, at den rummede så megen “Sandhed”73 og
“Trohjertighed”74 at den måtte regnes blandt “de gamle Psalmer, som ... klang saa liflig i mit
Øre, at de nødvendig maae blive gamle med mig” 5. Selvfølgelig ville det være problematisk,
hvis salmens bøn om “et fredeligt Aare” hentydede til et i verdslig forstand fredeligt og
stilfærdigt år; men Grundtvig anså det i 1834 for indlysende, at der var tale om den kristelige
fred. For “naar Hjertet beder om Fred i Jesu Navn, da er det jo naturligviis først og fremmerst
om den Fred, som ene han kan give og har forhvervet”76. Derfor mente Grundtvig, at salmen trods sit gammeldags præg og sine oversættelsesmæssige lyder - var harmonisk og stadig
brugbar i sin oprindelige form.
I det første udkast til nytårsprædikenen 1840 bruger Grundtvig igen de samme verslinier,
men her tager han det ikke længere for givet, at den fred, salmen omtaler, er den kristelige.
Tværtimod angriber han salmen for at sammenblande de to dybt forskellige former for fred og
drister sig til at forbedre på den ved at præsentere en gendigtning af de sidste fire linier. Han
forklarer, at han ikke, skønt han holder meget af salmen, ønsker den genindført i sin
oprindelige form. Selvom det er en god salme, er den - i sin gamle form - død, og der skal en
‘genoplivelse’ til, hvis den skal kunne bruges igen:
Spurgte man med [sic] imidlertid, om jeg ønskede denne Nyaars-Psalme gienindført igien i
Kirken, hvor den forstummede, indført aldeles, som før, da vilde jeg bestemt svare nei:
ingenlunde, jeg ønsker at den samme Grundtone maa opvaagne iblandt os og ønsker af det
Gamle alt Det bevaret, der passer til alle Tider, men alt det aflagt, som kun passede til den
forrige Tid, og lod sig kun oversee i Dens Dunkelhed ei ved de Lys, som nu brænde. Det gaaer
mig nemlig med vore gamle Psalmer og hele vort gamle Opbyggelses-Væsen, ligesom det gaaer
os Alle paa en Nyaarsdag efter et lykkeligt Aar, eller i Begyndelsen af en ny Konges Dage efter
en kiær og elskelig Landsfaders Hedenfart, saa jeg ønsker samme Aand og Tone, men ei samme
Skikkelse, thi vel veed vi, at det Ny vil ligesaalidt blive fuldkomment eller feilfrit som det
Gamle, men med alle sine Feil er det Nærværende dog levende og med alle sine Fortrin er det
Forbigangne dødt, dets Herlighed for os kun en Skygge, og dets afsjælede Levninger en
Byrde.77
Efter en gennemgang af begreberne ‘verdens fred’ og ‘Guds fred’ slutter prædiken udkastet
derefter brat. Afbrydelsen af prædikenen kan skyldes, at Grundtvig efter at have ‘skiftet kurs’
over til det fredstema, han før har behandlet med udgangspunkt i Guds godhed vil vi prise,
beslutter, at han hellere vil blive ved at uddybe motivet med det døde gamle og det levende
nye, som han var inde på i den ovenfor citerede passage.

71 Prædiken til nytårsdag 1834 i: Prædikener, bd. 7, p. 84-89.
72 Ibid., p. 85.
73 Ibid., p. 85.
74 Ibid., p. 85.
75 Ibid., p. 85.
76 Ibid., p. 86.
77 Prædiken til nytårsdag 1840, 1. udkast, fase. 30.
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I det andet udkast vælger han for første gang at indlede med 2. kor. 5.17. (Man kan gætte på,
at Grundtvig ved at læse de ord, han netop har skrevet i det første udkast, om at det
forbigangne er dødt og det nærværende levende, er kommet i tanker om Pauluscitatet.)
Prædikenen begynder således:
Det gamle gik forbi, see, Alt er blevet nyt! Disse Apostelen Pauli Ord passe vist nok kun fuldelig
i deres Sammenhæng, hvor Talen er om det christelige Væsen eller Livet i Christo som en ny
Skabning, og i den Betydning tør vi ingenlunde anvende dem paa os, hos hvem der endnu kun
findes alt for meget af det gamle Menneske i vildfarende Begiærligheder, saa vi har kun Lidt af
det Ny, og maa trøste os med at Guds Rige lignes ved det mindste af alle Frø, der ligefuldt
bliver Spiren til et Træ, der overgroer alle Madurter og bærer Frugt til et evigt Liv. - Ikke
desmindre er det dog aabenbar ogsaa i christelig Henseende en Nyaarstid vi leve i da alt det
Gamle, der var af Mennesker maa kaldes forbigangen, saa kun hvad der i Grunden aldrig ældes,
hvormange Aar det end tæller, kun det Guddommelige bliver ved og fremtræder i en ny
Skikkelse. Det gaaer i denne Henseende med kirken nuomstunder ligesom med vort jordiske
Fædemeland, hvor også det Gamle er forbi78.

Grundtvig er her i gang med at formulere sig hen imod en løsning på en ambivalens, der hidtil
synes at have præget hans syn på gammelt og nyt. På den ene side har han haft høje
forventninger om et nyt gyldenår i Norden. På den anden side har han ofte græmmet sig over
sin samtids nye ubibelske teologi og ivret for en genoptagelse af, hvad der var nedarvet fra
“Fædrene”79. Det har virket, som om den nye oplivelse af Nordens ånd, han har længtes efter,
netop kun skulle være en tilbagevenden til fordums storhed i stedet for en virkelig fornyelse.
Hvordan kan Grundtvig forene sin forkærlighed for Nordens og kirkens oldtid med sit håb om
nye tider? Løsningen på dette problem er nu begyndt at dæmre for ham: Fornyelsen
konstitueres hverken af en bortkastning eller en genoptagelse, men derimod af en lutring af
det gamle, så det forældede går tabt, mens den oprindelige, guddommelige kerne forstærkes
og forynges. Og det gælder både i kirkelig og folkelig henseende:
Ja, m. V.80 ligesom den verdslige Nyaarsdag hos os i Kirken høitidsholdes som Jesu Navnedag,
saaledes følges det Christelige og det Folkelige ogsaa aabenbar hos os langt bedre ad end ellers
nogensteds i Christenheden, hvad der er Rigets Lykke og Christendommens Glæde, som det ret
vil blive klart i Nyaarstiden for dem begge, som klarlig er oprundet, og vil, under Guds
Velsignelse krone Aaret med Grøde og Landet med Frugter, som Han frembringer, i det begge
Dele faae en ny Skikkelse, hvorunder den gamle Aand og det oprindelige Liv kan virke langt
friere, langt frydeligere og mere velgiørende end under den Forrige.
Ja, baade i og udenfor Kirken skal det giælde at det Gamle gik forbi og Alt blev Nyt, men
blev dog kun en Fornyelse af det Ældgamle, en Forklarelse i den oprindelige Aand.81

78 Prædiken til nytårsdag 1840, 2. udkast, fase. 30, Grundtvigs kursiveringer.
79 Jf. f.eks. de sidste 4 strofer af Paaske-Lilien, Kbh. 1817; “Prædiken til julemorgen 1823” i: Prædikener, bd. 2,
p. 49-56; “Nordens Aand” i: Nordens Kirketidende 1834, sp. 532: “Nordens Aand er Nordens Vætte, / Fordum
nu og allenstund, / Mens i Norden vi fortsætte / Fædres Værk med Haand og Mund, / Lytte helst til Kvad af
Brage, / Gløde for de gamle Dage!”
80 Grundtvigs forkortelse for “mine Venner”.
81 Prædiken til nytårsdag 1840, 2. udkast, fase. 30.
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Denne lutrende og forklarende fornyelse optræder også i det angelsaksiske fønixdigt, som
Grundtvig netop må have været i gang med at forberede til udgivelse på dansk. Som bekendt
må den gamle Fønix dø, for at en ny kan opstå af dens aske; men i essensen er den nye og den
gamle fugl ét. Den nye fugl er blot en forynget udgave af den gamle. I The Phoenix
forekommer følgende passage:
bid him neod micel
5æt he 5a yldu ofestum mote
5urh gewittes wylm wendan to life
feorg geong onfon
[Stor længsel byder ham [Fønix] ved klogskabs tilskyndelse hastigt at vende sin ælde til liv,
modtage en ung ånd]
I Grundtvigs fordanskning, Phenix-Fuglen, svarer det ovenfor citerede til følgende:
.. .Fønix trænges.
Derefter længes
At vorde kvit
Sin Alders Tynge,
Og sig forynge
Til Nyaarstid!82
Disse linier minder en del om den netop citerede prædiken, hvor Grundtvig beskriver den
åndelige nytårstid som “en Fornyelse af det ældgamle, en Forklarelse i den oprindelige
Aand”. Dette giver den første anledning til at formode, at Grundtvigs opfattelse af gyldenåret
som en genopblussen af det oprindelige liv kan være affødt af hans arbejde med det
angelsaksiske digt83. Formodningen om inspiration fra fønixdigtet forstærkes ved, at
Grundtvig både i det tredie utrykte prædikenudkast og i den trykte prædiken anvender billedet
fra Ps. 103.5 af ørnen, der bliver ung påny. At denne øm for Grundtvig betegner Fønix ses af,
at han i indledningen til Phenix-Fuglen skriver følgende: “De steder i Skriften, hvor man har
fundet Vidunder-Fuglens Spor, er for resten den 103die Psalme, hvor der nævnes en Øm, hvis
Ungdom fornyes, og Jobs 29de Kapitel”84.1 det utrykte udkast bruger han den foryngede øm
til at illustrere den kirkelige fornyelse:
... alle disse Ting [navnet Jesus, Herren, troen, dåben og trøsteren], som nedstamme fra Ham,
hos Hvem Livets Kilde er, forældes hverken med Himmel eller Jord, men, naar de synes Døden
nærmest, forynges pludselig som Ørnen og begynde ligesom et nyt Levnets-Løb.85

82 N.F.S. Grundtvig, Phenix-Fuglen Et Angel-Sachsisk Kvad, Kbh. 1840 (herefter Phenix-Fuglen).
83 Se også Vind, p. 350: “Fønix-myten ... havde for Grundtvig først og fremmest en historiefilosofisk betydning,
idet den kastede lys over nytårstiden som en udviklings-, forvandlings- og fornyelsesproces, der netop svarede til
det historiske forløb gennem de tre århundreder, som førte fra Reformationen til Grundtvigs egen tid. Myten
indeholdt endvidere et billede på, at nytårstiden skulle udvikle en ny universalhistorisk Vidskab, der skulle
forklare oldtidens højeste anskuelser.”. Vinds kursiveringer.
84 Phenix-Fuglen, p. 16, Grundtvigs kursiveringer.
85 Nytårsdag 1840, 2. udkast, fase. 30.
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I den trykte nytårsprædiken tjener den foryngede øm som billede både på den kirkelige og
den folkelige fornyelse:
Naar jeg derfor paa denne Nyaarsdag siger: det Gamle gik forbi, see, Alt er blevet nyt, da er det
ikke af Verden men af Apostelen Paulus, jeg laaner dette Ord, ei til at udraabe Herrens Skam og
Kirkens Undergang, men netop for, til Hans Ære og Hans Folks Glæde, at forkynde Hans
underlige Gieming, som fornyer sit Folks Kraft og giør dem unge igien som Ørnen, og tillige
for at minde om, hvor underlig og glædelig det Christelige og det Folkelige følges ad i disse
Landemærker, saa ligesom de Begge med hinanden syndes forældede og kaldtes udlevede, ja
døde og magtesløse, saaledes skal de og Begge med hinanden sees oplivede, foryngede,
fornyede i en forklaret Skikkelse.86
I indledningen til Phenix-Fuglen forekommer følgende passage:
Udspørge vi nu Oldtiden selv om Phenix-Fuglens Betydning, da svarer den, som vi maatte
vente, at det er naturligvis den Udødeligheds-Spire og deraf udspringende Gienfødelse og
Fornyelse, som vi deels spore i Menneske-Livet og deels ønske maatte findes i os og alt
menneskeligt Storværk87.
Denne ‘udødelighedsspire’ svarer - kristent forvendt - til det, Grundtvig i sin prædiken til
nytårsdag 1840, 2. udkast, som nævnt kalder “det oprindelige Liv” og i den trykte
nytårsprædiken 1840 kalder “det guddommelig Gamle”. ‘Det guddommelig gamle’ er
væsensforskelligt fra ‘det gamle’, som Paulus omtaler i 2. kor.5.17:
thi med det Gamle mene vi kun de gamle Vildfarelser og selvgjorte Indbildninger, der som
Skyer hængde over os og skjulde Solglandsen i vor Konges Aasyn, og de gamle Dødsmagter,
som gjorde Livet i Christo suurt og mat, saa det Ny, vi forvente og forkynde og alt i Aanden
fornemme, er netop det guddommelig Gamle, der aldrig forældes, i sin ny Virksomhed paa os
og Indgang i os88.
Det er nu denne artikels tese, at Grundtvig via sit arbejde med det angelsaksiske Fønixdigt har
opnået en ny forståelse af det nye og det gamle, der omtales i 2.kor.5.17. Denne forståelse
kommer til udtryk i hans prædikenudkast og især i den trykte prædiken til nytårsaften 1840.
‘Det ny’ er i virkeligheden blot en fornyelse eller genfødelse af det oprindelige eller ‘det
guddommelig gamle’, som står i modsætning til ‘det gamle’. ‘Det gamle’ kommer nu for
Grundtvig til at repræsentere den dekadente mellemtid eller ‘middelalder’, der har været fra
Kirkens hhv. Nordens oldtid indtil det nye gyldenår, som nu er brudt frem på begge områder.
Når han derfor med Paulus siger i sin nytårprædiken: “Det gamle gik forbi, see, Alt er blevet
nyt”, så mener han dermed, at forfaldstiden er omme og det oprindelige, guddommeligt gamle
er i gang med at genskabe sig selv i en ny skikkelse.
Omtrent samme tanke må ligge bag den opdeling af åndshistorien i tre faser, som Grundtvig
fremlægger i indledningen til Phenix-Fuglen p. 19-20. Han sammenligner her fønixfuglens
fortid, dvs. dens forrige voksenstadie, med “Menneske-Aandens Oldtid'^9, som var en åndelig
86 Skjaldeblik, p. 27, Grundtvigs kursiveringer.
^ Phenix-Fuglen,

18.

88 Skjaldeblik, p. 35.
89 Phenix-Fuglen, p. 19, Grundtvigs kursiveringer.
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storhedstid, “de store Syners og Højsangens Dage”90. Dens “Hensmægten og
Hensmeltning”91, dvs. dens død i flammerne, er et billede på middelalderen, som var en
forfaldstid, hvor “Syneme... opløste sig i Farvespil og Høisangen i søde og smeltende Toner,
indtil Aanden syndes aldeles forsvundet”. Men:
dog kom der jo i Nyaarstiden Dage efter disse, da man med Forundring saae noget Levende
udvikle sig af Aandens Efterladenskab, der vel maa lignes ved en ‘Orm’ af Phenix-Fuglens
Aske, da Udviklingen unægtelig hidtil mest kun var Bogorme-Væsen. Det har derfor været mig
til stor Fomøielse, og er mig, saavidt jeg kan skiønne, ogsaa til megen Nytte, at betragte PhenixFuglens Fortid som et Billede paa Menneske-Aandens Oldtid, hans Hensmægten og
Hensmeltning som et Billede paa Middelaldren, og hans Gienfødelse som et ligedant paa
Nyaarstiden, og mig synes virkelig, det følger nødvendig af sig selv, naar man kiender begge
Dele.92
Man kan opstille følgende tredelte skema, idet det dog er nødvendigt at være opmærksom på,
at Det oprindelige måske ikke ganske svarer til de her opstillede paralleller Fønixfuglens
fortid og Menneskeåndens oldtid, idet Det oprindelige muligvis bør forstås som endnu renere
og mere guddommeligt end dets parallelle modstykker:
Fønixfuglens fortid

Fønixfuglens hensmelten

Fønixfuglens genskabelse

Menneskeåndens oldtid

Menneskeåndens middelalder

Menneskeåndens nytårstid

Det oprindelige (det guddom
Det gamle
melig gamle)

Det ny (fornyelsen)

Vor Herre! til Dig maae jeg tye beskriver, som det skal omtales nedenfor, også kristen
dommens vækst i løbet af forskellige udviklingstrin eller aldre (hhv. spæd og voksen), men
elementet af, at der foregår en decideret lutring mellem de forskellige storhedsperioder er her
ikke tilstede i samme grad som i prædikenerne. Her er der blot lagt vægt på, at der er sket en
fornyelse af kristendommen, der ellers har været som død jf. vers 1-2.

Ifølge Helge Toldberg93 kan man tale om to faser i Grundtvigs brug af fønixmotivet. Den
første fase indledes med slutningen af Verdenskrøniken 1812, hvor Grundtvig for første gang
anvender billedet af Fønixfuglen. Her følger han “den fra kirkefædrene overtagne
fønixtradition”94, mens han i den anden fase - som er den mest interessante i denne sammen
hæng - holder sig til den angelsaksiske udgave af myten95. Anden fase indtræffer på et
90 Ibid., p. 19.
91 Ibid., p. 19.
92 Ibid., p. 19f, Grundtvigs kursiveringer.
93 Helge Toldberg, Grundtvigs Symbolverden, Kbh. 1850, p. 201-208 (herefter Toldberg)
94 Ibid., p. 202.
95 Toldberg opererer (selvom han først taler om “to stadier”) faktisk også med et senere tredie stadium, nemlig
“den totale indlemmelse i det mytologiske system”. Denne tredie fase tillægger Toldberg dog ingen stor vægt,
idet han mener, at Grundtvig her blot “drager konsekvenserne af sin tidligere digteriske indlemmelse af Fønix i
symbolverdenen.” (Ibid.)
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tidspunkt mellem 1831, da Grundtvig afskriver Exeterbogen, og 1840, da han udgiver PhenixFuglen.
I den første fase repræsenterer Fønix oftest enten fornyelse af fortids storhed96 eller - som
hos Kirkefædrene - den regeneration, der finder sted ved opstandelsen fra de døde97. Den
anden fase kendetegnes bl.a. ved, at Grundtvig nu har overtaget Fønixfuglens udviklingstrin
fra den angelsaksiske fønixtekst98; af disse lægger Toldberg særlig vægt på ormestadiet.
Som repræsentant for vendepunktet fra første til anden fase nævner Toldberg digtet
Phønix-Gaarden" fral 836. Dette digt er interessant at betragte, idet Grundtvig her
præsenterer et fønixbillede, som han i store træk beholder mindst indtil 1840, da Fønixfuglen
dukker op i såvel hans prædikener som i salmen Vor Herre! til Dig maa jeg tye. I PhønixGaarden anvender han for første gang fønixfuglens stadier som billede på de udviklingstrin,
der må gennemgås før en fornyelse er fuldbyrdet. Nu tror Grundtvig ikke længere, som da han
i 1824 skrev Nyaars-Morgen, at den genfødte Fønix kan hæve sig brat af asken som en
kæmpe “Mens Baalet end bæver”100, men indføjer både ægge- og ormestadiet i fuglens
trinvise udvikling. Fønixfuglen er ikke længere uforanderlig; den gennemlever nu et
“Levnedsløb”101, dvs. den skal igennem et forløb, hvor den er ufærdig - ja uigenkendelig - og
i vækst, før den udvikler sig til en voksen fugl.
Myten om Fønix genfortælles i strofe 4-12 af Phønix-Gaarden efter den (latinske/)
angelsaksiske version: Efter at Fønix har levet i 1000 år, antændes dens rede “af Solens rene
Ild”102. Fuglen brænder op i den lutrende “Skærsilds Hede”103, men asken samler sig til et æg,
som “i Tidens Løb” avler et lille levende væsen, der beskrives således:
Sønnen vel kun synes ringe,
Hel ulig sin høje Byrd,
Uden Næb og uden Vinge,
Ingen Fugl og knap et Dyr,
Men, hvad just er Fugle-Skrækken,
Kun et Kryb i Orme-Rækken.104

96 Jf. Toldberg p. 202f første gang i Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng, 1812; Endvidere i digtet
“Danne-Virke” i Danne-Virke, bd. 1, 1816.
97 Jf. Toldberg p. 203 f.eks. i Nyaars-Morgen, str. 303-304; Tag det sorte Kors fra Graven, 1832, vs. 1.
98 Her kunne man indvende, at Grundtvig lige så godt kan have overtaget udvikingstrinene fra Lactantius’
fønixdigt; men man må huske, at han efter al sandsynlighed først lærte Lactantius’ digt at kende i forbindelse
med sit arbejde med den angelsaksiske gendigtning heraf. Der kan ikke herske tvivl om, at det primært var den
angelsaksiske Phoenix, der optog Grundtvig; mens det latinske digt mest havde hans interesse i kraft af, at det
var forlæg for det angelsaksiske. Se desuden Vind, p. 350; Carl Koch, Fuglen Føniks, Kbh. 1909, p. 59, p. 65.
99 “Phønix-Gaarden”, 1836, i: Nordisk Kirketidende, 1836, sp. 657-661.
100 N.F.S. Grundtvig, Nyaars-Morgen Et Rim afN.F.S. Grundtvig, 1824, udg. v. Holger Begtrup, Kbh. 1925, p.
46.
^
101 Phønix-Gaarden, str. 9.
102 Phønix-Gaarden, str. 6.
103 Ibid.
104 Ibid., str. 8.
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Ormen fremstilles her som fuglens tilsyneladende modsætning. Den har hverken et næb at
synge med eller vinger at flyve på, hvilke ellers er fuglenes fremmeste kendetegn, og fuglene
bryder sig slet ikke om den slags krybende skabninger. Ikke desto mindre skyder den lille
larve med tiden sin ham og forvandles til en voksen fønixfugl identisk med den, af hvis aske
den er runden:
Dog, der hviskes trindt i Vangen
Om et lønligt Levnedsløb:
Orme-Ham for Midgaards-Slangen
Er den lilies Skjul og Svøb,
Mens af Himmeldug alene
Kræfter samles ny og rene.
Ham da skyder brat den stærke,
Ryster sig med Vingeslag ...105
Ormen er en Fønix i svøb, men den er nødt til at bruge tid på at samle kræfter, før den kan
forvandles til en stærk og flyvefærdig fønixfugl. Grundtvigs selvstændige tilføjelse er de
‘hamskifter’, Fønix hos ham gennemgår, når den skifter fra stadium til stadium. I PhønixGaarden er der kun et enkelt hamskifte, fra orm til Fønix; men i Phenix-Fuglen fra 1840
indføjes et yderligere hamskifte, således at det er en øm, der kommer ud af ormens ham, mens
den fuldtudviklede fønixfugl først kommer til syne, når også ørnen skyder sin ham106.
Fønix’ metamorfose fra orm til fugl er for Grundtvig et centralt stadium i Fønix’ livsløb, idet
denne forvandling kan symbolisere den overgang fra middelalder til nyårstid, Grundtvig netop
mente, var i færd med at foregå i hans samtid107.
I indledningsafsnittet til Phenix-Fuglen anvender Grundtvig Fønixfuglen i dens forskellige
stadier som billede på menneskeånden gennem tiderne. Han skriver:
...Sangfugledrotten [kan] paa Billedsproget... betyde og pleier i Skjalde-Mund at betyde ‘Aand’,
saa ... dersom ellers Phenix-Mythen har en giennemgribende Lighed med Menneske-Aandens
Historie, da er det ikke usandsynligt, de høre sammen, og er i alt Fald morsomt for Aandens
Venner i et saa ældgammelt, smukt og velbekiendt Billede at have ligesom et kiemefuldt Udtog
af Aands-Historien bestandig for Øie.108
Fønix på ormestadiet låner visse karaktertræk fra ‘bogormen’, som Grundtvig i forvejen
plejede at anvende som billede på den, der higer efter den tørre, åndsforladte kundskab.

105 Phønix-Gaarden, str. 9-10, Grundtvigs kursiveringer.
106 Hamskifterne gør, at Fønix’ opvækst kommer til at virke mere rykvis, idet dens - synlige - forvandling fra
f.eks. orm til øm således ikke sker gradvist, men i stød. Fønix kan muligvis have vokset sig stor og flyvefærdig
allerede på ormestadiet, men det bliver ikke åbenbart, før den skyder sin ormeham.
107 Ole Vind er i sin doktorafhandling Grundtvigs Historiefilosofi opmærksom på, at billedet af ormens overgang
til fugl havde stor værdi for Grundtvig. Han lader sit kapitel 8 (p. 349-410) om nytårstiden indlede med et afsnit
betitlet “Fønix-fuglen”, hvor han bl.a. skriver følgende: “Skulle man finde en ... kort overskrift til nytårstiden
[hos Grundtvig], denne forstandens og eftertankens tidsalder, hvor Nordens kæmpeånd efter forsynets plan med
den universalhistoriske Vidskab skal fuldføre sit store oplysningskald, da kunne man bruge Grundtvigs eget
mytiske billede: Fønix-ormens forvandling." (p. 349, forfatterens kursiveringer.) Se endvidere note 83.
108 “Phenix-Mythen” i: Phenix-Fuglen, p. 19, Grundtvigs kursiveringer.
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Modsvarende bliver den færdige Fønix billede på ‘bogormevæsenets’ modsætning, den
levende ånd. Disse to kan synes uforligelige; men da bogormen er opstået af åndens aske, er
spørgsmålet “om Bog-Ormen dog ikke i Grunden har Aand og kan udvikles til at ligne og
fatte Aanden, som sin Fader, og fortsætte dens Levnets-Løb.”109 Denne forvandling fra
“Philologie” til “Pneumatologie”, er, fortsætter Gmndtvig, netop i gang med at ske:
... vi leve i en deilig Overgangs-Tid, paa Overgangen nemlig fra Orme-Gaarden til Fugle-Buret,
eller fra Orme-Hammen til Fugle-Vingen, fra den aandsfortærende ABC til det aandsoplysende
Billedsprog, eller fra den døde Bogstav-Skrift til det levende Ord.110
o

Andens fornyelse sker - og må ske - gradvist. Bogormevæsenet er et nødvendigt stadie i
udviklingen, fordi ånden bliver nødt til “at opstaae af sit eget, som Phenix af sin Aske”*111.*
Oldtidens skrifter må derfor granskes på åndløs bogormevis, før oldtidens ånd kan genopstå i
fornyet skikkelse.
På lignende vis kan man tale om to faser i Grundtvigs opfattelse af det åndelige nytår, idet det
synes at have ændret sig fra i de tidlige 1820’ere at være noget, der bryder pludseligt frem til
omkring 1834-40 at være en mere gradvist fremspirende tildragelse. Firkantet kan man sige,
at hvor det før mest var billedet af den frembrydende morgensol112, Grundtvig anvendte til at
beskrive det åndelige nybrud, forestiller han sig det i 1840 mere som et vintersolhverv, hvor
solens lys kun ganske umærkeligt begynder at tage til113. Ved solhvervet er mørket stadig
stærkt, og der er fortsat længe til forårsjævndøgnet, hvor solen vil få overtaget. Ved nytårstid
skimtes lyset derfor kun svagt, men det giver dog et velbegrundet håb om bedre tider, og heri
består nytårets egentlige værd.
Ja, Ch. V.114 lad kun Verden smile ad mit store Haab om Juleglædens og Paaske-Solens og
Pindseluemes og Helgenlivets Opstandelse fra de Døde trindt i Christenheden og snarest blandt
109 Ibid.
110 Ibid., p. 20.
111 Ibid.
112 Jf. f.eks. prædiken til 1. søndag i advent 1823 i Chr. Thodberg (red.), Grundtvigs Prædikener 1822-26 og
1832-39, Kbh. 1983-86, bd. 2, p. 25ff: “da opgaaer Haabet, som Morgenstjernen, da vender Øiet sig mod Østen,
seer de hvide Skyer over Havet, seer i Aanden alt det store Himmel-Lys udgaae som en Brudgom af sit
Brudehuus i al sin Glands, hensvæve straalende høit over de Dødeliges Hoved ... og medens Øiet med
Taknemmeligheds Taarer løfter sig til Lysets Fader speiler Morgen-Røden sig i Taare-Duggen faaer MorgenBønnen Vinger og stiger op fra Jorden som en Morgen-Psalme. ... Ja, kiære Venner! saaledes skal den komme,
den Herrens [Dag], som den kom først, som den skal komme sidst, som en Tyv om Natten, som Lynet der
skinner fra Østen til Vesten, ventet, haabet, forudseet af de Sukkende i Israel, men som den kommer, ei
formodet, saa den kommer naar og som den ventes mindst”: Nyaars-Morgen Et Rim afN.F.S. Grundtvig, 1824,
udg. v. Holger Begtrup (red.), 1925, str. 7, p. 24: “Natten er svundet, / Med Skyggernes Hær, / Og Solen
oprundet / Til heltelig Færd”. I fortalen til Nyaars-Morgen taler han om “en velsignet Nyaars-Morgen i SkjærSommer" (Ibid., p. 15, Grundtvigs kursiveringer.)
113 Dog ikke således forstået at solhvervs-billedet helt fortrænger morgen-billedet, for Grundtvig slipper aldrig
‘påske-morgenrøden’. F.eks. opererer Kom, Gud Hellig-Aand, kom brat, 1837, med billedet af den pludseligt
frembrydende sol: “Kom, Gud Hellig-Aand, kom brat, / Giennembryd den mørke Nat / Med Guds MorgenRøde! / Lad vort Hjertes Lærke-Slag / Hilse Herrens klare Dag, / Som stod op af Døde!”

114 Grundtvigs forkortelse for “Christne Venner”.
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os, og lad end selv mangt et Guds Barn endnu være skrøbelig i Troen, det skal dog skee af
Herren skiøndt det er underligt for vore Øine, og Vinter-Solhverven ligger dog ligesaavist bag
os i aandelig som i verdslig Henseende, det er mig ligesaavist, at den aandelige Ørk skal
blomstre lig Rosen, som at der kommer en Vaar efter denne Vinter115
Denne passage fra Grundtvigs juleprædiken 1839 udtrykker Grundtvigs faste håb om åndelig
fornyelse og vished på, at opblomstringen allerede er begyndt116. Prædikenen drejer sig
ligesom de ovenfor behandlede nytårsprædikener om behovet for fornyelse. Eller rettere: det
overordnede tema er ‘bameglæden’; men i denne sammenhæng er det mest relevante det
fomyelsesmotiv, der går igennem hele prædikenen og tegnes særlig skarpt i det afsluttende
afsnit:
...den [Bameglæden] er ikke uddød eller forsvunden, den er her, og det siger intet, den er spæd
og for menneskelige Øine svag og fattig, thi det var Barnet i Krybben altsammen og det er netop
Tegnet, Engelen gav os. Den skal voxe med Barnet i Bethlehem117 Amen! i vor Herres Jesu
Navn Amen!118
Allusionerne til Vor Herre! til Dig maa jeg tye er allerede blevet påpeget af Chr. Thodberg,
men opstilles her for overskuelighedens skyld i et skema:
Prædiken til juledag 1839

Vor Herre! til Dig maa jeg tye, jan. 1840

den er ikke uddød eller forsvunden,

I Muldet Du ligger (tænker dårerne)

den er her,

Langt borte kan Du ikke være

og det siger intet, den er spæd og for men Er Spæd du kun hos os endnu.
Som Haabet, der fattes end Vinger
neskelige Øine svag og fattig,
thi det var Bamet i Krybben altsammen

Guds Søn er dog sandelig Du

og det er netop Tegnet, Engelen gav os. S aa der du i Ro
Til Mand kan opgroe
Den skal voxe med Bamet i Bethlehem
Vi ser i begge tilfælde, at der finder en udvikling sted med hhv. bameglæden og håbet/Kristus:
fra at være tilsyneladende død over at være til stede i en spæd tilstand til efter en opvæksts
periode at blive voksen. Betoningen af den gradvise eller trinvise udvikling går igen flere steder i
prædikenerne fra omkring årsskiftet.
I begge teksteksempler er det spæde væsen, der beskrives, sat i nær forbindelse med Kristus. I
prædikenen sammenlignes den nyfødte bameglæde med “Bamet i Krybben” og i salmen er der

115 Prædiken til juledag 1839, fase. 30.
116 Se også Balslev-Clausen, p. 91f.

117 Jf. Luk. 2.40.
118 Prædiken til juledag 1839, fase. 30.
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direkte tale om det kristne håb, som hos Grundtvig er identisk med Kristus119 jf. prædikenen til
søndag efter jul 1839: “Guds Herligheds Haab, Christus i os, er som det spæde Barn, den gamle
Simeon tog paa sine Arme”.
Derudover kan der - særlig i salmen - ligge nogle konnotationer til det angelsaksiske
fønixdigt, som skal forsøges belyst i det følgende.
Vi har indtil videre set, at der både hos Grundtvig o. 1840 og i det angelsaksiske fønixdigt
lægges vægt på hhv. gyldenårets og Fønix’ udviklingstrin - og nødvendighed af at måtte
gennemleve en spædhedsperiode eller et ormestadie. Derfra til at slutte at Grundtvigs
betoning af nytårets, håbets og bameglædens spædhed er inspireret af det angelsaksiske
fønixdigt er der naturligvis stadig langt. Vi vil nu gå et skridt videre i forsøget på at påvise en
inspiration fra fønixdigtet, idet opmærksomheden skal henledes på nogle billedmæssige
sammenfald mellem Grundtvigs indledning til Phenix-Fuglen og hhv. Vor Herre! til Dig maa
jeg tye og diverse prædikener.
I prædikenen til 2. søndag efter Helligtrekonger 1840 benytter Grundtvig følgende metafor
om forholdet mellem troen og håbet:
... saa i Begyndelsen er dette Haab som et Barn i Troens Moderskiød, og læmper sig derefter,
saalænge det er mueligt, men maa dog omsider gaae sin egen Gang, tage sin høiere Flugt efter
Fugle-Arten først over Reden, saa over Skoven og endelig høit i Sky.120
Vers 5 i Vor Herre! til Dig maa jeg tye lyder:
Er Spæd du kun hos os endnu.
Som Haabet, der fattes end Vinger,
Guds Søn er dog sandelig Du,
Og Himmelens Hær Dig omringer,
At løse vort Baand
Saa godt som Guds Haand
Formaaer den Almægtiges Finger.
Disse teksteksempler har tre ting tilfælles. For det første omhandler de begge det kristne håb
(som kan være identisk med Kristus), for det andet opfattes dette håb som et ufødt hhv. spædt
barn, som implicit forventes at vokse op, og for det tredje billedliggøres dette håb ved en fugl.
Sammenlign nu med følgende strofer af Dansk Efterklang (af Phenix-Fuglen):
Endnu kun liden
i Flagre-Tiden
er Fuglen sær,
dog Orme-Hammen
han skiød med Gammen
ved Trolde-Kiær,
tør og forfægte
sin Fødsel ægte
af Fenix-art.
119 Denne ide er ganske åbenlyst hjemlet i Kol.1.27, som Chr. Thodberg før har gjort opmærksom på.
120 Prædiken til 2. søndag efter Helligtrekonger, fase. 30.
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[...]

.. .til Trods for Døden
blev Aften-Røden
en Moder-Barm
for Orm hin unge,
med Fugle-Tunge
i Dølgsmaal født.121
Den spæde, vingeløse fugl, Grundtvig skildrede håbet som, i de før citerede passager, minder
om den beskrivelse, han her giver af Fønix på ormestadiet. Lighederne kan bedst anskuelig
gøres v.hj.a. et skema:
Dansk Efterklang
om Fønix:
Endnu kun liden

en Moder-Barm
for Orm hin unge,
Fuglen sær

2.s.e.htk, 1. udkast
om håbet:

Vor Herre! til Dig maa jeg tye
om håbet:

saa i Begyndelsen er dette
Haab som et B am i Troens
Moderskiød, og læmper sig Er spæd Du kun hos os endnu
derefter, saalænge det er
mueligt”
tage sin høiere Flugt efter
fattes end Vinger
Fugle-Arten

tør og forfægte
sin Fødsel ægte
af Fenix-art

Guds Søn er dog sandelig Du

Disse billedmæssige ligheder styrker formodningen om, at det angelsaksiske Fønixdigt har
givet Grundtvig inspiration til det billede af håbet, som udfoldes i prædikenerne omkring
årsskiftet 1840 og i Vor Herre! til Dig maa jeg tye. Formodningen styrkes yderligere, ved at
Grundtvig i Phenix-Fuglen direkte kæder håbet sammen med Fønix, idet han i en temmelig fri
oversættelse af det angelsaksiske digts linie 567b-568a122 lader Job udtale følgende:
Ej Troen glipper
Og aldrig slipper
Jeg Haabets Fugl.
Det er jo netop ‘håbets fugl’, Grundtvig beskriver i den citerede prædiken samt i Vor Herre!
til Dig maa jeg tye. Derfor kan man med nogen sikkerhed regne med, at det billede af håbet
som et spædt væsen i vækst, der opstår i Grundtvigs tankeverden omkring 1840, er udviklet
under inspiration fra det angelsaksiske fønixdigt. Som omtalt er opvækstmotivet i prædi
kenerne omkring 1840 ikke forbeholdt håbet, men bliver også anvendt f.eks. om ‘bameglæden’. På grund af den føromtalte lighed mellem beskrivelsen af håbet/Kristus i Vor Herre!
til Dig maa jeg tye og skildringen af den spæde bameglæde i prædikenen til juledag 1839 er
121 Phenix-Fuglen, p.67.
122 “me dæs wen næfre / forbirsteå i breostum” eller direkte oversat: “dette håb vil aldrig forsvinde fra mit bryst”.
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der også grund til at overveje, om dette begreb måske kan være farvet af det opvækstmotiv,
Grundtvig har tilegnet sig via det angelsaksiske fønixdigt.
Grundtvig anvender som omtalt i sine prædikener også dette opvækstbillede mere abstrakt om
det åndelige og folkelige gyldenår. Ovenfor anvendtes følgende passage fra prædikenen til
juledag 1839 som et led i fremstillingen af Grundtvigs vægtlægning på gyldenårets gradvise
fremkomst:
Ja, Ch. V. lad kun Verden smile ad mit store Haab om Juleglædens og Paaske-Solens og
Pindseluemes og Helgenlivets Opstandelse fra de Døde trindt i Christenheden og snarest blandt
os, og lad end selv mangt et Guds Barn endnu være skrøbelig i Troen, det skal dog skee af
Herren skiøndt det er underligt for vore Øine, og Vinter-Solhverven ligger dog ligesaavist bag
os i aandelig som i verdslig Henseende, det er mig ligesaavist, at den aandelige Ørk skal
blomstre lig Rosen, som at der kommer en Vaar efter denne Vinter123
I denne artikel refereredes nedenstående passage fra den trykte nytårsprædiken tidligere som
led i beskrivelsen af Grundtvigs fornemmelse af, at nytåret var oprundet, skønt det var
umærkeligt for andre:
Ja, m.V., man fortæller, at i det høje Norden, hvor Solen om Vinteren enstund er reent
forsvunden, der havde man i gamle Dage Speidere paa Bjergene, som, saasnart de skimtede
Solen, blæste i Luur for dem paa Sletten og i Dalene, som da strax, før de endnu med deres egne
Øi[n]e saae Glimt af Morgenrøden, dog holdt Julefest med Glæde over Solhverven, der spaaede
et nyt Aar med Vaar og Sommer og Høst.124
Citaterne har det tilfælles, at de begge omtaler det åndelige ‘vendepunkt’ som et
vintersolhverv, som indvarsler det forår, der endnu kun ses glimtvise spor af. I juleprædikenen
nævner Grundtvig endvidere, at “Verden” kun har et overbærende smil til overs for hans håb
om en åndelig fornyelse125. I forlængelse heraf betoner nytårsprædikenen Grundtvigs
særstatus som Turblæser’ for - d.v.s. indvarsler af - det åndelige vintersolhverv. Alle disse
motiver: vintersolhvervet der giver sikkerhed om forårets komme, verdens hån og lurblæsningen for solhvervet går igen i indledningsdigtet til Phenix-Fuglen, Kongen døde under
Vinters Hjerte:
Dristig er mit Haab om Danmarks Lykke,
Var i Verden mangen Dag til Spot;
Dog det blomstred selv i Dødens Skygge,
Throned mig i Barmen som en Drot,
Og mens panden fures, Haaret graaner.
Støder Haab i Luur, saa Frygten daaner.
Hvad forblommet før jeg kvad om Balder,
Brustne Grave og opstandne Folk,
123 Se note 115
124 Se note 67. Grundtvigs kursivering.
125 Forestillingen om verdens fremmedhed for tanken om det åndelige nytår går igen andetsteds i den trykte
nytårsprædiken: “Vil jeg da nu maaske give Verden ret og paa denne Nyaars-Dag høitidelig erklære, at ogsaa for
mine Øine er det nu blevet klart, at den gamle Christendom maa ansees for død og begravet... Nei mine Venner!
Det være langtfra!” {Skjaldeblik p. 25, Grundtvigs kursivering.)

220

Toner klart nu om en Phenix-Alder,
Aandens Nyaar som sin egen Tolk,
Da i Straalekrands sig klart forbinde
Daad og Deilighed, som Mand og Kvinde!
Er det Gyldenaar ei alt oprundet
I vor folkelige Fredriks Tid,
Fik ei, grødefuldt og fuglemundet,
Det med Christian Konge-Vaaren blid;
Alle Fugle da med Himlen falde,
1
Sidste Gang har Aand bedaaret Skjalde.
Den eneste billedmæssige forskel, der er på disse strofer og de ovenfor citerede
prædikenpassager, er, at det her er Grundtvigs “Haab om Danmarks Lykke” og ikke
Grundtvig selv, der ‘støder i lur’ for solhvervet. Meningsmæssigt er der stort set ingen
forskel. Indholdet bliver i begge tilfælde dette: Verden er blind for den åndelige fornyelse, der
er sket; men Grundtvig/håbet har skimtet solhvervet og blæst i lur. Derfor er det fuldstændig
sikkert, at foråret snart vil komme, så enhver kan komme til at se, at fornyelsen virkelig har
fundet sted.
“Aandens Nyaar” kaldes i Kongen døde under Vinters Hjerte for “en Phenix-Alder”, og
således kædes det åndelige vintersolhverv og nytår direkte sammen med fønixfuglen. Det
kunne tyde på, at det angelsaksiske fønixdigt har været medvirkende til, at Grundtvig i
begyndelsen af kirkeåret 1839-40 kom til afklaring omkring det åndelige nytårs beskaffenhed.

126 Phenix-Fuglen, p. 7, Grundtvigs kursiveringer.
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Referat
Siden 1810 drømte Grundtvig om, at der måtte beskikkes Danmark en kristelig og folkelig
fornyelse - et åndeligt Nytaar eller Nyaar. I slutningen af 1830’eme begynder han at føle, at
dette nytår er indtruffet, og at det nu kun vil være et spørgsmål om tid, før den nye tid sætter
sig synligt igennem i Danmark. I begyndelsen af kirkeåret 1839-1840 er Grundtvig meget
optaget af beskaffenheden af dette åndelige nytår, hvilket kommer til udtryk i flere
prædikener samt i salmen Vor Herre! til Dig maa jeg tye. Han nåede til afklaring omkring det
åndelige nytårs beskaffenhed på følgende to områder:
1) Sondringen mellem ‘det gamle’ og ‘det ældgamle’
Det åndelige nytår, Grundtvig beskriver, indvarsler ganske vist en ny tid, men er samtidig
kendetegnet ved en genrejsning af oldtidens storhed. Dette giver udslag i en vis ambivalens,
idet det kan virke, som om Grundtvig i virkeligheden ikke ønsker en reel fornyelse, men blot
en tilbagevenden til en gammel, svunden storhedstid. Omkring årsskiftet 1839-40 når han til
en løsning på denne ambivalens, ved at indføre en sondring mellem ‘det gamle’ og ‘det
ældgamle’ (eller ‘guddommelig gamle’). Hvor han med ‘det ældgamle’ mener den
oprindelige, guddommelige kerne af liv, som skal bevares til alle tider, repræsenterer ‘det
gamle’ kun det forældede og udlevede, som må brændes væk for at ‘det ældgamle’ kan
genoplives i fornyet skikkelse. Denne løsning har Grundtvig sandsynligvis fundet inspiration
til i det angelsaksiske fønixdigt, som billedligt udtrykker et lignende fænomen, idet den
gamle, affældige Fønix også forgår, men kun for at genopstå lutret i sin oprindelige
(ældgamle) form.
2) Nytårstiden frembryder ikke pludseligt, men trinvist
Fønixdigtet har sandsynligvis desuden indvirket på Grundtvigs opfattelse af det åndelige
nytårs trinvise udvikling. Tidligere benyttede Grundtvig fortrinsvis billedet af den brat
frembrydende morgenrøde til at beskrive nytårets gennembrud; men i løbet af 1830’eme
begynder han at foretrække billedet af det mere umærkeligt indtrædende vintersolhverv. I
prædikenerne omkring årsskiftet 1839-40 er solhvervsbilledet dominerende sammen med
andre billeder, der ligeledes understreger gyldenårets trinvise vækst. Ligesom den genfødte
Fønix ikke straks hæver sig af asken i al sin fordums storhed, rejser ånden sig heller ikke med
det samme efter at være blevet genoplivet. Og ligesom den nyudklækkede Fønix må leve en
tid i skikkelse af en vingeløs orm, må ånden i sin nyligt oprundne nytårstid tilbringe en tid
med gold lærdom og skolelatin, før den kan kaste sin bogormeham og svinge sig på vinger op
i sin rette bane.
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RAGNAR GRØM
Nå fryd deg, kristne menighet
Endel teologiske motiv i Luthers salmer
"Med reformasjonen forsvant mumlesang og munkeskrål fra menighetene". Ordene stammer
fra den myndige biskop Thomas Kingo, men det er vel heller ikke noen fremmed tanke i den
lutherske kirke i dag. I middelalderen representerte menigheten den stumme, umælende,
uforstående masse, mens munker og prester mumlet ubegripelig latin fremme i koret. Så kom
Luther og med et slag omskapte menigheten til et syngende, aktivt og bevisst kirkefolk.
Fullt så enkelt har det imidlertid ikke foregått. Luther var som kjent svært konservativ på en
rekke områder. Han var glad i både latinen og den gamle liturgien, og den beholdt sin plass i
den lutherske kirke i hele Luthers levetid og lang tid senere.
Når den lutherske kirke har blitt kalt "den syngende kirke", skyldes det allikevel ikke minst
Martin Luthers innsats også på dette området. Gjennom Luther seiret salmesangen på
morsmålet i kirken. Reformasjonen varslet gjennom Luthers salmer at en ny tid var brutt frem.
Det er sagt om Luthers salmer at de var den nye tids første morgensignaler. Det første dikt vi
har fra Luthers hånd åpner da karakteristisk nok med ordene "Ein neues Lied wir heben an". Vi
stemmer i en ny sang. Den fortsetter "Das wait Gott, unsere Herre". Ingen skulle være i tvil
om hvem som sto bak fornyelsen. Det var ikke menneskeverk. Det som derimot er
menneskets oppgave, er: "zu singen was Gott hat getan zu seinem Lob und Ehre".
Foranledningen til denne sangen var både dramatisk og tragisk. To kjetterbål ble reist på torget
i Briissel l.juli 1523. Her førte man de to unge augustinermunkene Johannes og Heinrich som
frimodige og trossterke gikk i flammedøden mens de sang sitt Te Deum på bålet. Det var
reformasjonens to første martyrer. Da nyhetene om dette nådde Wittenberg, ble Luther både
rystet og glad. Han skrev dette gripende dikt i balladestil til deres minne. Ikke bare åpningen,
men også siste strofe innevarsler den nye tid. Det kan oversettes slik:
Ja, la dem lyve som de vil
og løgnens frukter smake.
Vi priser Gud og takker til hans ord er vendt tilbake.
En herlig sommer står for dør,
vår vinter er forsvunnet.
Den bringer bud med blomsterslør:
Han som for oss har vunnet,
skal selv fullende verket.
Diktet gjorde Luther med et slag berømt som diktér, og det var snart på folkemunne over hele
den tysktalende verden "som båret på englevinger" ble det sagt.
Etter dette strømmer det salmer fra Luthers skrivebord. I alt 24 av hans 35 salmer og dikt
stammer fra slutten av 1523 og første halvdel av 1524. Det siste er gjeme kalt "salmeåret" i
reformasjonen. Hva er så årsaken til dette poetiske utbrudd? Har Luther plutselig blitt klar
over sin poetiske åre? Er det kjetterbålet i Briissel som har utløst dikteren i ham? Trolig ingen
av delene. Luther hadde ikke store tanker om seg selv som diktér. Det var snarere nøden som
tvang ham til å skrive salmer. Luther var nemlig ikke den første som førte tysken inn i
gudstjenesten. Allerede i 1520 var professor Karlstadt inne på tanken, og han gjennomførte
tysk messe i Wittenberg i 1521. I Basel begynte man med tyske messer i 1522. Dette førte
også med seg salmesang på morsmålet. Den radikale svermeren Thomas Miinzer ga i 1523 ut
en tysk messe som bl.a. inneholdt ti tyske salmer - oversettelser av latinske hymner. Disse ble
populære i vide kretser, og Luther så en alvorlig fare for at hele reformasj ons verket skulle gli ut

223

i svermeri hvis Miinzers innflytelse skulle seire.
Derfor gjaldt det å ha noe bedre å sette inn. Men til det trengte han diktere. I et brev til
medarbeideren Georg Spalatin skrev han mot slutten av 1523: "Jeg søker diktere over alt." Det
var i første rekke Psalteret som han elsket så høyt, han ville ha gjendiktet.
Men først hadde Luther diktet en original og høyst personlig salme hvor han skildrer sin egen
sjelekamp og vei til frelse - et mektig vitnesbyrd og samtidig så generell i sitt soteriologiske
innhold at enhver fortapt synder som har opplevd frelse og oppreisning, kan synge med Luther
av full hals og hjerte.
Det er: «Nun freut euch, lieben Christen Gemein» eller «Nå fryd deg, kristne menighet» som
den heter på norsk. Norsk salmebok (NoS) nr. 322
Denne salmen er spekket med sentral luthersk teologi. Den kan derfor være tjenlig som
utgangspunkt for en søken etter teologiske motiv i Luthers salmer.

1. Det kultiske motiv.
For det første skal vi understreke, er at oppfordringen til å synge og prise Gud går til
menigheten. Et liturgisk hovedprinsipp hos Luther var at det er menigheten som feirer
gudstjeneste - ikke prester og kor. Prest og kor er en del av menigheten som har sine spesielle
funksjoner å utføre i gudstjenesten, men det er menigheten som i fellesskap møter sin Gud,
mottar hans gaver og gir uttrykk for sin takknemlighet gjennom lovsang, takk og tilbedelse.
Med dette grep Luther tilbake til oldkirken og dens gudstjenesteliv og praksis i protest mot den
uheldige utvikling i middelalderen i Vesten hvor menigheten var blitt mer og mer passivisert og
stort sett redusert til tilskuere. Luthers prinsipp om menigheten som gudstjeneste-feirende
subjekt er jo i høy grad anerkjent av de fleste kirkesamfunn i dag over hele verden - også av det
som avviste Luther og hans teologi på reformasjonstiden.

2. Freud und Wonne- motiv
For det andre må vi understreke ordene fryd og giede. Hvis det er noe som er karakteristisk
for Luthers teologi, så må det være frelsesfryden. Vi sindige, avbalanserte, nøkteme, såkalte
lutheranere er vel vant til å overlate jubel og høylydt frelsesglede til pinsevenner og kanskje
enda friere venner. Men da har vi fjernet oss langt fra Luther. "Nun freud euch, lieben
christen Gemein und lasst uns frolich springen", heter det hos Luther - litt tamt gjengitt i NoS.
"Rop høyt av fryd og giede" ville dekke bedre Luthers formulering. Og dette Freud, freue og
frolich går igjen som en slags verbal cantus firmus i Luthers salmer. 1 hans gjendiktning av
Ps.67 heter det:
So dancken Gott und loben dich
die Heiden iiber alle,
und alle Welt die freue sich
und sing mit grossem Schalle.
Så takker. Gud, og priser deg
de mange lands nasjoner
Og hele verden fryder seg
med ord og jubeltoner,
kunne man oversette det
I første strofe av Luthers mektige påskesalme "Christ lag in Todesbanden" synger han:
Des wir sollen frolich sein
Gott loben und dankbar sein
und singen halleluja, halleluja!
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Og i strofe 6 fortsetter han:
So feiren wir das hohe Fest
mit Herzen Freud und Wonne
"Så held me då den høge fest
med hjartans fryd og fagnad" har NoS gjengitt det (166,6)
Fryden og giede har sin grunn i Guds mektige frelsesgjeminger i Jesus Kristus. I påskesalmen
var det Jesu seier over synd, død og djevel som skapte jubel. Men naturlig nok kalier også
julebudskapet frem den sterke jubel tonen. Inkamasjon og giede hører sammen. I Luthers
julesang som har som overskrift "Ein Kinderlied auff die Weihnachten vom Kindlein Jesu",
heter det etter englebudskapet til hyrdene:
Des lasst uns alle frolich sein
und mit den Hirten gehen hinein.
Og i strofe 14 som er utelatt hos oss, synger Luther en bønn om at Jesus må komme å ta bolig
og finne en seng i hjertet sitt. Så fortsetter han:
Davon ich all zeit frolich sei
zu springen, singen, immer frei
das rechte Sussaninne schon
mit herzens Lust den stissen Thon.
(Sussaninne = vuggesang)
Da biir jeg lykkelig og fri
og kan med giede stemme i
den rene, vakre julesang
til tone full av jubelklang.
Men inkamasjonsunderet vekker ikke bare jordisk gjenklang.
Lob, Ehr sei Gott im hochsten Thron
der uns schenckt seinen einigen Sohn
des freuen sich der Engel Schar
und singen uns solch neues Jahr.
At englene fryder seg over inkamasjonens mysterium, har Luther også fremhevet i
den mest monumentale av sine julesalmer.
"Gelobet seist du, Jesus Christ
das du Mensch geboren bist
von einer Jungfrau das ist wahr
des freuet sich der Engel Schar."
Vi synger. Herre Krist, din pris,
du som drog fra paradis
og kom som menneske til jord
med jubelsang fra englekor.
Men først og fremst forventes det glade budskap å tenne jubel i kristenheten:
Das hat er alles uns gethan
sein gross Lieb zu zeigen an.
Des freu sich alle Christenheit
und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrioleis
Slik har han allting laga vel
kjærleik byd han oss til del.
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Ver glad. Guds folk, i verdi vid
og takka Gud til evig tid.
Halleluja. (NoS 35)
Nå er det kanskje ikke så mye å undres over at frelsesbudskapet skaper giede. Julen er giedens
høytid fremfor noen, og også i påsken kan vi være med på å juble. Men hva så med livets
slutt, hva med døden? Bare ordet er nok til å stemme oss til alvor.. Men hør på Luther! I
gjendiktningen av Nunc dimittis eller Simeons lovsang: «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i
fred», heter det hos Luther:
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
nach Gottes Wille.
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanfft und stille.
Wie Gott mir verheissen hat
der Tod ist mein Schlaf worden.
Med fred og giede lar du nå
din tjener fare.
Du vil, når herfra jeg skal gå,
meg bevare.
I ditt ord du lover meg:
selv døden er en vinning. (NoS 802,1)
Vi ser at fryden er dypt forankret enten i frelsesgjeminger Gud har gjort i historien - eller som
her i hans løfter som for Luther er like sikre og troverdige som det som allerede har skjedd.
Fryd, giede og Kristus-tro hører altså sammen og kan ikke skilles. I sin fortale til Babsts
sangbok som kom ut i 1545, skriver Luther: " Glad og lystig må hjerte og sinn være hvor man
skal synge. For Gud har gjort vårt hjerte og mot lystig og glad ved sin kjære Sønn som han
har gitt for oss til forløsning fra synd, død og djevel. Den som for alvor tror dette, han må
gladelig (frdlich) og med lyst synge og tale om det slik at andre også kan høre det og få del i
det.. Men dersom noen ikke vil synge og tale om det, da er det et tegn på at han ikke tror og
ikke hører til det nye, glade testamentet, men er under det gamle, trege, uglade testamentet
(faule, unlustige).

3. Glauben, vertrauen
Ved siden av Freud und Wonne er Glauben und Vertrauen nøkkelord i Luthers teologi, og det
gjenspeiles også i hans Kirchenlieder. Alt ånder av tro, tillit og fortrøstning. Men vi finner
også ydmyk bønn om å bli styrket og bevart i troen.
"Nun bitten wir Den Heiligen Geist
um den rechten Glauben aller meist",
heter det i en kjent pinsesalme. Vertrauen Wagen ble satt som motto i 1983
for den kirkelige feiring av Luther-jubileet i DDR. Å våge, driste seg til å gi seg Kristus i vold,
å stole helt og fullt på ham alene - er sentrale begreper til forståelse av Luthers teologi. En
annen pinsesalme: «Komm, Heiliger Geist, Herre Gott», har som overskrift hos Luther: Veni
Sancte Spiritus/ gebessert durch Mart. Luther. Her heter det i strofe 2 som dessverre er sløyfet
i Nos:
O Herre, behiit flir fremder Lehr
das wir nicht Meister suchen mehr
denn Jhesum mit rechtem Glauben
und ihm aus ganzer Macht vertrauen.
Halleluja.
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Det kan oversettes slik:
Bevar oss vel fra fremmed tro,
la ingen annen hos oss bo
enn Jesus, og hva han har sagt,
la det hos oss få stå ved makt.
Halleluja, halleluja!
I en original Luthersalme som ikke har fått hjerterom hos oss, leser vi:
Gott, der Vater, wohn uns bei
und lass uns nicht verderben.
Mach uns aller Siinden frei,
und helf uns selig sterben.
Flir den Teufel uns bevahr,
halt uns bei festem Glauben,
und aufdich lass uns bauen,
aus herzens Grund vertrauen,
dir uns lassen gantz und gar
mit allen rechten Christen
entfliehen Teuffels listen
mit Waffen Gotts uns fristen.
Amen, amen, das sey war.
so singen wir Haleluja.

Gud, vår Fader, stå oss bi,
la oss ei gå til grunne.
Gjør oss du fra synden fri,
en salig død oss unne.
Vokt oss vel fra Satans list
og la oss bo og bygge
på deg, vårt hjertes brygge
så vi i troen trygge
gir deg alt fra først til sist,
og med din store skare
befris fra Satans snare.
Guds våpen oss bevare!
Amen, amen, det er visst,
så synger vi halleluja!

Denne vertrauen fra vår side har sin grunn og forutsetning i" der treue Heiland" - den trofaste
Frelser. Bare på grunn av hans uselviske, usvikelige innsats til vår frelse, kan vi feste tillit til
ham og ha trøst i liv og død.

4. Syndenøden.
Men vi må ile videre. Vi er bare kommet til 2. strofe i Luthers første salme.
Den lutherske kirke er kjent for sin sterke understrekning av menneskets totale syndeforderv og
betydningen av å erkjenne dette. Som kjent omtaler Confessio Augustana, art.2 die Erbsiinde
som negativ bakgrunn for artiklene om Jesus Kristus og rettferdiggjørelsen ved tro. I Luthers
salme kommer dette usedvanlig sterkt frem som en personlig bekjennelse:
Dem Teufel ich gefangen lag,
im Tod war ich verloren.
Mein Stind mich quelet Nacht und Tag,
darin ich war geboren.
Ich fiel auch immer tiefer drein,
es war kein guts am Leben mein.
Die Stind hat mich besessen.
I Satans lenker var jeg lagt
med dødens dom i vente.
Jeg knuget var av syndens makt,
og angst mitt hjerte brente.
Jeg sank og sank i mørket ned,
var uten håp om salighet.
I synden var jeg fanget. (NoS 322,2)
Synden for Luther er ikke bare en medfødt ond skjebne. Den biir en makt som besetter
mennesket og vikler det stadig dypere inn i sitt nett. Som fuglen i bur, som Luther bruker som
bilde i en annen salme, sitter mennesket og venter død, dom og helvetes pine. Hva gjør det så?
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Det strever og kjemper for å komme fri. Botsøvelser og fromhetsbevis hopes opp for å
blidgjøre den krenkede Gud, men alt er håpløst. Det ender med at mennesket hater Gud. Den
3. strofen hos Luther kunne gjengis slik:
Mitt gode verk gjaldt ei for Gud,
selv det bar syndens stempel.
Min vilje hatet Herrens bud
og vraket hans eksempel.
Fortvilet var jeg, full av angst,
for jeg var dødens sikre fangst
på vei mot evig pine.
(zur Hollen must ich sinken)
Denne syndens nød og ulykke er der mange og sterke uttrykk for også i andre av Luthers
salmer. Om hans gjendiktning av Ps.130 "Aus tiefer Not schrei ich zu dir", er det sagt at den
er det dypeste uttrykk for syndens nød i hele salmelitteraturen.
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
HERR Gott erhor mein ruffen.
Dein gnådig ohren ker zu mir
und meiner bit sie offen.
Denn so du wilt das sehen an
was stind und unrecht ist gethan
wer kan HERR fiir dir bleiben?
Om ei i nåde du ser bort
fra all den synd som her er gjort,
hvem kan da frelsen finne? (NoS 237,1)
For deg kun nåden gjelde kan
til synden å forlate.
Min gjeming hjelper ei det grann
og bøter ei min skade
For deg er ingen funnet ren,
deg må vi frykte, hver og en,
og hente trøst av nåden.
(und deiner Gnaden leben).
Denne salmen var forøvrig den første av Davidssalmene som Luther oversatte. Han sendte den
som eksempel på hvordan det kunne gjøres til vennen Spalatin da han ba ham sette i gang.
Ellers oversatte eller gjendiktet Luther
Ps.12 Ach Gott vom Himmel sieh darein (NoS 544)
Ps.14 Es spricht der unweisen Mund wohl
Ps.46 Ein feste Burg ist unser Gott (NoS 295)
Ps.67 Es woll uns Gott g'nådig sein
Psl24 Wår Gott nicht mit uns (NoS 455)
Psl28 Wohl den der in Gottes Furcht steht
Om Luther "forbedret" gamle katolske hymner, så kan en si at han kristeliggjorde
Davidssalmene. Her skilte Luther seg klart fra Calvin og den reformerte tradisjon. Calvin
godkjente ingen fri diktning i gudstjenesten. Der skulle kun bibelens ord lyde, og sangboken
ble da Salmenes bok, men i en streng, så å si bokstavtro gjengivelse. Intet måtte tas bort, intet
legges til - en konsekvens av Calvins strenge bibelsyn hvor GT og NT ble likestilt.
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5. Was Christum treibt
For Luther var Guds ord først og fremst Kristus, og "Was Christum treibt" var som kjent hans
rangeringskriterium på de bibelske skrifter. Da han gjendiktet Psalteret, nølte han ikke med å
innføre NT-lige tanker i dem. Han aktualiserte dem og kristeliggjorde dem. I Ps.46 er Jakobs
Gud den faste borg mot kaosmaktene - d.v.s. urhavet som bølger og bruser så selv fjellene
rokkes, og folkeslagene som truer så rikene rokkes. Hos Luther er det
der alt bose Feind,
mit Ernst ers jetzt meint.
Gross Macht und viel List
sein grausam Riistung ist,
auf Erd ist nicht sein gleichen.
Det er altså ingen ringere enn djevelen selv vi har å gjøre med. Derfor er det ute med oss hvis
vi skal kjempe alene.
Mit unser Macht ist nichts gethan,
wir sind gar bald verloren.
Men så skal vi høre hvordan det utvikler seg. Herren, hærskarenes Gud, er med oss, heter det
i Ps.46. Luther sier:
Es streit flir uns der rechte Mann,
den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du wer der ist?
Er heisst Jesus Christ.
Men så følger vel det sterkeste utsagn om Jesus Kristus som i alle fall jeg kjenner fra Luther:
der Herr Zebaoth
und ist kein ander Gott,
das Feld muss er behalten.
Jahve Sebaoth i Ps.46 er hos Luther blitt til Jesus Christ, der Herr Zebaoth - forøvrig til
professor Johan B.Hygens store fortvilelse. Han mener at Luther her torpederer
treenighetslæren og blander sammen personene i guddommen, noe Atanasianum advarer mot.
Hygen trøster seg med at disse par linjene er falt ut i den norske oversettelsen (i boken: Hvem
er Gud, Tapir forlag, 1986, s.89). Han må ha overse« at betegnelsen fremdeles eksisterer i
den nynorske omsettingen:
Han heiter Jesus Krist.
Gud Sebaot han er
og Frelsar for vår verd.
Men Luther var nok bevisst i si« ordbruk og såvidt jeg kan se i sin fulle rett. Også andre
gudsbetegnelser i GT brukes om Kristus i NT. Til og med det høyhellige navnet Jahve som i
den greske oversettelsen av GT er gjengitt med Kyrios - Herre, er med selvfølgeliget brukt om
Kristus i NT. Han er Kyrios, og ingen kan ifølge Paulus si: «Jesus er Kyrios uten i Den
Hellige Ånd», 1. Kor. 12.3
Men med dette er det ikke rart at Luther triumferende kan fortsette
Und wenn die Welt voll Teuffel wer
und wolt uns gar verschlingen
so fiirchten wir uns nicht so sehr,
es soli uns doch gelingen.
Der Fiirst dieser Welt,
wie saur er sich stellt,
tut er uns doch nicht,
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das Macht er ist gericht
ein Wortlein kann ihn fallen.
Også i gjendiktningen av Ps. 67 fører Luther inn Jesus Kristus. Første strofe kan gjengis slik:
Gud skjenke oss av nåden sin
og signe liv og helse.
Han la sitt ansikts klare skinn
opplyse oss til frelse,
så vi med alt hans skaperverk
opphøyer Herrens ære,
og Jesus Kristus, mektig, sterk,
biir kjent som jordens Herre,
og folkene omvendes.
Luthers gjendiktning av Ps.67 er reformasjonstidens misjonssalme. Den var en av banebryteme
for reformasjonen og evangeliet på 1500-tallet. Hos oss ble den høyt skattet av Landstad :som
oversatte den " Nu er oss Gud miskunnelig" og tok den inn i sin salmebok nr. 28. Men så var
det over og ut. Det var stort sett opplest og vedtatt i det norske «lutherske» kristenfolk at
reformasjonen ikke hadde syn for verdensmisjon. Det måtte en doktoravhandling av Ingemar
Øberg til for å dokumentere at Luther ikke manglet syn for misjon. (Ingemar Øberg: Luther og
verdensmisjonen, Åbo 1991).
6. Nådemotivet

Ordet nåde er allerede nevnt. Det spiller selvsagt en sentral rolle hos Luther. «Der hvor synden
ble stor, der ble nåden enda større», hevder Paulus, Rom. 5.20. Luther udrykker samme tanke
slik i siste strofe av «Aus tiefer Not»:
Ob bei uns ist der Siinden viel,
bei Gott ist viel mehr Gnade.
Sein Hand zu helfen hat kein ziel,
wie gross auch sei der Schade.
Og i strofe 2 heter det:
Bei dir gilts nichts denn Gnad und Gunst
die Stinde zu vergeben.
Bare Guds nåde og hans gunst gjelder til syndstilgivelse. Men denne nåden må tas imot i tro.
I Luthers dåpssalme "Christ unser Herr zum Jordan kam", tales det om at den som tror og biir
døpt, gjennom dåpen skal bli salig. Den døpte kalies et gjenfødt menneske som ikke mer kan
dø, men skal arve himmerik. Men så heter det videre i strofe 6:
Wer nicht glaubt dieser grossen Gnad
der bleibt in seinen Siinden
und ist verdamt zum ewigen Tod
tief in der Hellen Griinde.
Nichts hilft sein eigen Heiligkeit,
all sein Thun ist verloren,
die Erbsiind machts zur Nichtigkeit,
darin er ist geboren,
vermag ihn selbst nichts helfen.

Men den som ikke tror Guds røst,
han biir i syndens fengsel,
fordømt til død foruten trøst
i helveds dype trengsel.
Her hjelper ikke dyd og dåd,
hver gjeming er forgjeves.
For arvesynd fins intet råd,
med den må livet leves,
seg selv kan ingen frelse.

Siste strofe (7) kunne man oversette som følger:
Vårt øye ser nok bare vann
og mennesket som øser,
men troen ser i ånden han,

230

vår Herre og forløser.
Og vannet biir den røde flod,
av Jesus Kristus farvet.
Den frelser oss ved Jesu blod
av synd fra Adam arvet
og egen onde gjeming.
Nåde, frelse, forløsning, gjenfødelse og evig liv er altså Guds gjeming i Jesus Kristus,
formidlet til menneskene ved dåp op tro. Et konsentrert uttrykk for dette har Luther gitt i en
liten perle av en påskesalme som dessverre er vraket av Den norske kirke til fordel for "Dine
hender er fulle av blomster" og lignende.

Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod iiberwand
Jesus Kristus, vår Forløser,
har fra død og fra grav
stått opp og vunnet,
og synden har han bundet.
Kyrie eleison.

Han som uten synd er kommet,
bar for oss vredens dom.
Vi ble forsonet
og med Guds nåde kronet.
Kyrie eleison.

Liv og død og synd og nåde
ligger alt i hans hånd.
Han frelser alle
som på hans navn vil kalle.
Kyrie eleison.
I den salmen vi tok utgangspunkt i, skjer vendepunktet i menneskehetens skjebne i Guds evige
rådslutning med sin Sønn. Det er Guds medynk og barmhjertighet som våkner med tanke på
menneskets misere.
Da jammerts Gott in Ewigkeit
mein Elend iibermassen.
Er dacht an sein Barmherzigkeit,
er wolt mir helfen lassen.
Er wand zu mir das Vaterherz
es war bey ihm fiirwahr kein schertz
er lies sein bestes kosten
Han var altså villig til å ofre det dyreste han hadde for å befri den fangne.

7. Kampmotivet.
Et annet motiv som står sentralt i all Luthers tenkning og som også kommer til uttrykk i hans
salmer, er kampmotivet. Vi har allerede møtt det i vår introduksjonssalme. Det er kamp og
seiersmotivet som vi kjenner fra oldtidens store teologer som Ireneos og Basilios den store og
som i nyere tid er utviklet til den såkalte klassiske forsoningsteori eller forløsningslære av de
svenske Lundateologene. Mennesket skildres som en hjelpeløs, fortapt fange i dødens og
djevelens makt. Men Kristus kommer, tar kampen opp mot fordervelsesmaktene og befrir
menneskene fra syndens, dødens og Satans lenker.
Også i andre av Luthers salmer møter vi dette motivet. Vi har allerede sett det i den korte
påskesalmen hvor det heter:
Jesus Christus, under Heiland
der den Tod iiberwand
ist auferstanden,

die Sund hat er gefangen.
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Og i den mektige påskesalmen "Christ lag in Todesbanden" er Kristi kamp og beseiring av
døden som mennesket herre, et viktig motiv.
I strofe 4 lyder det:
Es war ein wunderlicher Krieg
da Tod und Leben rungen.
Das Leben behielt den Sieg,
es hat den Tod verslun gen.
Den striden var ein farleg leik
da døden tokst med livet.
Men livet vann, og døden veik
og veldet hans vart rive.
(Hovden/Øijavik, NoS 166.4)

Å skjebnestund, da liv og død
i nærkamp tørnet sammen!
Å fryd, da seiersropet lød
og døden sto med skammen!
(Ellingsen, NoS 167.4)

Nevnes i denne sammenhengen bør selvsagt også lutherdommens Marseillaise« Ein feste burg
ist unser Gott: Es streit fur uns der rechte mann
den Gott hat selbst erkoren.
Fragstu wer der ist?
er heisst Jhesus Christ
der HERR Zebaoth
und ist kein ander Gott
das feid mus er behalten.

8. Guds vrede
Men om nå Kristus har nedkjempet både synd, død og djevel, så er det fremdeles et spørsmål
om vårt forhold til Gud. Luther kjenner til en allmektig, hellig og rettferdig Gud som styrer og
oppholder verden med hård og streng hånd. 1 "De servo arbitrio" kalier han denne Gud for
"Deus absconditus" - den skjulte Gud - i motsetning til Deus revelatus, den åpenbarte Gud eller
Deus incamatus, den inkamerte, menneske gjorte Gud. Denne majestetiske Gud har mennesket
krenket på det groveste. Og mennesket står derfor som skyldnere for Gud uten mulighet til å
gjøre opp for seg. En som selv var syndefri måtte til for å ta på seg og sone vår synd og
dermed oppheve skyldforholdet og forsone oss med Gud.
Strofe 2 i den korte påskesalmen lyder slik:
Der ohn Stind war gebom,
trug fiir uns Gottes Zom.
Hat uns versohnet
dass uns Gott sein Huld gonnet.
Også i nattverdsalmen til Jan Huss (?)"Jesus Christus, nostra sålus" som Luther har
"gebessert", tales det om Guds vrede:
Jesus Christus, unser Heiland
der von uns den Gottes Zom wand,
durch das bitter Leiden sein
half er uns aus der Hellen Pein.
Dette aspekt kommer dessverre ikke frem i Støylens gjendiktning i NoS 140,1
Jesus Kristus er vår frelse
som vil gjeve sjelehelse.
Då han døydde på ein kross,
sigra han til evig liv for oss.
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På bokmål kunne en gjengi Luther slik:
Jesus Krist kom her til stede
for å fri oss fra Guds vrede.
Ved sin pine og sin død
frelser han fra helveds bitre nød.
Det er allikevel positivt at salmen er kommet med. Den har også en praktfull melodi med røtter
i det 13. århundre.
Men vi skal merke oss at Luther ikke setter den milde Kristus opp mot den strenge, vrede Gud.
Initiativet til Guds frelsesaksjon er å finne i Guds barmhjertighet og kjærlighet - hans egentlige
vesen:
Da ynket Gud seg over meg
i evighetens morgen,
bestemte å forbarme seg
og hjelpe meg i sorgen. Se 322,5-6
Guds frelsesgjeminger i Kristus er hans opus proprium, hans egentlige gjeming, hans
allmektige verdensstyre er hans opus alienum, hans fremmede verk som er nødvendig for å
stagge synd og ondskap. I hele Luthers inkamasjonsteologi som har en bred plass i hans
salmer, er det Guds kjærlighet og nåde som er alfa og omega. Mange av inkamasjonshymnene
er forøvrig ikke Luthers originale, men hans gjendiktninger av oldtidshymner. Det gjelder
f.eks. "Veni redemptor gentium"av Ambrosius som hos Luther ble til "Nun komm, der Heiden
Heiland", og Støylen "Folkefrelsar til oss kom". Men det gjelder også "Herodes, hostis
impie" og "A solis ortus cardine" m.fl. Men også i Luthers originale salmer ligger initiativet i
Guds nåde og barmhjertighet som f.eks. i julesalmen "Vom Himmel hoch":
Lob, Ehr sei Gott im hochsten Thron
der uns schenkt seinen einigen Sohn,
des freuen sich der Engel Schar
und si ngen uns solchs neues Jahr.
o

9. Den Hellige Ands gjerning.
Alle kjenner Luthers geniale forklaring til den 3. trosartikkel: Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft
eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Den Hellige Ånd har
kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver osv.
En god porsjon av Luthers salmer handler om Den Hellige Ånds gjeming gjennom kirken og
nådens midler. Men heller ikke her sto Luther på bar bakke. Kirken hadde en utømmelig kilde
å hente stoff og inspirasjon fra. Middelalderhymnen "Veni Creator Spiritus" av Hrabanus
Maurus på 800-tallet gjendiktet Luther i "Komm, Gott Schopfer, Heiliger Geist "Kom
Hellig Ånd med skapermakt" hos Landstad. Allerede åpningen handler om Den Hellige Ånds
formidling av nåden:
Komm, Gott Schopfer, Heiliger Geist,
besuch das Herz der Menschen dein.
Mit Gnaden sie full wie du weist
das dein Geschopf vorhin sein.
Den neste: Veni Sancte Spiritus - gebessert til "Komm, Heiliger Geist, Herre Gott" forelå
allerede i tysk oversettelse senest 1514. Luther overtok den og diktet til to nye strofer. Det kan
være grunn til å spørre hvorfor Liturgikommisjonen har kuttet ut Luther og beholdt
senmiddelalderen. Luthers strofer er nemlig vel så sterke og sentrale som den man har
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beholdt..
Den mest kjente og utbredte av Luthers pinsesalmer "Nun bitten wir Den Heiligen Geist" er
også i utgangspunktet en arv fra den gamle kirke. Allerede på 1200-tallet var den høyt skattet.
Berthold av Regensburg sier om den: "Dere skulle synge den mest mulig, helst lenge. Av
innerste hjerte og med stor andakt skulle dere synge og rope den til Gud." Dette var en såkalt
"leis"- det første tilløp til sang på morsmålet i middelaldergudstjenesten. Det var i forbindelse
med Kyrie eleison- bønnen som skulle gjentas ni gangerat man begynte å skyte inn små vers
på tysk som menigheten sang. Man fikk jule- påske- og pinseleiser. Luther så den store
verdien i dette og bygde videre på mange av dem. Til «Nun bitten wir» føyde han tre strofer
slik at det ble en fullverdig menighetssalme. (NoS 210/211) Den Hellige Ands gjeming er hos
Luther å skape og bevare troen, lede oss til Kristus, skape fred og nestekjærlighet og til sist gi
hjelp og trøst når døden nærmer seg.

10. Gjenfødelse ved dåp.
Den Lutherske kirke er en nådemiddelkirke. Det ville være underlig om dette ikke skulle
gjenspeiles i salmeskatten fra reformatoren. Men det gjør det i høy grad.
Jeg har allerede nevnt Luthers dåpssalme bygd over beretningen om Jesu egen dåp i Mat. 3:
"Christ, unser Herr, zum Jordan kam". Den sto både i Landstads Kirkesalmebog og Hauges,
men har siden falt ut. Noe av poenget hos Luther er at på samme måte som alle tre personene i
guddommen var til stede ved Jesu dåp, så vil den treenige Gud også være til stede når vi biir
døpt og ta bolig hos oss. Dåpen bevirker videre den nye fødsel, evig liv og arverett til
himmelriket:
Wer gleubet und sich teuffen lesst
sol dadurch selig werden,
ein neugebomer Mensch er heist
der nicht mehr konne sterben,
der Himmelreich sol erben.

11. Eucharistien - Guds beneficium
Enda sterkere enn dåpen står nattverden i Luthers salmer. Vi har to spesielle nattverdsalmer fra
Luther. Den ene er tidligere nevnt, den "gebesserte" Huss-salmen (?) Jesus Christus, nostra
sålus. Den andre, "Gott sei gelobet und gebenedeiet", tar utgangspunkt i en middelaldersk
hymne til Kristi Legemsfest. I Landstads salmebok het den "Gud være lovet nu og evig priset"
Men etter Landstad forsvant salmen ut av norsk menighetssang. Originalteksten med norsk
gjendiktning står i min bok. «Guds rike vi beholder. Salmedikteren Martin Luther», Norges
Kirkesangforbund 1995. Vi tar med litt fra strofe 2:
Der heilig Leichnam ist fiir uns gegeben
zum Tod, dass wir dadurch leben.
Nicht grosser Gitte kund er uns geschenken,
dabei wir sein solin gedencken.
Ja, i sannhet skulle det mane oss til takknemlighet at Kristi kjærlighet tvang ham i døden for å
betale vår skyld og vinne oss en nådig Gud.
Foruten disse spesielle sakramentsalmene finner vi naturlig nok stadige allusjoner til nådens
midler i andre sammenhenger. I "Christ lag in Todesbanden" trekkes sakramentale
konklusjoner av Jesu seier over synd, død og djevel i de to siste strofene, NoS 166/167,6-7.
Luther slutter slik:
Christus will die Kost uns sein
und speisen die Seel' allein.
Der Glaub will kein andem leben.
Halleluja.
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12. Ordet: Lov og evangelium
Guds ord har som seg hør og bør en sentral plass i salmene fra Wittenberg. Forat Guds ord
lettere skulle bli kjent og lært, ikke minst av ungdommen, satte Luther hovedartiklene i
katekismen om på vers. To versjoner - en lang og en kort - har han av dekalogen: "Hier sind
die heiligen zehn Gebot" og
Mensch willst du leben seliglich
und bei Gott bleiben ewiglich,
soilt du halten die zehn Gebot
die uns gebeut unser Gott.
Kyrieleis.
Som erstatning for den nikenske trosbekjennelse ble Luthers treenighetssalme "Wir glauben all'
an einem Gott" ganske tidlig brukt under navnet "das deutsche Patrem", (NoS 230 "Vi trur på
Gud, vår Fader god" i Støylens omsetting). Luther har også en meget dyp gjendiktning av
Fadervår, spekket med teologiske motiver: "Vater unser im Himmelreich". Den sto i LR. nr.44
"O Fader vår i himmerik", men er dessverre utelatt i NoS. Den monumentale koralmelodien er
riktignok bevart til 5 andre tekster, Men tekst og melodi hører her uløselig sammen og har hatt
en sterk posisjon i den lutherske kirke.
1 bolken "Guds Ord" åpner NoS med to Luthersalmer om ordet. Den første er hans
gjendiktning av Ps.12 "Ach Gott, vom Himmel sieh darein", i Blix’/Ørjaviks omsetting "Gud,
sjå frå himmelen til oss" en av reformasjonstidens store kampsalmer fra 1524 (NoS 544 i
hal vert form) og "Erhalt uns Herr, bei deinem Wort", en av de siste vi har fra Luthers hånd,
(NoS 545). Salmen har som overskrift "Ein Kinderlied zu singen wieder die zween Ertzfeinde
Christi und Seinen heiligen Kirchen, den Bapst und Tiirken". Salmen er trolig skrevet til en
spesiell bønnegudstjeneste for fred i Wittenberg 1541/1542 da tyrkerne hadde trengt helt opp til
Wien og truet byen og resten av Europa.. Katolikkene var rasende fordi den kalte paven for
morder og likestilte ham med Europas erkefiende på den tiden, tyrkerne. Linjen "Und steur des
Bapsts und Tiirken Mord" ble av diplomatiske grunner tidlig endret til "Und wehr des Satans
List und Mord". I dag heter det i EKG
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort,
und steure deiner Feinde Mord
die Jesum Christum, deinen Sohn
wollen sttirzen von deinem Thron.
Salmen er - foruten å være en treenighetssalme - en bønn om ordets seiersgang, om forsvar for
kristenheten og ikke minst en økumenisk bønn om kristen enhet, noe som lå Luther sterkt på
hjertet.
Lovprisningen av Gud er i følge Luther en av kirkens notae, dens kjennetegn,. Og han har som
ingen andre lagt grunnen til at den aldri skal forstumme i Guds menighet. Men det står til oss å
holde den levende. Vi kan heller ikke hedre Luthers minne bedre nå vel 450 år etter hans død
enn ved å holde hans teologi levende i menighetene ved å synge salmene hans.
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393 Den barmhjertige samaritan.
Luk. 10.25-37
Se, fremfor alle lovens bud
er et det største, dette ene:
»Af hjertet skal du elske Gud
og som dig selv din næste tjene«.
Og spørger en og anden nar:
»Hvem skal da for min næste gælde?«,
så må deri han finde svar,
hvad Gud os lod om det fortælle.
»En mand drog ffa Jerusalem,
og vist til Jeriko han ville,
men kom dog aldrig uskadt frem,
for undervejs det gik ham ilde.
I røverklør den arme faldt;
og før han havde sig besindet,
så lå han der, frastjålet alt,
med blodigt sår, klædt af til skindet.
Da kom en præst, så en levit;
men ingen af dem var hans næste.
De gik og tænkte hver på sit
og ville dermed kun det bedste.
Thi hvem der er en stræbsom mand
og passer sine egne sager
med flid og omhu og forstand,
sin næste ikke let opdager.
De havde sikkert travlt de to
og skulle begge nå så meget;
med præsters og levitters tro
hver af dem søgte fromt sig eget. Da kom en vantro symper til,
mens solen sank mod aftenrøde,
just en af dem, man nødig vil
på alfarvej om natten møde.
Han rønes ved den armes nød
og hjalp ham siden på det bedste.
Han gjorde kun, hvad hjertet bød;
og ene han var staklens næste.
Og, se om vi nu ret forstod,
hvad her vor Herre os fortæller,
så sved det os ved hjerterod,
så vidste vi, hvem snerten gælder.
Å Jesus Krist, os selv til trods,
af din barmhjertighed alene,
lad dog det under ske med os,
vi må vor næste se og tjene!
'954

Fra K.L. Aastrup: Katekismusviser i "Salmer", Poul Kristensens Forlag 1991
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CHR. ANDERSEN.
Aastrups Katekismusviser.
Nogle år før sin død udsendte K. L. Aastrup Katekismusviser, som vi vil dykke ned i, hvad
de fortjener, desuden er der ikke skrevet meget om dem. De afviger fra det meste af hans
øvrige poesi, hvor det er salmisten, der bevidst styrer pennen. Aastrup har skrevet ca. 800
salmer, men han har også i mange sammenhænge udtalt sig kritisk om salmespørgsmål.
Hvad der kræves af en god salme er og hvad salmer betyder.
Aastrup giver salmer en æresplads i kirken. “Det er et af kirkens tegn, at den synger og
et kirkesamfund eller en kirkeretning skal bedømmes efter det, den synger om. Et
kirkesamfunds egentlige bekendelsesskrift er dens salmebog. Måske skulle man dog tilføje:
og dens katekismus - andre bekendelsesskrifter er mest kun støvsamlere.1
Betyder salmer mere end prædikenen? Aastrup mener det: Skal det endelig være, sker
der ikke så meget, om der en enkelt gang slipper en præst en tudse ud af munden i en
prædiken - det skal man dog glemme, men anderledes forholder det sig med salmemes
tekster, fordi ord i vers er forsynet med modhager. De sætter sig fast i et sind langt mere end
de talte ord.2
Om salmers indhold og form siger Aastrup: “En salme er brugskunst og ikke
pyntekunst og dens skaber er mere brugskunstner end det, man forstår ved en kunstner, der
skriver for kunstens egen skyld. Private følelser kommer ikke sagen ved.”3 Aastrup uddyber
det senere: “Der må ikke lægges mærke til ord på indholdets bekostning -. Det betyder et
krav om askese, hvis man ikke skal synde mod sin salme. Det betyder først og fremmest at
salmen holdes fri for ord, der kun har til opgave at pynte.”4 Det uudsigelige svøbt i slørede
billeder, undgår Aastrup. Han har drevet den sproglige askese til den yderste kant. Men da
han samtidig er en kræsen sprogelsker er der kommet meget forunderligt godt ud af
salmerne, ofte det helt ypperlige. Knapheden i hans sprog kan være næsten ordsprogsagtigt.
Det kortfattede kan være en vestjysk arv. Trods “udlændigheden” på Fyn ,hvor han dog
havde nogle gode år, forlod han nok aldrig sin vestjyske hjemstavn.
1 Kristeligt Dagblad 18.-19. april 1970.
2 Aastrup referet i 1964 i Viborg Stifts Folkeblad.
3 Kristeligt Dagblad 17. december 1962.
4 Fyens Stiftsbog 1969. Bomprovst K. L. Aastrup. Salme og sang.
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Aastrup har selv været klar over at der i hans salmer har været for lidt pynt - poesi og
højtid: “Måske er jeg selv - ikke af Grundtvig, men af nogle af hans eftersnakkere og af vor
tids verdslige poesi - skræmt alt for meget over i at tale nøgternt og sagligt - .“5 Som forfatter
har Aastrup haft antenner, der opfanger tidens strømninger. I årtierne, hvor han skrev salmer,
har følelserne været trængt tilbage. Derfor har Aastrup som salmedigter i nogen grad været
et tidens barn.
I nutiden vrimler det med salmeskrivere. I modsætning til tidligere, hvor poesien fik
lov til at gulne i skrivebordsskuffen. En journalist spurgte engang Aastrup: “Vi har ikke
mange salmedigtere i vor tid?” “Nej, der er vist ikke andre end Harald Vilstrup og mig. Vi to
har også dannet vor egen fagforening, som kun har to medlemmer. Vi skiftes til at være
formand og kasserer.” 6
Litteraturkritikere har ikke yndet Aastrup. Sidst har professor Thomas Bredsdorff
været ude med riven: “Der er ingen mennesker af kød og blod hos Aastrup. Ingen billeder af
naturen, undtagen fladtrådte. Ingen børn som hos Ingemann, ingen plastiske syn som hos
Kingo, ingen overtalelse som hos Brorson, ingen tvivl som hos Grundtvig og derfor heller
ingen bevægelse.” 7 Som ætling af Grundvig disciple har Bredsdorff spejdet - han synes
forgæves efter en arvtager til de fire store, Sthen, Kingo, Brorson og Grundtvig. Når
Bredsdorff har givet artiklen overskriften: Den femte salmist er det ironi. Men trods den
krasse professorale salve er Karl Laurids Aastrup ubetinget 1900-tallets største danske
salmedigter. 24 salmer og 1 oversættelse i Salmebogsforslaget understreger det. Hans bedste
salmer om Guds storhed vil synges århundredet ud.

Vi ved hans navn er Under
og vældig Gud,
vi ved hans ord må bæres
med lovsang ud.
Uden Aastrup ville kirkens lovsangskor mangle en klar stemme. Men mange af hans salmer
savner den varme og glød , som var i digtet fra hans pure ungdom. Et par eksempler fra
hæftet “Lyng” 1920 et naturdigt:

5 Foredrag på Løgumkloster Højskole lo., november 1972. Om at skrive salmer i Grundtvigs fædreland, trykt i
Hymnologiske Meddelelser nr. 1/1973.
6 Jyllandsposten 15. juli 1964.
7 Politiken, 4. sektion 8. april 2000.
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Høet er samlet i stakke små
lig kæmpehøje om Lønborg Å.
luften dirrer i midsommersol.
Himlen er blå som en blå viol.
Nogle år senere i 1925 skriver den modnede forfatter kærlighedsdigtet Hvide roser i “Fra
Kammer, Klit og Kirke”:

Der var så stille i stuen.
Du sad ved det store bord
og søgte den sande mening
i bogens dybsindige ord.
Jeg så dit hår og din nakke
og lidt af din ene kind.
- Da var det som snehvide roser
skød blomstrende frem i mit sind.
Og hver gang jeg sidenhen plukked
de roser som blomstrende sne.
Så fik jeg dit hår og din nakke
og lidt af din kind at se.
Aastrups ungdomsdigte ejer den varme og glød, som han i sine salmer bevidst holdt ude.
Katekismusviser fra 1967 viser en Aastrup, der igen er varm og sprudlende. De indeholder
hvad Bredsorff efterlyser: Mennesker af kød og blod, børn og naturbilleder. Når Aastrup
kalder dem viser og ikke bømesalmer er det sikkert for at markere forskellen. Salmer tjener
forkyndelsen i kirken, mens viser skal lære børnene bibelhistorie i skolen og
konfirmandstuen, da han samme år søgte sin afsked.
Ordet katekismus er hentet fra græsk. Tidligt blev det anvendt til undervisning i kort
form. Kristentroens hovedpunkter som forberedelse til dåb. Senere blev katekismus
betegnelsen for en bog med Luthers mesterlige lille katekismus som det berømteste
eksempel. I mange år har katekismus været ugleset af de fleste moderne pædagoger. Det har
dog ikke afholdt biskop Jan Lindhardt fra at bruge ordet i sin nye bog.8
Var katekismusviseme et nybrud hos Aastrup eller var de blot en lille pause i det
egentligt forfatterskab. Nærmest det sidste. I hæftet Katekismusviser er der 31 digte. Men
mærkeligt nok er nr. 89 i K. L. Aastrup Salmer 1991 ikke med, selvom Aastrup i 6. samling

8 Jan Lindhardt: Katekismus i Kristendom: Børnelærdom for voksne.
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gav den overskriften: En salme for børn om det ondes problem9 I K. L. Aastrup Salmer
1991 er der et afsnit, Katekismusviser med 13 numre 385-397. Resten af viserne er spredt
rundt i bogen. 11 af Aastrups viser er skrevet maj-juni 1966.10 Af kopien til Hvordan nu
med en bager? ses at visen er skrivet 6. juni. De andre viser er skrevet før 1966. Den første i
1938. Katekismusviseme betegner ikke et egentligt nybrud i forfatterskabet. Er der forskel
på de tidlige viser og dem, der er skrevet i 1966. Ja, de første fra 30’eme og 40’eme er
tungere, mens de yngre fra 60’eme er mere frigjorte.
Nogle eksempler på katekismusviser:

Sennepskomet, Mattæus kap. 13.
Et sennepskom er, som vi ved,
det mindste frø, der gives,
men lægges det i jorden ned,
det mer end mange trives.
Det vokser næsten til et træ,
så stort at i dets skygge
kan spurv og solsort søge læ
og rede der sig bygge,Og sennepskomet, ved vi godt,
skal os den sandhed sige,
at sådan just begynder småt
og vokser stort Guds rige.
Surdejen, Mattus kap. 13.
Hvordan nu med en bager?
Hans kunst er ikke svær,
til to pund mel han tager
for tyve øre gær
Og hele dejen letter,
mens han kun ser derpå,
til han i ovnen sætter
et brød så stort som så,
Se sådan er Guds rige
at se en lille ting,
Men stort det frem vil stige
og bredes vidt omkring.

9 Oplyst i brev 28. september 2000 af sønnen, spr. Valdemar Aastrup.
10 Manuskriptet ligger i det Kgl. Bibliotek. Valdemar Aastrup har venligst sendt mig en kopi.
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Det alt vil gennemtrænge
og give det sin smag:
Og varer det end længe,
så skal det ses en dag.
at sådan er Guds rige
som Jesus har fortalt,
at vi kan rolig sige:
engang det fylder alt.
Den rige bonde. Lukas kap. 12.
Der var en klog og flittig mand,
hans navn var Kristian Madsen.
På penge havde han forstand:
de kom i sparekassen.
Men så en dag så sagde han "stop!
Jeg vil ej længer slide.
Nu holder jeg i morgen op,
for det er snart på tide,
at jeg mig rigtig glæde får
af alle mine penge.
Og de kan vare mange år
og jeg kan leve længe.
Et fjernsyn må jeg vistnok ha’,
en bil og meget andet.
Så køber jeg, det tror jeg da,
et lille hus på landet.
Der sidder jeg som på et slot
og tæller mine penge.
Jeg har så mange, ved jeg godt
at de kan vare længe.Men der var noget, denne mand
slet ikke selv bestemte,
ja, noget han trods sin forstand,
i sine planer glemte.
Katekismus vi seme er ikke skrevet med venstrehånd, som om Aastrup ikke regnede med dem
i forhold til sine andre salmer. Valdemar Aastrup fortæller at hans far morede sig over
viserne og Valdemar Aa. føjede til: “Han sendte mig pr. postkort Den rige bonde.

241

underskrevet Kristian Madsen.”” For øvrigt havde Aastrup tænkt på, lig bonden at købe et
hus på landet. Men det blev i stedet en villa i Bolbro, en forstad til Odense.
En anmelder af Katekismusviser, biskop Normann Svendsen satte overskriften En
salmeklassiker og skrev: “Aastrups katekismusviser er et fund for lærere, præster,
medarbejdere i det kirkelige bøme- og ungdomsarbejde, samt forældre - jeg selv har haft
stor glæde af (dem) i konfirmandundervisningen.”12 Men selvom biskoppen kaldte
Katekismusviser for en Klassiker, har han ikke taget en eneste vise med i det
Salmebogsforslag, som han har ansvaret for. Men hører viser med i en salmebog? Hvorfor
ikke. Det er faktisk en diskrimination af de små at udelukke bømesalmer og viser af
salmebogen. Børn må også tælles med blandt kirkefolk? Men viserne bør i hvert flad med i
et salmehæfte, der løbende kunne fornyes - og så lade Den Danske Salmebog nyde livet
nogle år mere. Det kan have hæmmet udbredelsen af Katekismusviser at de udkom i
68’emes berygtede tidsalder, hvor meget visnede - også sang i skolerne - hvis den da ikke
blev kvalt.
Alligevel er Aastrup tilfreds med Katekismusvisers salg. ”De er trykt i to oplag, og de
er udsolgt. En del sangbøger har også optaget af salmerne, så arbejdet med dem gennem
fyrre år har ikke været spildt. Salmerne er brugt mere end jeg har turdet regne med-“ 13
På lette ben og gode versefødder, båret frem af letsyngelige melodier, er Aastrups viser
kvikt vandret gennem bibelske historier. Er Katekismusviser kunst? Jeg ved det ikke, men de
har kvalitet, er barnlige uden at være barnagtige, ubekymrede, frie for teologisk snærende
bånd og alligevel tro mod de bibelske kilder - også når de overføres på dansk jord.

11 I V. Aastrups brev fra 28. september.
12 Kr. Dagblad 22. november 1978.
13 K. L. Aastrup. Erindringer, 1999, s. 502.
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SIGVALD TVEIT
Hymnologiske tradisjoner i en frikirke i Egersund
Gjennom det meste av det 19. århundret hadde det i mange kristelige kretser i
Norge vært misnøye med statskirken og den retningen den tok både når det
gjaldt teologi, hymnologi og liturgi. Denne uroen gav seg ulike utslag. Noen
etablerte misjonsorganisasjoner innenfor rammen av statskirken, andre
dannet frikirker. Frikirkene ble grunnet ut fra ulike årsaker. Noen brøt med
det lutherske synet og dannet kirkesamfunn bygd på andre konfesjoner.
Andre ønsket et sterkere islett av bestemte teologiske trender innenfor
lutherdommen, som ortodoksi, pietisme, nyevangelisme osv.
11890 ble kirkesamfunnet Menigheten Samfundet dannet med avdelinger i
Kristiansand og Egersund. De som stiftet det, var mennesker som bekjente
seg til en konservativ ortodoks-pietistisk lutherdom, og som reagerte mot
rasjonalistiske og liberale holdninger i statskirken. Den direkte årsaken til
skillet fra statskirken var det nye kirkeritualet som ble vedtatt i 1886 og tatt i
bruk i 1889. Dette var etter Menigheten Samfundets syn mangelfullt. Blant
annet mente man de at det var preget av en ubibelsk lære om dåpen. I stedet
ønsket Menigheten Samfundet å benytte det såkalte Danmarks og Norgis
Kirkeritual av 1685, med Alterboken av 1688. Dessuten ønsket de å bruke
Kingos og Brorsons salmebøker, eldre bibeloversettelser og Pontoppidans
katekismeforklaring.
11901 oppstod det en splittelse i Menigheten Samfundet. De som ble støtt
ut, tok navnet Det Almindelige Samfund. Ved gudstjenestene brukes
utelukkende den såkalte Kingos salmebok i begge disse kirkesamfunnene.1
Jeg har presentert enkelte trekk ved den hymnologiske tradisjonen i disse
samfunnene i diverse artikler tidligere.2 Her skal vi begrense oss til å se på
noen melodier til salmetekster fra Kingos salmebok som tidligere ble brukt i
enkelte familier i Det Almindelige Samfund. Disse skriver seg fra miljøer i
Egersund-området fra lenge før kirkesamfunnet ble etablert.3
Som vanlig i liknende menigheter har en ikke vært særlig opptatt av den
musikalske siden av tradisjonen sin. Da Menigheten Samfundet ble stifta, var
det L.M. Lindemans koralbok som var i bruk i statskirken. Denne fungerte
bare så måtelig til tekstene i Kingos salmebok. Selv om L.M. Lindemans
koralbok fortsatt brukes i disse menighetene, er det innlysende at de
meloditradisjonene som vi skal vise her for en stor del går tilbake til Kingos
graduale fra 1699.
Mens Menigheten Samfundet har brukt orgel til salmesangen i alle år, sang
de a cappella i Det Almindelige Samfund - helt fram til 1983.
I det følgende vises transkriberte noteeksempler med disse melodiene.
Først presenteres melodiformen som jeg har fått fra Det Almindelige Samfund,
1 Dens egentlige navn er Dend forordnede Kirke-Psalmebog.
2 Blant annet i "Meloditradisjoner der Kingos salmebok fremdeles er i bruk", trykt i Hymnologiske
meddelelser. 1999; 4 : 291-307 og i Grevbo, T.J.; Skjevesland, O.; Wagle, F. (ed.): Praktisk teologi Oslo.
1999 (2): 35-46."Kingo og Norge", Hymnologiske meddelelser, nr 3, 2000.
3 Min hjemmelsmann for de fleste opplysningene i denne artikkelen er Lars Martin Ramsland,
forstander for menigheten i dag.
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dernest parallelt den fra Kingos graduale. Deretter vises enkelte andre former,
oftest fra L.M. Lindemans koralbok, dersom melodien finnes der. I noen
tilfeller presenteres andre folkelige varianter.
Nå kan det enkelte ganger være vanskelig å se slektskap mellom
melodier. De ulike variantene kan ha initia som er så ulike at en ikke ser
sammenhengen ved første øyekast. Vi har i det følgende derfor transponert
enkelte av variantene og på denne måten fått vist sammenhenger som det
ellers ikke er så lett å oppdage.
Melodiene fra Det Almindelige Samfund framføres gjerne med et triol- eller
6/8-preg. De enkelte meloditonene framføres rytmisk relativt fritt, uten en
klar puls og med enkelte vekslende taktarter.4
De enkelte koralmeodiene
Ach HErre from
Tekst: Tysk 1604
Melodi: Giitersloh
Melodien ser ikke ut til å finnes i L.M. Lindemans Koralbog. Men en
interessant og relevant folketonevariant fra Valdres er tatt med.
Ved første øyekast synes det ikke å være noen sammenheng mellom de to
førstnevnte melodiene. Den ene starter trinnvis stigende, den andre trinnvis
failende. Men i andre verselinje sees en helt tydelig sammenheng.
Retrospektivt ser en da at det i versjonen fra Det Almindelige Samfund (DAS) er
laget en sekvens i innledningen, der først det andre sekvensleddet stemmer
med Kingos versjon! Dette motivet finnes igjen i tredje verselinje. Det har
vært nødvendig å transponere den ene av versjonene en kvint, for å se denne
sammenhengen.
Noen små likhetstrekk finner en også i tredje og fjerde verselinje. I siste
verselinje er der igjen tydeligere likhetstrekk, men nå ut fra de tonearter de er
blitt transponert til!
Ut over dette er sammenhengen mellom disse melodiversjonene ikke
påfallende. Da er Valdres-versjonen mer lik Kingos, men ornamentert i
forhold til denne.
DAS-versjonen har den nevnte 6/8-rytmen.
Christ stod op af Døde
Tekst: Tysk 1200-tallet
Melodi fra 1000-tallet, Salzburg 1160
Her har DAS-melodien en del karakteristiske underdelinger, såkalte
oligotoner.5 Det er klare fellestrekk mellom denne og Kingos graduale, særlig i
fraseavslutningene. Innimellom er det riktignok forskjellene som er mer
iøynefallende.
4 Kassettopptak finnes i Lars Martin Ramslands eie. Undertegnede har kopi.
5 Luigi Agustoni, "Gregorianischer Choral," i: Hans Musch (Hrsg.), Musikk im Gottesdienst. Ein Handbuch
zur Grundausbildung in der katholischen Kirchenmusik. Band 1: Historische Grundlagen, Liturgik,
Liturgiegesang. Regensburg: Con Brio Verlagsgesellschaft, 5. Auflage 1994, s 271.
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Det er interessant å merke seg at initiet i DAS-versjonen og i Norsk
Salmebok er ens, bare at det siste er augmentert i forhold til det første. Fra
Norsk Salmebok er det forøvrig Krist er oppstanden som biir vist her.
Sammenhengen mellom disse to melodiene er både tekstlig og musikalsk
ganske klare!
Enhver som tror
Tekst: Kingo
Melodi: Mainz 1410
Her starter DAS-varianten på andre trinn i skalaen og bryter så en
femtetrinnsakkord. Dette er ei ganske påfallende vending, som medfører at
en ikke får noe klart tonalt holdepunkt før et stykke ut i melodien! I et ellers
nokså ordinært og oversiktlig melodimateriale er denne åpningen
bemerkelsesverdig.
I andre verselinje er det så vidt mulig å se trekk fra formen i Kingos
graduale. Først i B-delen ("stollen") begynner variantene å likne hverandre.
Kingos graduale har et mixolydisk preg, mens DAS-versjonen går jonisk
(dur).
Jeg beder dig Herre
Tekst: Ukjent
Melodi: Kingos graduale 1699
Her er DAS-versjonen og Kingo-ver sjonen ganske sammenfailende.
Melodien finnes ikke hos L.M. Lindeman, så DAS-versjonen må følgelig
stamme fra Kingos graduale eller O.A. Lindeman. Særlig er sammenhengen
til den siste åpenbar. Som en kuriositet er åpningen på en gammel svensk
koralmelodi er tatt med, siden den er så pass lik.
Jeg raaber fast, o Herre
Tekst: C. Marot
Overs.: S. Bille
Melodi: Strassbourg 1539
Vi er her ved DAS's karakteristiske 6/8-form igjen. Versjonen synes å ha
trekk fra både Kingos graduale og L.M. Lindemans koralbok. Alle versjonene
her er relativt like.
Nu bør ei Synden mere
Tekst: Kingo
Melodi fra 1500-tallet
Kingo og Lindeman har relativt like versjoner. DAS-versjonen har klare
likhetstrekk med disse. Men den "svømmer" omkring på en måte, med
folketonenes karakteristiske preg, særlig i åpningsmotivet.
O Jesu, gaar du da din Vei?
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Tekst: Kingo
Melodi: B. Gesius 1603
Her ligger DAS-melodien atskillig nærmere Kingos graduale enn
Lindemans koralbok. Se særlig avslutning av første og andre verselinje og
avslutningsfrasen. Bortsett fra rytmen er den faktisk helt lik versjonen i Norsk
Koralbok, som har enda eldre forelegg.
Kommer til mig
Tekst: G. Grunwald/H.Thomissøn
Melodi: Tysk folkevise ca 1500
Igjen har DAS-versjonen den karakteristiske 6/8-dels rytmen. Her er
likhetstrekk med de to andre, men også mange avvik. Også her danner
førstnevnte sekvenser, nemlig i de to siste verselinjene, og skaper derved en
interessant kontinuitet.
Naar vi i største Nøden staa
Tekst: P. Eber 1560
Melodi: Lyon 1543
Kingos og Lindemans versjoner er nokså like. I DAS-versjonen finnes
noen avvik i forhold til disse. Blant annet går denne tre ganger opp til d på
steder der de to andre har c. Det påfallende er at Valdres-versjonen også gjøre
dette, uten at en kan påvise noe annet foreleggenn Kingos graduale.
O kieriste Siæl
Tekst: Kingo
Melodi: Hos J. Klug 1542
Den spesielle åpningen på melodien, som i versjonene til Kingo og
Lindeman gjør toneartsfølelsen uklar, har vi ikke i DAS-versjonen. Bortsett fra
dette, er det mange fellestrekk.
Men vi har også satt inn varianter av denne melodien fra Østerdalen og
Færøyene. Igjen er det påfallende å se at disse folkelige variantene har
interessante likhetstrekk, trass i at de neppe kan ha hatt noe annet forelegg
enn Kingos graduale. For eksempel ender andre frasen tilnærmet likt i alle de
tre folkelige versjonene. Slutten av tredje frasen er også temmelig lik i DASog færøyversjonen.
Folketonene etablerer seg begge på tersen i åpningen og stiger opp på
kvinten på ordet "Sjæl". Dette gjentar seg i andre verselinje, men her ligger de
folkelige versjonene nærmere koralbokformene. Det kan altså igjen synes som
at den andre frasen har "smitta" over på første, slik vi også så det i "Ach,
HErre from".
Paa Gud allene
Tekst: Ukjent
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Melodi: Dansk?
Ved første øyekast ser det bare ut til å være konturen som er ens i DASog Kingoversjonen. Men mer presist vurdert, er det skalaformen som er ulik i
de to: DAS-versjonen er gjennomgående frygisk (eventuelt kan den sees på
som en durmelodi som ender på tersen). Kingos versjon er mer aeolisk, i
hvert fall notert slik, men den har klare frygiske trekk mot slutten.
Vi har også satt opp Breitendichs form. Dette fordi denne skala- eller
toneartsmessig minner om DAS-versjonen. Siden Breitendichs koralbok er
knytta til Pontoppidans salmebok, som faktisk benyttes i Det Almindelige
Samfund, ville det ikke være urimelig om det var påvirkning fra denne. Det er
imidlertid ikke kjent at denne koralboka har vært brukt i miljøet.
Vor Gud han er saa fast en Borg
Tekst og melodi: Luther
Igjen har DAS-versjonen sitt karakteristiske triol- eller 6/8-preg. Den mer
trinnvise melodiformen er mer i pakt med Kingos graduale enn med
Lindemans koralbok. Det samme gjelder melodibevegelsen andre steder. Det
er interessant å legge merke til DAS-versjonens nesten ekstatiske
oktavtransposisjon til slutt!
Konklus jon
Det er hevet over tvil at versjonene fra Det Almindelige Samfund har røtter
tilbake til Kingos graduale, og at de så i større eller mindre grad er blitt endra.
Dels er de påvirka av O.A. Lindemans og L.M. Lindemans koralbøker, dels av
mer tilfeldige årsaker. Det påfallende er at disse tilsynelatende tilfeldighetene
i noen grad stemmer over ens med andre folkelige former. Dette kan bare ha
to årsaker. Enten fins det et annet forelegg enn de nevnte koralbøkene. Dette
synes usannsynlig. Eller det ligger i den nordiske folkesjela en tendens til å
ville endre en melodi i bestemte retninger og spor. Det vil si at det legges inn
flere oligotoner og mer forsiringer. Dessuten synes det å være en tendens til å
ville repetere eller sekvensere de melodiske motivene for på den måten å
samle motivbruken i en mer ens og logisk form.
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T Elias Blix 1875
M Antwerpen 1540/
Norsk folketene (Sunnmøre)
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liv - sens ferd
til
min døy - and
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dag!
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r' • ^
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i hans

fyl - gje -

Ijos.

2 Min Jesus, sannings stjema,
lys opp min mørke veg!
Mitt hjarta vil så gjerna
få fylgja etter deg.
Du lyser enn i verdi
som før frå Betlehem.
Ver du mitt Ijos på ferdi,
til heim med deg eg kjem!

4 Min Jesus, Sarons lilja,
biøm fagert opp i meg!
Lat ingen ting meg skilja
og riva bort frå deg!
Du vintre i Guds hage,
min kjære Herre Krist,
unn også meg den lage
å veksa som din kvist!

3 Min Jesus, gjævast givnad,
min eignalut og skatt!
I all min gang og livnad
meg støtt for auga statt!
Som vesle biomen trugen
ser opp mot sol og dag,
til deg så vender hugen,
til deg kvart andedrag.

5 Du til di grein meg sette
alt i min fyrste vår,
med livsens dogg meg vætte,
gav sol og signa år.
Du vil og vokster gjeva
alt til min siste slutt:
lat meg i deg få leva,
i deg få anda ut!
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TOVE BULL.
Elias Blix og framveksten av det nynorske kyrkjespråket.

I år er det hundre År sidan Elias Blix døydde. Han blei fødd 24. februar 1836 på garden Våg
i Gildeskål og døydde 17. januar 1902 i Kristiania. Nynorsk-kronologisk høyrer han såleis til
mellom dei tidlege målmennene. Målsaka møtte han alt i 1850-åra. Han var seminarist i
Tromsø mellom 1853 og 1855, og fortel seinare i ein tale han heldt i samband med feiringa
av 65-årsdagen sin i 1901:
Det var i 50-aari eg vart maalmann, etter at eg hadde fenge fat i Aasens grammatik
og derav klaart sét at dette maal var det same som mitt eiget morsmaal, berre sét i
vitskaplegt Ijos og samanheng. Fraa den tid var eg altso maalmann med fullt
medvitande - fyrr hadde eg paa ein maate vore det utan aa vita det og so tok eg
saa smaatt til aa skriva maalet - ogso vers; eg hadde vel alt fyrre prøvt med dansk
norske vers; men det vilde ikkje gaa. Men paa maalet gjekk det snart som av seg
sjølv.
Etter seminartida i Tromsø var han lærar nokre år før han drog til Kristiania i 1859. Der blei
han student i 1860 og cand.theol. i 1866.1 1879 blei han utnemnd til ekstraordinær professor
i hebraisk. Han var kyrkjeminister i Sverdrups Venstre-ministerium 1884-1888. Etter det
gjekk han attende til professorembetet sitt.

Kyrkjeminister.
Blix’ direkte politiske betydning er knytt til statsrådstida hans. Som kyrkjeminister var han
den i regjeringa som formelt stod ansvarleg for å setje det såkalla jamstellingsvedtaket frå
1885 ut i livet, altså det vedtaket som sidestelte landsmålet med “det almindelige Skrift- og
Bogsprog” som offisielt språk i landet. Hundre år etter, den 12. mai i 1985, overleverte
representantar for styret i Noregs Mållag eit målarstykke av Elias Blix til representantskapet
i Stortinget for å minnast han som ein av fedrane til jamstellingsvedtaket. Slik sett har Blix
spelt ei svært sentral formell rolle for utbreiinga av landsmålet/nynorsken i skolen og det
offentlege språklivet. Kva rolle han spelte reelt for 1885-vedtaket, er deimot ikkje nærmare
utgreidd.
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Salmediktar og bibelomsetjar.
At han har hatt umåteleg mykje å seie for det nynorske kyrkjemålet, er derimot heilt
uomtvisteleg. Først og fremst som salmediktar, men også som bibelomsetjar. Den
landsmålsutgåva av Det nye testamentet som kom i 1890, har han omsett store delar av. Han
rakk også å omsetje om lag 50 av Davidssalmane før han døydde.
Salmane.
Men først og sist er det salmediktaren Elias Blix ettertida minnest. Den første salmesamlinga
kom i 1869, i første omgang anonymt. Da blei Nokre Salmar, gamle og nye gjevne ut på Det
Norske Samlaget, som var skipa i 1868 med Blix som medlem av det første styret. Det vesle
heftet inneheldt 13 salmar, 4 originale og 7 omsette. Alt året etter kom andre heftet, som
inneheldt 27 salmar, av dei 10 originale. Tredje heftet kom i 1875 med 17 salmar, 14
originale. I dette tredje heftet finn vi fleire av dei mest kjende Blix-salmane, t.d. “Med Jesus
vil eg fara”, “No koma Guds englar” og “No livnar det i lundar”. I 1883 kom dei tre hefta
samla ut på Samlaget med tittelen Nokre Salmar. Andre rettade og aukade Utgaava. I 1891
kom Nokre Salmar. 4de aukade Utgaava, og no gav forfattaren seg offentleg till kjenne med
“Dr. Elias Blix” på tittel-bladet. Denne utgåva inneheldt i alt 150 salmar, 86 originale og 64
omsette. Tilfanget er her så stort og allsidig at det gjev salmar til heile kyrkjeåret.
Og det var nett dette som hadde vore målet for Blix: å fylle kyrkjeåret med salmar på
landsmål. I den talen han heldt på festen som blei arrangert for han på 65-årsdagen, seier
han:
Mi meining med aa gjeva salmame ut paa landsmaal var det, at eg vilde prøva
leggja salmame og Guds ord i det heile rett nær inn til hjarta paa dei mange av
vaart folk som talar eit maalføre som er langt meire nærskyldt med landsmaalet
enn med bokmaalet; eg vilde at ogso me skulde prøva lovsyngja Krist paa vaar
tunga.
Med salmane sine ville altså Blix “kristne” landsmålet og få det i bruk i kyrkja. Alt 4. mars
1892 blei Nokre Salmar autorisert til bruk i Den norske kyrkja ved sida av Landstads
Salmebok. Denne autorisasjonen er eit særsyn i norsk kyrkjehistorie. Det er første og einaste
gongen ei samling salmar, dikta og omsette av ein einskild person, er blitt autorisert til bruk i
Den norske kyrkja.
Også etter autorisasjonen kom det nye Blix-salmar. I 1900 gav han ut ei samling
Salmar og Songar med 50 nye salmar. Av desse er 44 originale og 6 omsette. Dessutan er
her med 10 songar om heimstad og fedreland. Like etter at Blix døydde, kom det posthumt
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ut nokre nye salmar. Heile salmeproduksjonen hans er prenta i ei minneutgåve frå 1936, 130
originale og 76 omsette salmar, og dessutan songar og kvede.
Blix hadde eit klart bruksmål med salmediktinga si. Det ser vi og av utvalet salmar han
valde å omsetje. Det var først og fremst gamle kjende kjemesalmar, altså slike som frå før
var mykje nytta og omtykte av kyrkjelydane.
Mottakinga.
I hovudsak blei Blix-salmane godt mottekne, jamvel om han sjølv fortalde at han var blitt
møtt med spott og lått for å dikte salmar på landsmål. Spott og lått er det likevel vanskeleg å
etterspore i dei prenta meldingane av salmesamlingane hans. Dei var positive, jamvel om det
meir er målforma enn form og innhald i salmane som biir diskutert.
Målforma.
Målforma til Blix var aasensk i stort og smått. Blix høyrde ikkje til mellem dei som hadde
behov for å lage ei eiga norm, eller tilpasse Aasen-norma til sitt eige talemål.
Normeringspolitisk er han moderat og ein trufast Aasentilhengjar. Han var da også ein af
Aasens nære venner.
Ei hjartesak.
For Blix var det altså ei hjartesak å lovsyngje Gud på landsmål. Som alt nemnt hadde han
som mål å dikte så mange landsmålssalmar som mogeleg til alle sundagar og helgedagar i
kyrkjeåret. Han hadde ein kvote å fylle: Kvar kyrkjesundag skulle ha minst ein salme, helst
fleire. Ein god del av salmeproduksjonen hans ber såleis preg av å vere skriven med eit slikt
formål for auga. Fleire av salmane er for fromme evangelierim å rekne. Men i rekkja av
salmar er det somme som lyser; det er salmar som framleis er i bruk, som framleis finst i
salmebøkene for Den norske kyrkja og for andre kyrkjesamfunn. Det er salmar som “Nu
livnar det i lundar”, “Gud signe vårt dyre fedreland”, “Med Jesus vil eg fara”.
Blix-salmane har ingen personleg eller individuell tone. Dei forkynner allmenne
religiøse sanningar, med vekt på fellesskab framfor individualisme, på vanleg kvardag
framfor høj helg. Dei fleste salmane har ein utprega bibelsk farge, og allusjonar til Bibelen
finst i mest kvar av dei. Dei representerer ein vanleg folkeleg kristendomstype med røter
attende til Pontoppidan og pietismen. Også det er med og forklarer kvifor Elias Blix er blitt
ståande som ein av dei fremste og mest velkjende norske salmediktarane, og kanskje den
mest sungne. Og det er med og stadfestar at Elias Blix er ein av dei som gjennom 100 år har
hatt mest å seie for nynorsk kyrkjemål.
Fra "Språknytt" nr. 1, 2002, s. 9-11
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KYNDELSMÅSSODAGEN

Text: Ph Nicolai 1599, Petrus Jonae Angermannus 1604,
J L Runeberg 1857, Britt C Hallqvist 1982
Musik: Ph Nicolai 1599

478
1 Du
du

mor - gon - stjår - na, mild och ren,
Da -vids son av Ja - kobs slåkt,

san - nings kla - ra sken
dig min famn år stråckt.

Guds nidsoch
mot dig, mot

som strå - lar 6 - ver lan - den,
Jag år
din brud i An - den.

—»---- w-----»----------- ------ w---- *
Ljuv - lig,

Ijuv - lig,

hog

É!

--- O

u - ran li

och hår - lig,

- ke,

se

till

2 Du paria skon av himmelrik,
Marias son. Gud Fader lik,
min Frålsare, min konung.
Kom, red dig i mitt hjårta rum.
Din kårleks evangelium
år mig mer Ijuvt ån honung.
Eja,
eja!
Hosianna!
Himmelskt manna
oss forunnas,
Jesus, når ditt ord forkunnas.

mig

blid och kår - lig,
»--- O----

i

- från din ri -

ke.

3 Uti mitt hjårta lys och skin,
du klara jaspis och rubin,
med all din kårlek blida.
Ja, låt mig kånna att jag år
en lem i din forsamling kår
med dem som dig forbida.
Till dig,
till dig
står min långtan.
All min trångtan
år den ena:
att tillhora dig allena.
4 Pris vare Gud, vår hjålp och
frojd,
som hit till oss från himlens hojd
sin Son, vår broder, sånde.
O Jesus Krist, din Ånde god,
ditt ord, ditt liv, ditt dyra blod
vår nod i glådje vånde.
Drag mig
till dig,
oppna famnen,
trygga hamnen.
Jag vill ila
dit till evig ro och vila.
5 Långt forr ån vårlden
grundlagd var,
o Fader, du mig ålskat har
uti din Son, den kåra.
Jag ber dig: Uppfyll snart mitt
hopp,
låt mig med honom tagas opp
till dig i himlens åra.
Salig,
salig
biir då frojden,
når i hojden
bland din skara
bam i huset jag får vara.
6 Hogt skall då klinga cittrans
Ijud
och lovsång hdja sig till Gud
med harpotoner rena,
når jag får med min Frålserman,
min konung och min brudgum
sann.
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for evigt mig forena,
sjunga,
sjunga,
musicera,
triumfera,
honom prisa
med mitt hjårtas hoga visa.
7 I himlen sluts vi in i frid,
och Herren sjålv for evig tid
skall torka alla tårar.
Hans ansikte vi skådar klart.
Hans godhet låker underbart
de hjårtan vårlden sårar.
Kristus,
Kristus,
så han kalias
som år allas
vån den båste,
trons fullkomnare och fåste.
8 Det år min enda trost och ro
att den jag givit har min tro
mig aldrig skall forskjuta,
att Herren, sig till lov och pris,
vill fora mig till paradis
och i sin famn mig sluta.
Amen,
amen.
Ådla krona,
mig forskona
att dig mista,
du mitt forstå och mitt sista.

ERKKI TUPPURAINEN.
Orgel och figuralmusik i Hemming av Maskus finska psalmbok
1605.
Den forstå finska psalmboken torde ha utgetts 1583 av Jacobus Finno på A. Gutterwitz
tryckeri. Den innehbll 101 psalmer som delvis var oversatta från svenska psalmbdcker och
delvis från tyska eller latin. Några av psalmema hade mojligtvis varit bruk redan tidigare.
Psalmbokens ordning avviker betydligt från de svenska bbckema.
År 1605 trycktes sannolikt i Stockholm på samma tryckeri åven den andra finska
psalmboken. Utgivaren var Hemming av Masku, kyrkoherde Hemmingius Henrici i Masku
utanfbr Åbo. Den nya psalmboken med sina 242 psalmer var vidlyftigare an samtida
svenska, både Then Swenska Psalmboken (1601, 1607) och Een liten psalmbook (1602).
Jens Lyster menar att den sistnåmnda kanske år redigerad av kung Karl den XI:s
hovkapellmåstare, Torstenius Johannis Rhyacander. Den foljande upplagan redigerades
mbjligen 1608 av Sigfridus Aronus Forsius, som var fbdd i Finland och verkade hår i flera
omgångar. Upplagan torde ha legat nåra den som år kånd genom ett defekt exemplar från år
1614 och tidigare kaliat enligt tillåggets namn, “Åndelige Psalmer och Wijsor” [Jens Lyster:
En liten Psalmbok - en svensk 1600-talstradition. Hymnologiske Meddelelser 4/1974, 23/1975, 1/1976]. Hemming av Maskus psalmbok presenteras kort i T. I. Haapalainens
dissertation, som gåiler den finska Kangasala-handskriften från år 1624 [T. I. Haapalainen,
Die Choralhandschrift von Kangasala aus dem Jahre 1624. Die Melodien und ihre Herkunft.
Åbo].
Omkring år 1600 fanns i det svenska riket flera personer som hade samma intresse for
Luther-psalmer, for psaltarparafraser och for det gamla latinska arvet. Vid sidan av
Rhyacander och Forsius framtråder Laurentius Jonae Gestritius, Hemming av Masku samt
dennes svåger Petrus Melartopaeus, domprost i Åbo 1595-1605. Det finns ingen
dokumenterad forbindelse mellan dem, men åndå forelåg mdjligheter till ett nåra samarbete.
Knappast har de alla arbetat oberoende av varandra.
Hemming av Maskus psalmer och dverrsåttningar våcker intresse på många sått. Han
bversåtter ofta ganska fritt, och oversåttningama innehåller sårdrag som år karaktåristiska for
den finska folkdiktningen, t.ex. allusion. Några av hans egna psalmtexter har for sin del
inspirerats av andra diktares texter. Hår kan ges några exempel. Johann Walters Hertzlich
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thut mich erfreuen och Philipp Nicolais Wie schon leuchtet uns der Morgenstem oversattes
till svenska år 1604 och trycktes alltså redan ett år senare också på finska. Det ser ut som om
Hemming skulle ha varit mycket imponerad av de namnda psalmema. Hans psalm heter
Tain eldmdn perdst parempat (Ett båttre liv efter detta, nr 144 i den finska psalmboken
1986). De båda tyska psalmema innehåller talrika uttryck for dåtida musikpraxis.
Philip Nicolai uppmanar att ståmmna “Cytharas” strångar och att låta musiken klinga
frojdfullt. Den sjatte versen lyder: [De tyska textema och nedanstående svenska bversåttning
från 1604 enligt K. Hallio: Suomalaisen virsikirjan virret, Helsinki 1936. Texten från 1697
finns i koralpsalmboken for namnda år (nr. 131). Psalmen Wie schdn leuchtet har behandlats
i Allan Arvastssons artikel Morgonstjaman. Svenska bearbetningar av Philip Nicolais “Wie
schdn leuchtet der Morgenstem.'' Psalm och sång. Studier tillågnade Emil Liedgren. Malmb
1959, 88-104],

Nicolai 1596

Svensk oversåttning 1697

Zwingt die Sayten in Cythara
Vnd lasst die siisse Musica
Ganz frewdenreich erschallen,
Dass ich mdge mit JEsulein,
Dem wunderschbnen Breutgam mein.
In steter Liebe wallen.
Singet, springet,
Jubiliret, triumphiret,
Danckk dem HErren;
Gross ist der Kbnig der Ehren.

Måchtigt skal tå then Cithara,
Så ock then skibna Musica
Hogt klinga dfwer al la,
Når jagh migh til min Fralserman,
Min trbst, min frbgd, min Brudgum sann,
Skal innerliga hålla:
Siunga, springa,
jubilera, triumphera,
honom prisa.
Som wil migh så godt bewisa.

Hemming av Masku 1605 (nr. 22).
Caunist siel candeled cajavad,
Harpud helist helisevad
Vruin uus virsi paoha,
Cusa caunin Jesuxen cans,
Mun ylkån arman culdan cans,
saan rackas ilos olla.
Hypåt, veisat
Voiton virttå,
Herraa kiittå,
hånd ylistå.
Corkjap on cunnjan Cuningas.
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Hemming har valt att oversatta den skildrade musikaliska praxisen “dynamiskt”:
‘Cythara’ och ‘Musica’ har ersatts med finsk-nationella ‘kantele’-instrument vid sidan av
harpoma (‘harput’). Ett sjålvstandigt tillågg år orgeln i raden “vruin uus virsi paoha”. Den
nutida psalmsångaren vet tyvårr inte om den nya sången (‘uss[i] virsi’) skall dåna
(paoha>pauhata) som en kraftig sång till orgel eller om det gålier “orgelns nya sång” - båda
tolkningar år mbjliga.
Hemmings uttryck motsvarar de talrika oklara citat i 1600-talets tyska och svenska
dokument som skildrar orgelns anvåndning vid psalmsång. Det finns ingen enighet bland
forskama om vad som i sjålva verket sågs, t.ex. i fbretalet till Hamburger Melodeyenbuch
(1604). I den finska psalmboken 1986 talas i 1800-talas i 1800-talets anda om “dånande
lovpsamler” och “ljuviigt spel” utan att man dock tolkar orgeln som ett ackompanjerande
instrument som i 1938 års psambok. I samma anda har det bibliska verbet ‘hypåt[å]’
(hoppa/springen) ersatts med ‘soittaa (spela) också detta ord har tidigare ofta gldmts bort
genom att det talas endast om sjungande (veisat[a]). [Samma foreteelse kånner man också år
2002: Foreslaget till Den svenska psalmboken på finska for Svenska kyrkan undviker ordet
‘dansa’ i versen “De skall dansa dår”]. Vidare har psaltarpsalmemas uttryck forbigåtts också
i fbljande vers. Medan Hemming glåde sig, “Tåst paucutta kåsiåin tienen” (Dårfbr skall jag
klappa mina hånder) suckas det år 1986 endast “O min stor salighet!”.
Den egna eskatologiska psalmen av Hemming sjbngs på samma melodi av Nicolai
som den foregående psalmen. Enligt honom (1605 nr 237) skall tungoma oupphorligt lova
Herren “i heligt dånande.” Igen kommer orgeln med, och nu också “cumisevad curcud”
(dånande halsar), “monen mutcaised ååned” (krångliga ståmmor) och “Engeleitten kieled”
(ånglamas tungor), som skall Ijuda i “taevan chori” (den himmelska kbren).

Taevan chori s cumajavad,
Vruin uutt virttå veisavad,
Cumisevill curcuill laolavad,
Monen mybs mutcaisill åånill
Ynnå Engeleitten kielill
Jumalat alati yliståin.
Eija Eija Cans Engelein,
caickein pyhåin, caick paohavad
Pyhå pyhå pyhå Jumal.
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Det handlar utan tvivel om uttryck från två extra verser från ca år 1600 till J. Walters
Herzlich tut mich erfreuen. Hemming oversatte också denna psalm med de namnda extra
versema men utan exakta hånvisningar till figuralmusiken, som han sparade for sin egen
psalm.

Extra vers til Walters psalm

Svensk oversåttning 1604

Da wird man figuriren
Auff neu himmlische Art,
Die Noten coloriren
Sehr kiinstlich lieblich zart
Die Psalmen schdn psalliren
Aus Hertzen Freud allda,
Denn GOtt wird renoviren
Die gantze Musica.

Tå skal man Discantera
Effter nytt Himmelskt sått
Noterne Colorera,
Så ganska val och ratt,
Psalmeme skal man tå bbya,
Effter Guds egit sått,
Musicam skal Gud fbmya,
Och konsten gbra lått.

Termer som figurering och kolorering bbrjade glbmmas bort på 1700-talet. Dårefter kunde
man inte forstå vad de “krångliga ståmmor” som den finska psalmboken 1701 innebar.
[Detsamma gålier slutet av 1900-talet. I en artikel av Seppo Suokunnas, “Die finnischen
Gesangbiicher” (Kirchenmusik in Finnland. Sibelius-Akademie. Helsinki 1993), har den
ifrågavarande versen bversatts tillbaka till tyska: “die Orgel spielt neue Lieder / mit
bebenden Kehlen singen sie / auch mit gar manch einem gebrochener Stimm’ “ ].
Vad inspirerade Hemming av Masku att lågga till orgeln i dessa psalmer? Det torde
vara två mbjliga instrument i hans omgivning, orgeln i Åbo, domkyrka, byggd omkring år
1576, och en senare orgel i St. Marie kyrka i nårheten - på Hemmings tid kanske de enda
instrument som fanns i finska kyrkor. [Juhani Martikainen, Orglar i Finland från tiden 16001800, Diss., Sibelius-Akademin, Vasa 1997]. Musikidkandet i de finska kyrkoma var då
ganska anspråkstlbst. Desto mer imponerande har orgeln varit, en fbrsmak av det himmelska
musicerandet.
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Cand.theol.Laura Lundager Jensen, Panumsvej 53, DK-2500 Valby. Tlf. 36 44 80 12
Forretningsfører, merkonom Vagner Lund (redaktionssekretær). Tlf. 45 88 48 65
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Eftertryk tilladt efter aftale med forfatterne og med angivelse af kilde.
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