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Forord
Denne afhandling er en omarbejdelse af min prisopgave, der blev
indleveret til Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, januar 2016 som besvarelse af spørgsmålet ”Romantik
og kristendom” og blev belønnet med en guldmedalje.
Afhandlingen tager udgangspunkt i en undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs teologi og digtning med særlig henblik på hans forhold til den romantik og kristendomsforståelse, som han mødte hos sin fætter, den dansktyske naturfilosof Henrich Steffens. Jeg har ønsket at lade afhandlingen udkomme på tryk, da den i kraft af sit emne formodes at kunne interessere en
større læserskare end dem, der læser prisopgavebesvarelser og specialer på
Det Kongelige Bibliotek.
Jeg har friseret manuskriptet og rettet op på en række skævheder og unoder, som bl.a. er blevet påtalt af bedømmelsesudvalget, men ellers har
jeg ønsket at lade afhandlingen fremstå i den form, den blev afleveret i. Jeg
håber, at sagkyndige læsere vil finde akribien i orden, og at andre evt. interesserede ikke generes unødigt af de akademiske krumspring.
På et mere personligt plan er denne afhandling udsprunget af et dobbelt
ønske: Dels at få tid til at dykke ned i nerven af Grundtvigs forfatterskab,
som gennem min studietid har draget og kaldt på at blive gransket. Dels et
ønske om at stifte nærmere bekendtskab med det menneske, hvis portræt
jeg gennem min alumnetid på Elers’ Kollegium har gået og nikket til hver
dag, men som ingen rigtig ved noget om. I begge tilfælde var Afdeling for
Kirkehistories udskrivning af en prisopgave med den besnærende titel
”Romantik og kristendom” en kærkommen lejlighed.
I den almene bevidsthed står Henrich Steffens som indvarsler af den
prægnante, danske romantik – guldalderen – men han var også, hvad færre
ved, en overbevist luthersk kristen. Denne forbindelse mellem romantik og
kristendom er i sig selv interessant.
I forhold til forbindelsen mellem romantik og kristendom står en skikkelse som Grundtvig derimod og svæver. På den ene side var og forblev
han dybt påvirket af den romantik, som Steffens repræsenterede, men på
den anden side bød hans kristendomsforståelse ham senere at gøre op med
visse dele af romantikken. Andre har sagt, at han var en for selvstændig
ånd til nogensinde rigtig at blive romantiker. Den sælsomme stilling, som
Grundtvig i en dansk sammenhæng indtager, er det derfor nærliggende at
søge klarhed over, hvis man vil nærmere til bunds i forholdet mellem
romantik og kristendom.

Bag denne åndshistoriske sammenhæng hos Grundtvig ligger der så en
impuls fra Henrich Steffens, dels fra hans filosofiske forelæsninger i 18024, dels fra det skrift, hvormed han i 1823 stod frem som luthersk kristen.
Det er især denne sidste forbindelse, der er emnet for afhandlingen, og
grunden til, at jeg taler om et ”andet møde”.
Undervejs inddrager jeg også en række andre skikkelser og skrifter, som
skal være med til at tegne det åndshistoriske billede. I prolegomenaet kan
man læse om mine overvejelser og om afhandlingens disposition, som også
fremgår af indholdsfortegnelsen.
Jeg skylder en del mennesker tak for, at denne afhandling kan udkomme.
Tak til professor Mogens Müller for, at afhandlingen kan udkomme som
publikation fra Det Teologiske Fakultet, og til Grundtvigsk Forum for at
have ydet økonomisk støtte til trykning. Tak til min vejleder lektor Nils
Holger Petersen, der har været en stor støtte og inspiration gennem hele
min studietid, og som udførte den tilladte vejledning af begrænset omfang
med stor indlevelse. Tak til formand for bedømmelsesudvalget professor
Steffen Kjeldgaard-Petersen for et generøst votum og for at have drøftet
sagerne med mig efterfølgende. Tak til bibliotekar på Grundtvig Biblioteket Liselotte Larsen for stor hjælp i den første fase af arbejdet og til alle
andre med daglig gang på Vartov for et inspirerende arbejdsmiljø med
gode frokostpauser. Tak til Grundtvig Centeret for at have givet mig adgang til endnu uudgivent materiale. Tak til lektor Anders Holm for kyndig
undervisning i Grundtvig og for at have arrangeret et oplivende specialeseminar i Forum for Grundtvigstudier. Tak til Jørgen I. Jensen for en
studiekreds om Nyaars-Morgen og for stor inspiration både på skrift og
over kirkekaffen. Tak til mine kommende svigerforældre Lise Hindsholm
og Georg Græsholt for så meget – heriblandt korrekturlæsning. Tak til min
forlovede Helga Græsholt for at have været medvidne og kritisk læser, og
for at have gjort udarbejdelsen af denne afhandling og livet i øvrigt til en
glædesstund trods alle sure øjeblikke.
Afhandlingen er tilegnet Studenterkredsen – romantik og kristendom
siden 1888.
Kristoffer Garne
Elers’ Kollegium, april 2016
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Prolegomena
Hvad er romantik – og hvorfor?
Hvad betyder ’romantik’? Umiddelbart har udtrykket både idéhistoriske
(romantik som periode), æstetiske (romantik som stil), filosofiske (romantik som livsanskuelse) og mere almenmenneskelige (romantik som stemning eller følelse) konnotationer. Der er her til indledning brug for en
foreløbig afklaring af, hvad der menes, når der i denne afhandling tales om
romantik.
Romantikken som periode (ca. 1800-30) er ikke nødvendigvis lig med
romantik som begreb – selvom det sidste har kronede dage i det første.
Poul Borum skelner i sin Grundtvigbog mellem ”Romantikkens klassicisme, romantikkens romantik og romantikkens realisme”,1 idet han samtidig peger på, at en digter som Grundtvig behersker alle tre ’digteriske
sprog’. Der er næppe vandtætte skotter mellem disse tre størrelser, men
Borum peger på, at noget lader sig udskille som særligt romantisk. Det er
dog næppe én samlet idé, som Northrop Frye har gjort opmærksom på: ”If
we try to think of Romanticism as some kind of single ’idea’ all we can do
is[…] break it down into a number of contradictory ideas with nothing
significant in common.”2
Periodens inddeling er omstridt. Det afhænger bl.a. af, hvor skarpt der
skelnes mellem oplysning og romantik. I centraleuropæisk sammenhæng
kan begyndelsestidspunktet sættes så tidligt som 1749 og så sent som
1798.3 Førstnævnte betegner Rousseaus ’omvendelse’ på vej til Vincennes,
sidstnævnte udgivelsen for Schlegelbrødrenes tidsskrift Athenäum. Danmark er under alle omstændigheder et par år bagefter. På den ene eller
anden måde er romantik også forbundet med den franske revolution i 1789,
både som negativ og positiv forudsætning. Sluttidspunktet er endnu mere
omstridt og varierer som minimum alt efter, om det drejer sig om litteratur,
musik, filosofi eller noget fjerde. Her hjælper det ikke at tale om en prægnant og en bred romantik, eller for den sags skyld om en fransk, tysk,
engelsk eller nordisk. Den, der vil studere romantik, kan tale om skoler eller perioder for at præcisere udtrykket som idéhistorisk kategori.

1

Poul Borum, Digteren Grundtvig (1983), 52. Det samme gør Northrop Frye, The Stubborn Structure (1970), 201. Se fulde henvisninger i bibliografien, hvor der også forefindes en liste over de forkortelser, som anvendes for at lette henvisningerne.
2
Frye, The Stubborn Structure, 201.
3
Jf. Tim Blanning, The Romantic Revolution (2010), 3.
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Begrebs- eller sproghistorisk set er der lidt mere hjælp at hente. Ordet
bliver første gang brugt i midten af det 17. århundrede til at betegne noget,
der er, ja, romantisk; som en roman, men vinder i litteraturhistorisk
sammenhæng først fodfæste i forbindelse med en karakteristik af Spensers’
The Faerie Queen (1596) i 1754, hvor litteraten Thomas Warton skelner
mellem klassisk og romantisk litteratur.4 Gennem Herder vandrer det ind i
litteraturkritikken og betegner den middelalderlige litteratur, eller romancetraditionen, i bevidst modsætning til den klassiske litteratur, f.eks. hos
Friedrich Schlegel i det berømte Athenäum-fragment 116.5 Det er også den
betydning, ordet får hos Henrich Steffens: ”Det Romantiske betegner den
Tids Liv, dens Poesie og dens Kunst, og giver os tillige, tydelig nok Modsætningen mod det antike” (IPF, 136). Lidt flot kunne man sige, at romantik betegner noget historisk i enhver betydning af ordet.6 I dansk sammenhæng introduceres det bl.a. af Steffens, men slår først igennem efter 18127 i
den, primært litterære, betydning, altså noget middelalderligt eller ”a reworking of medieval subject matter.”8
Selvom der eksisterer en historisk forbindelse mellem denne brug af ordet og den nuværende idehistoriske brug, hvor det betegner en række indbyrdes forbundne bestræbelser i filosofi og litteratur omkring 1800, så er
der et stykke vej til den definition, som Georg Brandes prægede med en på
én gang nedladende og træffende formulering som denne: ”En Romantiker
er en Skribent, som med vor Dannelses Midler træder fjendligt op mod
Oplysningens og Revolutionens Tidsalder, og som forkaster og bekæmper
den rene Humanitets Princip paa Videnskabens, Kunstens, Moralens og Politikens Omraader”,9 og man kunne tilføje: På religionens område. Romantik er altså forbundet med noget reaktionært og/eller revolutionært, en opposition mod samtiden.10 Denne reaktion er samtidig kendetegnet ved en
videreførelse af bestemte elementer af tradition. Det tager sig forskelligt
ud, alt efter hvordan snittet lægges, men traditionen i sig selv som en værdi
er et gennemgående træk. Med Jørgen Pedersens formulering:
Traditionen var en helhed, en organisk og en dynamisk sammenhæng, en universaleller verdenshistorie og som sådan et samlet forløb af positive og af negative kræfter,
en dialektisk og vital totaludvikling, men indenfor denne og i dens kristne del gaves
der for den romantiske horisont tillige selektive særlinier og forbilledlige

4

Hans Eichner, Romantic and its Cognates (1972), 6.
”Den romantiske poesi er en progressiv universalpoesi”, Friedrich Schlegel, Athenäum-fragmenter og andre skrifter (2000), 106.
6
Eichner, Romantic and its Cognates, 8.
7
Jf. ibid., 376 (kapitlet om Skandinavien er forfattet af P.M. Mitchell).
8
Ibid., 377.
9
Cit. efter ibid., 400.
10
Jf. også titlen på et anerkendt standardværk, Tim Blanning, The Romantic Revolution.
5
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holdepunkter af særlig inspirationskraft for udviklingen i dens aktuelle gennembrud,
fuldbyrdelsen nær.11

Det fremlagte skal ses som en tentativ afgrænsning af romantik og romantikken. Som der er peget på, kan man ikke ved romantik forstå på forhånd
bestemte idéer eller tanker, men snarere en impuls. Ellers ender det som et
af de mange forsøg på at forstå romantik enten ved at gøre definitionen så
snæver, at den kun kan gælde for en bestemt forfatter i en kort periode, eller så vidtløftig, at der intet bliver sagt. Det kender kirkehistorikeren også
fra sit eget felt, kristendom. Derfor er det, som Jørgen Pedersen peger på,
bedst at gå den deskriptive vej. Det gælder, hvad enten man vil tale om romantik og kristendom, eller om kristendom forskellig fra romantik: ”Skal
man nærme sig romantikken, vil derfor også den deskriptive fremgangsmåde være at foretrække, ikke alene som udgangspunkt, men også når det
gælder den samlede forståelse af de mange enkelttræk, man kan pege på.”12
Det, der skal beskrives, kan afgrænses på mange måder, f.eks. ved en
række nedslag i et eller flere forfatterskaber i form af historiske eller komparative studier. I princippet er det stof, der skal beskrives som romantik og
kristendom, uafgrænseligt. Det gælder også, hvis man ved romantik forstår
en kollektiv bevidsthed omkring 1800 om en bestræbelse på fornyelse i
kunst, litteratur, filosofi og teologi centreret omkring forestillinger om
indbildningskraft, symbolsk poesi og natur,13 eller med et andet udtryk: En
længsel efter harmoni i historie, mytologi, poesi og religion. Jeg har valgt
Steffens’ indflydelse på Grundtvig, især fra 1823, som et ’case study’. Det
vil sige, at afhandlingen bevæger sig på tre planer: For det første det overordnede spørgsmål om forholdet mellem romantik og kristendom, der afsøges i en deskriptiv tilgang. Det fører til det andet plan, som er min ’case’:
Steffens’ indflydelse på Grundtvigs romantik og dens sammenspil med
kristendom i forfatterskabet. Det tredje og sidste plan er selve det tekstinterne forløb i de behandlede værker, for en stor dels vedkommende
Grundtvigs forfatterskab i 1823-1827, der behandles i tematiske nedslag
med relevansen for de andre to planer som kriterium. Dertil kommer de
andre værker og forfatterskaber, som spiller sammen med eller har indflydelse på spørgsmålet i alle tre planer, især Fr. Schleiermacher og Fr.
Schlegel, H.N. Clausen og F.C. Sibbern.
Uanset hvad er der foretaget et valg, og min afgrænsning er selvfølgelig
ikke tilfældig, men skal alligevel motiveres yderligere: I en koncentration
omkring det (tysk-)danske stof glimrer Henrich Steffens’ filosofiske forelæsninger som et af de oplagte steder at tage fat for derefter at se, hvordan
11

Jørgen Pedersen, ”Traditionsarv og hovedanliggender i romantikken” (1991), 213.
Ibid., 205.
13
Det er f.eks. René Welleks position i hans klassiske forsvar for en europæisk
enhedsromantik, ”The Concept of ’Romanticism’” (1949), II, 147.
12
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den romantiske impuls fra forelæsningerne udmønter sig i et andet forfatterskab, i dette tilfælde Grundtvigs. Det er gjort før, bl.a. med det resultat,
at Grundtvig er en kristen romantiker,14 eller at hans arv og personlighed
var for stærk til, at han egentlig kunne blive det.15 Begge svar indgrænser
forholdet betydeligt, men er næppe tilfredsstillende. En anden tilgang, der
også er set før, forsøger med en bred modus operandi-definition at gå
litteraturkritisk til værks og udhæve bestemte romantiske træk, evt. i form
af komparative studier.
Når jeg i denne undersøgelse af romantik og kristendom har valgt at beskæftige mig med Grundtvig – udover den lyst, der immer driver værket –
skyldes det fem grunde. For det første forekommer det indlysende, at
Grundtvig skulle være romantiker, men alligevel afkræftes det gang på
gang. For det andet har jeg fundet et forholdsvis upåagtet stof: Steffens’
forsvarsskrift for kristendommen fra 1823 og Grundtvigs forsøg på at skrive et ditto i årene 1823-27. Som det skal vise sig, har det i høj grad noget
med romantik og kristendom at gøre. For det tredje er der stadig meget at
sige om Grundtvigs romantik, især fra et kirkehistorisk synspunkt. For det
fjerde er der en endnu ikke tilstrækkelig besvaret opfordring fra Poul
Borum om at afprøve Grundtvig (og dermed også Steffens) på den nyere
romantikfortolkning, som findes hos Northrop Frye og M.H. Abrams (der
døde i april 2015). Omvendt har Grundtvigs forfatterskab også noget at
bidrage med i forhold til spørgsmålet om romantik og kristendom, både i
sin egen ret, og i forhold til denne nyere, veletablerede romantikfortolkning.
Den femte grund er den vigtigste, og kræver nærmere forklaring: Kirkehistorisk arbejde er en ydmygelsesproces. I kirkens historie har noget altid
været der i en eller anden skikkelse, før det dukker frem i den undersøgte
sammenhæng. Det kunne forlede til den totale relativisme – både åndeligt
og akademisk – men det er i sig selv en pointe, som kommer til udtryk i arbejdet med romantik. På trods af romantikernes dyrkelse af geniet er traditionen et hovedanliggende. I virkeligheden kan man sige, at først romantikken er den sande renæssance.16 Det vidste Grundtvig, og er der noget, der
gør ham ’original’ i det romantiske persongalleri, er det hans uhyre traditionsbevidsthed. Hans største og mest selvstændige – selvom han ikke selv
ville bruge ordet – bidrag til kirke- og litteraturhistorien er indarbejdelsen
af et væld af traditioner: nordisk mytologi, luthersk protestantisme, græsk
kristendom, engelsk oplysning, Danmarks historie og romantisk filosofi og
litteratur. Det store ved hans syn er, at han formår at fastholde alle disse
ting i ét samlet blik. Alt dette formår Grundtvig først og fremmest, fordi
14

Borum, Digteren Grundtvig, 274 med henvisning til flere.
C.I. Scharling, Grundtvig og Romantikken (1947), 242. Senere fastholdt af Christian
Thodberg, ”Grundtvigs bibelsyn” (1989), 126.
16
Jf. Erik A. Nielsen, ”Den romantiske renæssance” (1996).
15
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han tænker udpræget historisk. På det punkt er hans kurs bestemt af fætteren Steffens – mente han i hvert fald selv. Der er tale om en romantisk
historiefilosofi, som skulle føre dem begge til kristendommen bagom deres
egen tids forståelse af den. Måske fordi denne historiefilosofi havde
kristendommen som sin forudsætning. Det er især denne forbindelse, der er
emnet i det følgende. En forbindelse med fornyet aktualitet fra 1823.
Jeg forstår ved romantik den impuls, som udgår fra Steffens’
forelæsninger, og som jeg fremstiller, som gennemgangen skrider frem,
men især i det første, indledende kapitel. Romantik er altså foreløbigt
Steffens’ forestilling om, eller rettere længsel efter, den store sammenhæng
i historie, religion, poesi og natur, som konnoterer til en almindelig
forståelse af romantik hos f.eks. M.H. Abrams eller René Wellek, for at
nævne to klassiske studier. Det betyder, at betegnelsen, som det altid vil
være, tager farve af den sammenhæng, den optræder i. Mister begrebet
undervejs en smule prægnans, får det til gengæld historisk kød på sig i
mødet med Steffens’ og især Grundtvigs forfatterskab.
Man kunne i en undersøgelse som denne have inddraget en lang række
andre forfatterskaber. Alene i en dansk sammenhæng og ift. Steffens ville
man som minimum kunne undersøge sammenhængen mellem romantik og
kristendom hos Kierkegaard, Oehlenschläger, Sibbern, Mynster, H.C.
Ørsted og H.L. Martensen. Eksemplerne bliver selvfølgelig flere, jo mere
man hæver blikket. Jeg har valgt Grundtvig og forsøger at komme så tæt på
som muligt; jeg vil først og fremmest se på romantik og kristendom
igennem hans forfatterskab. Jeg mener, at den deskriptive tilgang fordrer en
sådan koncentration, hvis ikke fremstillingen skal blive for vidtløftig.
Inddragelsen af en række andre forfatterskaber, først og fremmest
Steffens’, og andre studier skulle gerne værne mod tunnelsyn.
Fremgangsmåde
Afhandlingens tese er, at romantik og kristendom er to historisk og
organisk sammenføjne størrelser. I forhold til Grundtvig og Steffens er det
romantiske derfor ikke fremmedelementer i den teologiske sammenhæng,
men optræder som naturlige, indgroede bestanddele af kristendomssynet.
Mere Grundtvig-internt er tesen, at der efter Grundtvigs andet møde med
Steffens i 1823 sker et omslag i hans romantikreception, som bringer hans
kristendomsforståelse afgørende skridt videre. Når jeg taler om det andet
møde, er det til forskel fra det første, hvor romantikken slog igennem i
Grundtvigs ungdomsforfatterskab. Det andet møde er, med en musikanalogi, en slags reprise – dvs., at en række temaer bliver genoptaget.
Af den grund følger jeg dette møde ganske nært. Afhandlingen går frem
ved læsning af tekster, udhæver træk, der går igen og/eller kan identificeres
som særligt romantiske. Dvs. udtryk og temaer, der ikke behøvede at høre
til i den teologiske sammenhæng og sprogbrug, men som alligevel gør det.
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Bevægelsen går fra Steffens’ skrift om den falske teologi og den sande tro
fra 1823 til Grundtvigs mange både poetiske og prosaiske forsøg på at
skrive et lignende forsvarsskrift i årene 1823-27. Både hos Steffens og
Grundtvig udfolder forsvaret sig som en kritisk omgang med romantikken.
Fremgangsmåden er metodisk set hverken biografisk, komparativ eller
genetisk-filologisk i snæver forstand, selvom der vil være træk af alle tre
ting. Biografisk fordi de livsomstændigheder, hvorunder Steffens skriver sit
skrift, og Grundtvig forsøger på ditto, har en ånds- eller teologihistorisk betydning, uden at stoffet kan reduceres til at være et produkt af disse omstændigheder. Komparativ fordi Grundtvigs produktion bliver holdt op
imod Steffens’ skrift og hans romantik-prægede kristendom, men den konkrete påvirkning fra Steffens til Grundtvig udelukker, at der kan være tale
om blot komparative betragtninger. Der spiller det genetisk-filologiske en
rolle; der påvises en lang række træk, hvor Grundtvig er inspireret af
Steffens og/eller skriver i en impuls fra læsning af hans skrift. Grundtvigs
produktion er dog ikke af en sådan art, at alle påviste træk lader sig forklare
alene ud fra Steffens. Fremfor at hænge undersøgelsen op på et bestemt
metodisk greb, er fremgangsmåden deskriptiv, det vil sige, at jeg går
beskrivende, udhævende, demonstrerende, ja sågar anelsesopvækkende til
værks, alt efter, hvordan kilderne fremstår. Eller lidt mere moderne udtrykt:
Jeg læser Grundvigs produktion i 1823-27 med Steffens’ skrift som
forgrund og sammenhængen mellem romantik og kristendom som ledende
spørgsmål. I forhold til Grundtvigs produktion, afhandlingens hovedinteresse, kan Steffens’ skrift hverken betragtes som udelukkende prætekst
eller en komparativ størrelse, men snarere begge dele, eller rettere: Som en
historisk impuls, der går igennem forfatterskabet, og som kan bruges som
en indgang til forståelsen af Grundtvig.
På denne baggrund bruger jeg Grundtvig (og Steffens) som en prisme til
at forstå sammenhængen mellem romantik og kristendom. Det historiske
stof kan afprøves på et mere generelt billede af romantik og kristendom,
ligesom Grundtvig og Steffens også bidrager til at nuancere dette billede. I
det afsluttende kapitel forsøger jeg begge dele, og kapitlet har derfor til
forskel fra det resterende i højere grad karakter af en teologisk-litterær
kritik.
Afhandlingen forløber i fem kapitler. Det første er en kortere historisk
indledning, der behandler Henrich Steffens’ filosofiske forelæsninger og
skildrer Grundtvigs første møde med romantik gennem disse forelæsninger,
der efterfølges af en romantisk ungdomsperiode, et kristeligt gennembrud
og et historisk forfatterskab frem til 1822-23. Dette første kapitel er en
historisk baggrund og en indkredsning af begrebet romantik.
Andet kapitel behandler Steffens’ skrift Von der falschen Theologie und
dem wahren Glauben. Eine Stimme aus der Gemeinde (1823) samt dets forudsætninger og modtagelse. Kapitlet behandler også Steffens’ opgør med
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Friedrich Schleiermachers teologi. Schleiermacher bliver anset som repræsentant for den romantiske kristendom, og derfor er det bemærkelsesværdigt, at hans ven Henrich Steffens træder så hårdt op imod hans teologi.
Ved at læse Schleiermachers Reden über die Religion fra 1799 og inddrage
bl.a. Günter Baders arbejde med denne tekst viser jeg, hvordan der som
minimum må skelnes mellem to former for kristendom og romantik, som
afspejler fortolkningen af 2 Kor 3,6. Denne sondring bliver vigtig i omgangen med Grundtvig og hans andet møde med Steffens.
Det tredje kapitel er langt det fyldigste og består af tematisk bestemte
nedslag i Grundtvigs trykte og utrykte produktion i perioden 1823-27, dvs.
fra han første gang læste Steffens’ skrift og indtil det med dobbeltskriftet
om den sande kristendom og kristendommens sandhed lykkes ham at
skrive et forsvarsskrift for kristendommen, som han blev inspireret til af
Steffens. Grundtvigs prædikener inddrages kun sekundært. Grundtvig besad en uhyre genrebevidsthed,17 og holdes prædikenerne ude, tegner der sig
et tydeligere billede af hans bestræbelser som skribent og digter. En
hovedinteresse er Grundvigs åndshistoriske selvransagelse, der i en kritisk
omgang med det romantiske tankegods bringer hans kristendomsforståelse
videre. Perioden tæller to af Grundtvigs hovedværker: Nyaars-Morgen fra
1824 og Kirkens Gjenmæle fra 1825. Med Nyaars-Morgen gør jeg tillige et
forsøg på, til forskel fra den overvejende biografiske og/eller forfatterskabsinterne tendens i forskningen, at læse det som et selvstændigt værk
med formelle paralleller i den romantiske musiks sonateform. NyaarsMorgen er et hovedvidne til forholdet mellem romantik og kristendom.
Kapitlet undersøger også, på hvilken måde den schleiermacherske position,
som Steffens benævnte den falske teologi, er repræsenteret i en dansk
sammenhæng, særligt med henblik på Grundtvigs modstander H.N.
Clausen og hans gamle ven F.C. Sibbern. Til sidst tager jeg sigte på
Grundtvigs litterære testamente (1827), der afslutter denne periode af forfatterskabet og således både peger frem og tilbage.
Det fjerde kapitel undersøger den betydning, Grundtvig selv tillægger
Steffens. Det er også først her, jeg inddrager deres korrespondance,
Steffens’ besøg i København i 1824, og den betydning, begge dele fik for
Grundtvig. Derudover drejer det sig om Grundtvigs behandling af Steffens
i en række værker og om Grundtvigs mindedigt fra 1845. Digtet findes i to
udgaver, der handler om Steffens’ betydning for Grundtvig specifikt, hhv.
Steffens’ betydning i almindelighed.
Det femte kapitel er principielt og inddrager litteratur om romantik med
en teologisk relevans. Med udgangspunkt i Steffens-Grundtvig forsøger jeg
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Et billede som for nyligt er blevet bekræftet af Sune Auken (red.), Grundtvig og
genrerne (2014).
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at give en mere almen beskrivelse af forholdet mellem romantik og kristendom, som i deres forfatterskaber er to forenelige og forbundne størrelser.
Litteratur
Grundtvig citeres som udgangspunkt efter de tilgængelige standardudgaver
(se bibliografien). Den igangværende digitale udgivelse af Grundtvigs
Værker med indledninger betyder, at det er blevet lettere at orientere sig
kronologisk i forfatterskabet – især hvad angår ’ungdomsforfatterskabet’
(dvs. før den tid, der her er i fokus), som udgaven med væsentlige undtagelser stadig er i færd med. Jeg inddrager desuden en del uudgivet materiale med støtte dels i regesta i den store registrant over Grundtvigarkivet,
dels i behandlinger og aftryk i diverse afhandlinger.
Johnny Kondrups udgave af Steffens’ forelæsninger fra 1996 har endnu
ikke ført til nogen ny Steffensforskning med undtagelse af et par
enkeltstudier. Slet ikke, hvad angår skriftet fra 1823. På netop dette punkt
bidrager denne afhandling forhåbentligt med en del. Derudover har jeg
nydt godt af den eksisterende ældre forskning. Først og fremmest Helge
Hultbergs to bøger om den unge og den ældre Steffens fra hhv. 1973 og
1981. Her findes også en udførlig, kommenteret forskningsoversigt, som
jeg ikke har fundet grund til at nuancere yderligere. Hultbergs to små bøger
udmærker sig ved at gå kronologisk frem og ved at have blik for, at
Steffens’ monumentale selvbiografi i ti bind, Was ich erlebte (1840-44,
dansk oversættelse 1840-45) er et gennemkomponeret stykke autofiktion,
og derfor ikke kan stå alene som kilde, hvilket desværre sker i det meste af
den øvrige litteratur. Der findes enkelte ting i Richard Petersens biografi fra
1881, som Hultberg udelader. Hultbergs fremstilling er dog, især i den sene
af bøgerne, præget af en række teologiske (eksplicit Kierkegaardpåvirkede)
idiosynkrasier og har altså først og fremmest værdi som formidling – på
dette punkt er bøgerne uovertrufne – og ikke som indgående fortolkning af
enkeltværker. Den modsatte tendens finder man i Friedrich Jungs systematisk-teologiske doktordisputats fra 1951, Henrik Steffens und das Problem
der Einheit von Vernunft und Offenbarung, men i en kirkehistorisk sammenhæng er dens oplysninger utilfredsstillende. Det vigtigste værk er
Ingetraut Ludolphys disputats om Steffens’ andel i den lutherske menighed
i Breslau og sagen omkring den prøjsiske union, som var 1823-skriftets
ydre anledning. Ludolphys interesse er dog det videre forløb, og ikke som
her receptionen af Steffens, og derfor syntetiserer hun også Steffens’
teologi i 1823 med den i selvbiografien og et andet skrift fra 1831; Wie ich
wieder Lutheraner wurde und was mir das Lutherthum ist: eine Confession. Det betyder, at hendes bog må suppleres af en egentlig læsning af
skriftet om den sande tro og den falske teologi. I 2010 kom der en dansknorsk antologi om Steffens og Wergeland, Henrik – Henrich – Heinrich.
Jeg har så vidt muligt draget nytte af de relevante bidrag heri.
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Grundtvig-litteraturen er en verden for sig. Der findes mange forskningshistoriske oversigter, hvoraf Jørgen I. Jensens til de oversatte udgaver af
Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys (1983) – til dato det vigtigste
standardværk om Grundtvig – er den bedste, men også Poul Borum, Bent
Christensen (GS 2011) og Kim Arne Pedersen har leveret vigtige bidrag til
en samlet forståelse af Grundtvigforskningen, ligesom de fleste disputatser
indeholder en sådan. Afhandlingen drager nytte af et bredt udvalg af
litteraturen – både den teologiske og den litterære. Særligt disputatser af
Henning Høirup, Helge Toldberg og Sune Auken samt Bent Christensens
licentiatafhandling har haft betydning. En nyere afhandling som Ole Vinds
Grundtvigs historiefilosofi (1999) undersøger Grundtvigs forhold til de
tyske filosoffer, men koncentrerer sig om spørgsmålet om Grundtvigs sene
’historiefilosofi’ og handler derfor kun i ringe grad om romantik og kristendom, om indflydelsen fra Steffens og de afgørende nye indsigter omkring
1825. Det sidste punkt er også fraværende i C.I. Scharlings vigtige bog om
Grundtvig og Romantikken (1947). Poul Borum var så begejstret for litteraten Flemming Lundgreen-Nielsen, at han hædrede ham med
forkortelsen FLN – en ære, der ellers som oftest kun tilkommer G. eller Gr.
selv – og han er da også den, der er kommet med den bedste redegørelse
for Grundtvigs forhold til romantik, og i øvrigt den, der har arbejdet mest
udførligt med Grundtvigs forhold til Steffens. FLN besidder også en akribi,
som undertiden er fraværende hos et af mine andre hovedvidner, Jørgen I.
Jensen, hvis livslange beskæftigelse med Grundtvig og interdisciplinære
tilgang til kirkehistorien gør hans forfatterskab til det, der fra teologernes
side har bidraget stærkest til forståelsen af kristendom og romantik i
relation til Grundtvig.18
Hvad angår afhandlingens Grundtvig-interne tese – at der sker et omslag
i Grundtvigs romantikreception ved det andet møde med Steffens i 1823,
og at dette møde under alle omstændigheder har betydning for Grundtvigs
kirkelige anskuelse – er den ofte blevet fremsat, men aldrig undersøgt.
Skriftet nævnes som en vigtig forudsætning for Grundtvigs kirkelige fornyelse, men inddrages eller analyseres aldrig yderligere – med enkelte ansatser hos Henning Høirup og Vilhelm Andersen som undtagelser. Det ser
man både hos Holger Begtrup (der lod Grundtvigs bidrag til den danske
polemik om Steffens’ skrift indgå i fjerde bind af Udvalgte skrifter), F.
Rønning, Jørgen Bukdahl, Kaj Baagø (GS 1957) og Kaj Thaning (GS
1981).
18

I efteråret 2015 kom der to udgivelser om Grundtvig, Birgitte Stoklund Larsens
Paradisskyggen og Uffe Jonas’ Solen ved midnat. Jeg har anmeldt begge bøger i
Studenterkredsen, 64. årg, nr. 4, november 2015. Førstnævnte har fået et par referencer i
afhandlingen, mens sidstnævnte ikke bliver inddraget, fordi Jonas bevidst afstår fra en
idéhistorisk forankring af sit forsøg på at rekonstruere Grundtvigs kosmologi og kosmologiske filosofi.
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Selvom der jævnligt udkommer ikke så få bøger om romantik og romantikken, er det faktisk begrænset, hvad der i en dansk sammenhæng
findes af teologisk relevans. Jeg vil fremhæve to bøger om romantik i det
hele taget: Knud Bjarne Gjesings og Søren Holms, begge fra begyndelsen
af 70’erne. Førstnævnte er en generel karakteristik, sidstnævnte en række
tematiske gennemgange af tysk-dansk stof. Den eneste bog med emnet
romantik og kristendom er Edv. Lehmanns samling af foredrag fra 1910
med titlen Romantik og kristendom. Børge Ørsteds disputats om Steffens
og Mynsters ungdom er først og fremmest en række biografiske og almenhistoriske gennemgange og bidrager ikke som sådan til Steffensforskningen
eller afhandlingens sammenhæng. Ellers findes der hovedsageligt enkelte
bidrag rundt omkring, bl.a. i større samleværker og litteraturhistorier, eller
ansatser i større afhandlinger. At M.H. Abrams kommer til at indtage en
fremtrædende rolle skyldes således ikke alene, at hans indsats for nylig er
blevet bekræftet som en af de væsentligste,19 men især at hans beskrivelse
af den romantiske bestræbelse som en kristen traditionsarv ikke findes tilsvarende i en dansk sammenhæng. For det danske stofs vedkommende er
gamle studier som Valdemar Vedels bog om guldalderen og Vilhelm
Andersens mange bidrag stadig uomgængelige, især fordi de udviser et reelt alternativ til en brandesiansk linje i dansk litteraturhistorieskrivning20 –
med Aage Henriksens bidrag til Ideologihistorie som en væsentlig undtagelse – og således er fra en tid, hvor teologien stadig havde en, om end
vigende, plads i den almene litteraturhistorieskrivning. Selvom der f.eks.
med et tidsskrift som Romantik (2013-) og en række andre bidrag er ved at
komme en smule skub i den danske romantikforskning igen, så er der med
få væsentlige undtagelser ikke tegn på en egentlig åbning mod teologien og
kirkehistorien. Måske er det derfor teologiens opgave atter at åbne denne
samtale med litteraturvidenskaben om, hvad romantik er, for uden en sådan
kommer man ikke til en ordentlig forståelse. Det er i en større
sammenhæng også mit ønske med denne afhandling. Det er også vigtigt,
fordi teologien, i form af kirkehistorie og det danske stof hos Steffens og
Grundtvig, har mange ting at sige den litterære romantikforståelse.
Det skal nævnes, at jeg mellem indleveringen og udgivelsen af denne afhandling har fremlagt en lille del af resultaterne i andre sammenhænge,
men uden for denne kontekst, hvor de hører hjemme. Det drejer sig om en
indledning til tre tekster om Steffens fra 1824-25 til den digitale udgave af
Grundtvigs Værker og mit bidrag til festskriftet for Nils Holger Petersen,
GEN(KLANGE), som er udgivet i samme serie som denne afhandling.
19

Det sker både i Blanning, The Romantic Revolution og Lis Møller, ”Romantik”
(2014).
20
Se Anders Thyrring Andersen, ”Loven om aktion og reaktion. Den dualistiske
skabelon i brandesiansk litteraturhistorieskrivning” (2015).
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Forudsætninger
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig og Henrich Steffens var fætre på
mødrene side, men de ti år, som Steffens (1773-1845) var ældre end
Grundtvig (1783-1872), betød, at de aldrig kom til forståelse i deres ungdom – hvis de da nogensinde kom dertil. Det var altid Grundtvig, der satte
Steffens, lynildsmanden og vækkeren, højest, og selvom Steffens kom til at
skatte Grundtvig mere med årene, var det aldrig dybere, end at han misforstod væsentlige træk i Grundtvigs teologi. Først da den ældre Grundtvig får
lov at skrive historien, er det ham, impulsen udgår fra, og da holder han
fast i, at Steffens havde altafgørende betydning.
Alene biografien forklarer, hvorfor Steffens kunne bibringe så meget nyt
til Grundtvigs tankeverden. Grundtvig vokser op i Udby på Sjælland som
præstesøn og bliver her præget af faderens konservative, lutherske teologi.
Gennem den vanføre Magdalene, der er tyende i huset, bliver han bekendt
med almuekulturen, dens talemåder og dens overtro. Under opholdet hos
Pastor Feld i Thyregod og som student fra Aarhus Katedralskole bliver han
bekendt med oplysningens tanker og skrifter. I studietiden er han præget af
rationalistisk teologi og filosofi. Det kan forekomme rigtig nok, at Grundtvig havde en så stærk og broget fædrene arv – dertil en egensindig støbning
– at han aldrig blev romantiker. Omvendt kan man ligeså godt hævde, at
ingen af disse påvirkninger slog så meget igennem, at han var indisponeret
for de tanker, som Steffens kom med. En fælles arv havde de bl.a. i
Guldbergs katekismus om den naturlige og åbenbarede teologi, som de
begge sikkert har lært udenad i latinskolen.21
Bortset fra ligheder i mødrene arv og tiden i latinskolen er der ikke
meget i Steffens’ opvækst, der minder om Grundtvigs. Steffens’ far var
kirurg og fra Holsten, han fødtes i Norge og voksede indtil sit 6. år op i
Stavanger. Han kunne undertiden kalde sig nordmand, men han var og blev
gennem sin families tilhørsforhold dansker. Som seksårig kommer han til
Helsingør, og hans opvækst bliver derfor udpræget dansk men med et tysk
præg gennem faderen. Latinskolen gennemfører han i Roskilde, og i 1787
kommer familien til København. Her kommer Steffens under indflydelse af
morbroderen, lægen F.L. Bang, der var gift med moderen til O.H. Mynster
21

Henning Høirup, Grundtvigs Syn på Tro og Erkendelse, 25 (1949); Ingetraut
Ludolphy, Henrich Steffens (1962), 55.
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og J.P. Mynster. Det er ikke så mærkeligt, at Steffens skulle blive naturvidenskabsmand med teologiske interesser.
F.L. Bang var god ven af ægteparret Rahbek på Bakkehuset – af nogle
betragtet som arnestedet for den egentlige danske romantik. Rahbekerne
var ”hovedkraften i etableringen af det mildt ironiske og mådeholdent
sentimentale klima”,22 som altså præger den danske romantik. J.L. Heiberg,
Oehlenschläger og Ørstedbrødrene samt en lang række af de store ånder fra
tiden omkring 1800 var også gæster i Bakkehuset. Bakkehuset hører med
til Steffens’ åndelige bagage, for ”selv når han forvildede sig ud i de mest
vovede spekulationer, bevarede han en kerne af den sunde fornuft, han
havde tilegnet sig i Bakkehuset.”23 Den tyske romantik, som Steffens skulle
blive repræsentant for i Danmark, er altså støbt i forme, som er blevet til i
det samme åndelige klima som de mere udpræget danske romantikeres.
Steffens bliver naturvidenskabsmand i 1794 – den første med en dansk
eksamen – med geologien som speciale, hvilket bringer ham ud på en lang
dannelses- og opdagelsesrejse. Først til Norge, hvor Steffens under indtryk
af fjeldets ensomhed bliver påvirket af romantiske stemninger – den ’ossianske’ ånd – og lader sig (koket) fortvivle og oprømme af stærke følelser,
som litterære udkast i dagbogen vidner om.24 Disse rørelser bringer ham til
Tyskland, men først i Jena, som han kommer til i 1798 – året for udgivelsen af Athenäum – kan man tale om en egentlig romantik hos Steffens.
Indtil da ”kan han faktisk rumme oplysning og idealisme temmelig
uformidlet i sig.”25
I denne tid slår alle de typiske romantiske træk ind hos Steffens. Han
læser Jacobi, Kant, Spinoza, Fichte, Goethe m.fl., han indgår og bryder en
forlovelse og er fortvivlet på randen af selvmord. Gennem læsning af
Spinoza (via Jacobi) og senere Fichte og Schelling begynder han at betragte ikke jegets følelser, men oplevelsen af den objektive ånd som erkendelsesorgan. Her kan man tale om egentlig romantik26 i form af filosofisk monisme.27
I Jena kommer Steffens i forbindelse med brødrene Schlegel, Tieck,
Schelling, Fichte og Goethe, for hvem beundringen i lang tid er gensidig.
Det skyldes ikke mindst hans gennembrudsværk, Beyträge zur innern
Naturgeschichte der Erde fra 1801, som vandt ham navn af romantisk
videnskabsmand. Bogen er udtryk for et håb om en harmoni mellem natur
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og ånd og en længsel efter mening og poesi i tilværelsen.28 Dette værk gør
ham til repræsentant for den tyske Jena-romantik, som han bringer til
Danmark i 1802. Med Vilhelm Andersens ord:
Denne steffenske Romantik, der lader sig reducere til Hovedidéerne om Natur,
Historie og Kunst, som han foredrog i Indledning til filosofiske Forelæsninger, er
Athenæumsromantikken, den oprindelige Romantik som universel poetisk filosofisk
Bevægelse, før den endnu havde antaget Præget af en national Renæssance.29

Steffens’ forelæsninger på Elers’ Kollegium i vintersemestrene 1802-03 og
1803-04 kan betragtes som et romantisk program eller ej – Andersen gør
det, Hultberg i mindre grad, 30 en nyere fortolker slet ikke. 31 Symbolsk
karakter har de under alle omstændigheder. For uanset Steffens’ originalitet
er forelæsningerne det første indtryk af romantik i Danmark. Han er blevet
betragtet som den nye tids mand, en hjemvendt, der var som kaldet til at
åbne den nyeste filosofi og digtekunst for det dannede publikum i
København.
Indledning til philosophiske Forelæsninger er i den videre afhandling
udgangspunkt for begrebet romantik, hvilket således også er kriteriet for
gennemgangen af dem. Selve udtrykket romantik bruges i første omgang
som en beskrivelse af middelalderen:
Det romantiske betegner den Tids Liv, dens Poesie og dens Kunst, og giver os tillige,
tydelig nok Modsætningen mod det antike. Vel opdage vi i den tidligste og herligste
catholske Periode den ungdommelige Kraft, som havde regenereret sig efter den almindelig herskende Forvirring; men en dyb religiös Længsel, som ingen Existenz
formaaede ganske at tilfredsstille, characteriserer denne Tids Liv og Poesie, og hvad
er Poesie andet, end höjeste Spidse, det [sic]32 ædelste Blomst, af Tiden selv? (IPF,
136).

Med udgangspunkt i dette citat er en første, heuristisk, definition af romantik mulig: Romantik er en livsfølelse af poesi og kunst og en dyb religiøs
længsel udtrykt i samme poesi. I antikken var denne længsel tilfredsstillet,
for dér var en ubrydelig sammenhæng mellem det, som Steffens videre betegner som det subjektive og objektive. Den gamle poesi var således et
”sand Naturproduct”, og oldtidens kunst giver derfor ”de permanente Regler for Aabenbaringen af den evige Skjönhed i det Endelige” (ibid.). Da det
28

Jf. Hultberg, Den unge Henrich Steffens, 64.
Vilhelm Andersen, Om at skrive den danske ånds historie (1985), 44.
30
Hultberg, Den unge Henrich Steffens, 83: ”[Bogen] er ikke et totalt, så at sige officielt
romantisk program, men et menneskes forsøg på at nærme sig og tilegne sig dette
program […] den viser labiliteten i Steffens’ romantik.”
31
Anna Sandbergs analyse i Henrik – Henrich – Heinrich (red. Jager & Gujord 2010),
23 – den seneste behandling af forelæsningerne.
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Besynderlig 1800-tals ortografi og andre sproglige særheder vil som udgangspunkt
ikke blive markeret yderligere.
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romantiske betegner modsætningen til det antikke, er forholdet mellem
subjektiv og objektiv anderledes her. Steffens fortsætter:
Den romantiske Poesie, skjönt den bevægede sig i levende Gestalt, og sögte at
aabenbare sig Ideerne ved endelig Skjönhed, gav dem dog alle et subjectivt Præg,
dette subjective, som gaaer ud over Gjenstanden, selv tilstaaer at den ikke tilfredsstilles, characteriserer den moderne Poesie, giver den mindre Grad af Fuldendelse
(IPF, 137).

Definitionen af romantik kan udbygges med endnu en række kriterier:
Romantik er inderliggørelse eller subjektivering og længsel efter en tabt
harmoni eller fuldendelse. Romantik er udtryk for modernitet forstået som
et tab af mening. I Steffens’ tankegang er det kristendommen, der sætter
denne romantik. Eller anderledes udtrykt er det historien som bestemt af
kristendommen, der skaber romantik – og poesi. Et tredje kriterium kunne
derfor være, at romantik er historisk. Det skal dog understreges at begrebet
romantik hos Steffens står med græciteten som ideal, fordi ”Grækernes
herligste Periode viser hele Historiens uforvisnelige Blomst” (ibid.).
Romantik sigter derfor i denne første minimaldefinition umiddelbart mod
noget forskelligt fra kristendommen i længslen mod græcitetens harmoni.
Men dermed er kristendommen ikke udelukket, for romantik i Steffens’
sammenhæng betyder både de fremhævede, foreløbige kriterier, men også
disse kriterier set i lyset af hele det ’program’, Steffens præsenterer: ”et
eksperiment, der forsøgsvis integrerer natur, historie og menneske i en
altomfattende filosofi, men samtidig viser filosofiens begrænsning.” 33
Derfor en nærmere gennemgang i det følgende.
Kun en brøkdel af forelæsningerne – de indledende – er blevet udgivet,
og da Steffens efterhånden talte mere og mere frit, er der heller ikke bevaret manuskripter til flere af forelæsningerne. Sådan som de er trykt, får
de betydning for Grundtvig, da han på Egeløkke og senere på Christianshavn repeterer dem. Også gennem denne forbindelse kan de kan betragtes
som et romantisk program.
Forelæsningerne på Elers’ Kollegium
Første forelæsning er en grundlæggende introduktion til filosofien. Steffens
forudsætter hos sine tilhørere almindelig dannelse, en trang til at kende
tings egentlige væsen samt en indvortes anskuelse, som kan se helheden i
delene, for ”Alt enkelt forstaaes blot i sin Forbindelse med det Heele” (IPF,
11). Filosofi er et levende system, som udspringer af et ”dybere Blik over
Naturen, Historien og vort inderste Gemyt” (IPF, 12). Filosofien er uløseligt knyttet til den enkeltes egne problemer, og Steffens’ metode er
derfor at ræsonnere og opvække anelser. Skal denne åbning af tilværelsen
33
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blive til mere end ubestemte anelser, må der kundskab til – i form af naturfilosofi og historie. Steffens vil behandle alt fra den mindste organisme til
de store verdenslove og hele historiens gang. Alle organismer er kendetegnet ved en opretholdelsesdrift, og derfor består tilværelsen i en ”Harmonie af Dizzonanser” (IPF, 16). Striden i livet går mod opretholdelse af
helheden; i universet ligger der en enhedsdrift, som virker ”vexelsidig”
med den egoistiske drift. Denne dobbelthed, individets beståen i helheden,
er filosofiens største problem.
Kampen, som er i naturen, afspejler sig også i historien: ”Al Historie er
en evig Krig” (IPF, 21), og den fred, som er filosofiens største drøm, kan
kun opstå ved et totalt sammenfald mellem de to modsatrettede kræfter. En
bevægelse, som aldrig helt fuldbyrdes, men som mennesket nærmer sig
gennem kærligheden. Først den ægteskabelige, så den familiære og til sidst
den nationale, som forbinder individer i stadig større harmonier:
Enhver söge sit eget Be[d]ste, men ikke paa sin Families, ikke paa sine Venners, enhver söge sin Families, sine Venners Bedste, men ikke paa sin Nations, enhver söge
sin Nations Bedste, men ikke paa Menneskeslægtens Bekostning; – og da Udtrykket
for al Menneskeslægtens indvortes Harmoni er Moralitet – ikke paa Moralitetens
Bekostning (IPF, 22).

Også denne kærlighedens scala naturae viser for Steffens, at alt består ved
en kamp mellem modsatrettede tendenser. Steffens pointerer, at det borgerlige samfund derfor ikke opretholdes ved spekulation, men ved handling –
førstnævnte åbenbarer blot konflikterne. Steffens begynder sine forelæsninger med ligesom at punktere den ballon, der nu skal pustes op, når han
siger, at filosofien er unyttig, ”en Betragtning, som synes at giöre alle de
efterfølgende overflödig” (IPF, 23). Det kan virke koket, men er det ikke,
eftersom niende forelæsning ender i samme toneleje. På den måde er den
første forelæsning en ouverture, der foregriber de følgende otte; også i
fremstillingsformen hænger del og helhed sammen. At filosofere er også en
kamp mellem modsatrettede tendenser: opbyggelse og nedbrydning. Steffens’ filosofi og den snert af idealisme, der kan være over den, er ikke en
triumferende, men en stridende filosofi. Bevidstheden om, at syntesen af
historie, natur, poesi og vort inderste gemyt kan vise sig som et babelstårn,
er til stede.
I anden forelæsning fortæller Steffens, at det var mødet med Spinozas
skrifter, der vakte ham, men at først ”Schellings vigtige Opdagelse i
Philosophien aabnede mine Öjne” (IPF, 26). Her må Steffens tænke på den
enhed af ånd og natur, som Schelling satte i stedet for Fichtes skelnen
mellem jeg og ikke-jeg (jf. IPF, 248). Spinoza og Schelling bragte Steffens
videre, eller som Johnny Kondrup siger det i sit efterskrift, så blev der med
Schelling føjet et nyt testamente til Spinozas gamle (IPF, 169). Med denne
bemærkning må Kondrup hentyde til, at Steffens på dette sted bringer et
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længere latinsk citat af Spinoza om muligheden for en ny levelære og opnåelsen af den højeste lykke – en sand og forbedret forståelse af den store
sammenhæng. Spinoza vakte længslen, men først Schelling formåede at
indfri den.
Naturforskerne drives ifølge Steffens af deres instinkt til at trænge dybt
ind i naturens hemmeligheder, ja, en ”dyb uforklarlig Kiærlighed foreener
dem med alle, alle de utallige Gienstænde i den evig frugtbare Natur” (IPF,
30). Denne trang og kærlighed er langsomt spiret gennem historien, indtil
den er i fuldt flor i samtidens videnskab, ”Det er, som om Fornuften ingen
Roe havde, förend hele Naturen har underkastet sig dens Love” (IPF, 31).
I historien gælder det også om at se den store enhed i de enkelte historiske tildragelser. Enhver tidsalder kan have en evig eksistens, som hvert
slægtled søger: ”Det er Historiens Bestræbelse for at vedligeholde sig selv i
sin hele Uendelighed i ethvert Tidsrum” (ibid.). Opgaven er derfor ens for
naturforskerne og historikerne: ”Hvad de söge er Kundskab. Kundskabens
Væsen er Sandhed. Sandhed er fuldkommen Overensstemmelse mellem
Forestilling og Gienstand. Gienstanden er hele Historien og den hele uendelige Natur” (IPF, 32). Ifølge Knud Bjarne Gjesing er dette sandhedskriterium ”det fælles udgangspunkt for al romantisk filosofi”.34 Filosofisk
set er det et opgør med den kantianske verden i og for sig skærpet gennem
Schellings idé om en intuitivt fattet helhedsanskuelse som her hos Steffens:
”I den egentlig romantiske filosofi med Schelling som den centrale skikkelse er identifikationen mellem tænken og væren grundlaget for omverdenserkendelsen.”35 Eller med Steffens’ formulering: ”En Anskuelse af det
Hele maatte altsaa, som det synes, gaae forud for enhver enkelt Dom” (IPF,
33), i historien såvel som i naturen. Denne anskuelse beskrives som en
undertiden dunkel ”Ahnelse om en uendelig Forbindelse” (ibid.).
Denne anelse i naturvidenskab og historieskrivning er nært forbundet
med poesien og religionen, for når anelsen ”levende, skabende aabenbarer
sig i sin Herlighed i et fortreffeligt Gemyt [kaldes den] – Poesie” (IPF, 34).
Naturens egen produktivitet vågner med digteren i form af en længsel, som
han igen kan vække i menneskets inderste gennem sin skabende kraft i
poesien, der igen vækker anelsen. Forholdet mellem poesi og anelse,
digtning og længsel, filosofien og verden er som en hermeneutisk cirkel.
Når anelsen om sammenhængen forsvinder fra længslen, dukker dualismen frem, forestillingen om ”vort egentlige Hiem” et andet sted (IPF, 35).
Tilbage bliver de ”Hellige, glansfulde Billeder af det Evige”, altså poesien i
vid forstand, der som en afbildning, der ikke selv er det evige, henviser
mod en højere region. I oldtiden herskede der stadig en sammenhæng mellem videnskab, kunst og handling – en harmoni – som nu er forsvundet,
34
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men som Steffens og enhver opvakt ånd håber igen at finde. Af den grund
nærmer de sig religionen, for i dens hellige lys er der trøst. Ingen tid har
været fuldkommen irreligiøs, og derfor må også den nærværende søge at
finde et middelpunkt over tiden. Anden forelæsning slutter med en ængstelig og anelsesfuld salve, der griber mod religionen, som den fandtes i
fortiden, og som samtidig er en slags historiefilosofi:
Og hvad er da det endelige menneskelige Liv, uden en höjere Straale? Alting vakler
under vore Födder, alting forsvinder lynsnart, som det kom. Verden aabner sig for
os; Gestalter iile os göglende forbi og forsvinde; thi vi forsvinde selv. Det umiddelbar Nærværende er det faste Punkt; men dette Punkt er löst. Det forbigange har
været, det Tilkommende skal komme; det nærværende Moment forsvinder i det vi
ville gribe efter det. Vi ville fatte alt i et uendeligt Moment; men det Forbigangne
staaer stykkeviis op og tyder stykkeviis til det Tilkommende. Vi svömme paa en
svævende Draabe, som bestandig forsvinder og bestandig kommer igien – uroelige
mellem Erindring og Ahnelse.
Hvor er det faste Punkt, som vi alle söge, og ingen besidder? Skulde vi aldrig
finde det, hvorfor ere vi fordömte til at söge det? Hvem löser Tilværelsens Gaade? –
(IPF, 37).

Her anes både en spirende religiøsitet og en vaklende angst bagved Steffens’ romantiske organismetænkning, som måske snarere er utopi end
virkelighed. Sådan skulle han i hvert fald senere se på det.
I begyndelsen af tredje forelæsning hedder det, at filosofiens mål er at
give både fysikken (Steffens’ ord for naturvidenskaben) og historiegranskningen centrum og betydning. Om filosofien så overhovedet er mulig, vil
han lade være ubesvaret. I stedet vil han vise, hvordan naturvidenskaben og
historien selv peger på en uopløselig modsætning i verden, som den ikke
selv kan løse, og dermed peger på filosofien.
Videre hedder det: Mennesket fødes altid ind i en bestemt sammenhæng
og optræder derfor som ”enkelte Personer i det evige Drama” (IPF, 39).
Steffens abonnerer på en form for fatalisme eller en theatrum mundi-forestilling, hvor vi er bundet af tid, sted, natur og nødvendighed, mens den
store sammenhæng er os afskåret. Det er denne sammenhæng, som filosofien, hvis den er mulig, skal skue.
Videnskabens opgave er at søge fornuftsgrunde, vilje, eller love bagved
eller i tingene. Naturen er et sådant ”Vexelspil” (ibid.) af love. Naturvidenskabens opgave er således ikke empirisk og iagttagende, men går ud
på ”at finde Grunden til den nödvendige Bestemthed, med hvilken Naturphænomenerne aabenare sig for os.” (IPF, 41). Naturvidenskaben er
spekulativ, og dens metode er reduktiv (IPF, 44; jf. IPF, 174). Den kan ikke
bero udelukkende på empiri, men kræver ”en virkelig poetisk Anskuelse af
Naturen” (ibid.). Der går altid en dunkel følelse forud for en bestemt anskuelse, og videnskabsmanden er drevet af en inspiration til at overskue
”det Hele” (IPF, 56). En inspiration og en anelse, som kan blive ubehagelig
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og trykkende, når ”den höjeste Idee” fattes, og det gør den som oftest under
den empiriske udforskning af naturen. Igen er det snarere en tone af anelse
og angst end af afklarede systemer, som Steffens munder ud i. Hvad er så
Steffens’ hensigt med hans forelæsninger om naturvidenskab? Fjerde forelæsning begynder:
Det er min Hensigt, at vise Dem, mine Herrer! hvorlunde en ordnende og bestemmende Aand synes at skiule sig bag den, som det synes, regellöse Vilkaarlighed i
Naturens Productioner, aabenbarer sig for os ved den reducerende Iagttagers Combinationer, og vækker Ahnelser om en uendelig Sammenhæng (IPF, 58).

Ved Schellings filosofi er det blevet muligt at opdage kontinuiteten i naturen og finde en højere idé om samme. Naturen er præget af organisation, et
nøglebegreb hos Steffens og vel en af grundene til, at man har talt om organismetanken i dansk romantik. Der er ånd i naturen, og når denne ånd
viser sig i de højere dyrerækkers instinkt (Steffens abonnerer på en form
for scala naturae-tankegang), vågner det første anlæg til fornuft (IPF, 76).
Det betyder, at selv menneskelivet, fordi det kommer fra naturen, tænkes i
organiske metaforer, som f.eks. i billedet af en plante, der ifølge M.H.
Abrams er en af romantikkens hovedforestillinger:36 ”Livet er en Plante, og
alt det skiönneste og herligste i Verden er dets Stilk og Blade og Bæger”
(IPF, 77).
Et andet nøglebegreb er følelsen, som er ”den Sands, ved hvilken vi
endnu bestandig meest hænge sammen med Massen” (IPF, 79) (massen vil
sige den fysiske verden). Fordi denne følelse er i største potens hos mennesket, har han den hele verden for sig, og ”derfor aabenbarer sig ogsaa en
heel Verden i hans Inderste.” (IPF, 81). Mennesket er et mikrokosmos, der
gennem sig selv kan forstå verden. Eller som det hedder mod slutningen af
den femte forelæsning: ”det var Naturens oprindeligen organiserende
Aand, som tiltalte os; men Nöglen til dens Productioners Hemmeligheder
maae vi söge i vor egen Aands Inderste.” (IPF, 94). Her er endnu et romantisk træk, bestræbelsen for at ”forankre en erkendelseslære i mennesket
som totalitet”,37 eller som Wordsworh sagde det: ”The external World is
fitted to the Mind.” Der foregår i romantikken ”a marriage of mind and
nature”, som Abrams har uddybet i en mere generel karakteristik: ”This
36

M.H. Abrams, The Mirror and the Lamp (1953), 66f med henvisning til Coleridge
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experience of the one life within us and abroad cancels the division between animate and inanimate, between subject and object – ultimately
between object and object in that climatic all is one of the mystical trancestate.” 38 Det forbliver et åbent spørgsmål, hvor langt naturfilosoffen
Steffens egentlig ser muligheden for og nødvendigheden af at gå dette
sidste, mystiske skridt, men helt fraværende er tanken næppe.
Det er således hævet over enhver tvivl, at der er visse nyplatonske eller
mystiske traditionselementer i Steffens’ tale om idéen, der ”indeholder
Nöglen til al Naturtheori, og er aldrig oprunden paa nogen empirisk
Grund.” (IPF, 112), og som er ”Urkilden til alt videnskabeligt Lys” (ibid.).
Steffens taler om at skue det mystiske centrum, hvor det enkelte kan skilles
fra det hele og blive et hele i sig selv; hvor fornuften vågner som naturens
hellige middelpunkt, og hvor ”Kunsten og Poesien formaaer at producere
Gestalter, höjere, ædlere, uendeligere, betydningsfuldere, end selv Naturen” (IPF, 114). Sjette forelæsning slutter med et åbent spørgsmål om muligheden af denne erfaring: ”Formaae vi at erkjende den Soel, som oplyser
alt? Kunne vi erkjende den evige Grundvold ved hvilken alt er fast og vist
og evident, uden hvilken alting vakler, opstaaer ubegribeligt, forsvinder
uden at forstaaes?” (ibid.).
Syvende og ottende forelæsning hænger sammen som et forsøg på at beskrive historiens bevægelse fra et højdepunkt i oldtiden til forfald i mellemtiden og oprejsning i nytiden. Tidligere i forelæsningerne var det naturen,
der skulle vise hen til ånden, nu er det i historien, ånden skal findes.
Massen er åndens organ, historien er dens åbenbaring, som det hedder. Den
filosofiske opgave er her at ”gjenkjende Fornuftens Frihed i Naturens Nödvendighed; at gjenkjende Naturens Nödvendighed i Historien” (IPF, 115f).
Historien forstås som en højere konflikt mellem nationer, i hvilket det enkelte menneske ”falder med” – det er nødvendigheden. Omvendt virker det
enkelte menneske også ind på historien – det er friheden. Historien er en
vekselvirkning mellem nødvendighed og frihed. Steffens skelner mellem
rummet som ”Evighedens bestandig hvilende Billede” og tiden som ”Evighedens bestandig, bevægelige, flydende og foranderlige Billede” (IPF,
117).
Historien ledes af ”den usynlige Haand”, men omvendt har store,
genifulde mænd som Cæsar og Luther også kunnet gribe ind i dens gang
ved at vække generationer og tænde gnister (IPF, 118). Forholdet mellem
nødvendighed og frihed er historiens problem. Der må være en plan, der
må være en Gud, der må være en retning, hvis historien skal bestå af mere
end de enkelte geniers frie handling, og det gør den ifølge Steffens, som
altså leder efter en forsynstanke i historien på samme måde, som han fandt
en organisation eller fornuft i naturen.
38
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Steffens begynder sin skildring af historien i den ”mythologiske Tid”
(IPF 120, jf. Kondrups inddeling IPF, 204), hvor historiens gang var udtrykt i mytologien og al tilværelse havde sin kilde i religiøsiteten. Det er
den gamle orientalske kultur, hvis sprog var allegorisk, dvs. at guderne
vandrede om på jorden. I den tids billedsprog er udtrykt, hvad historien betyder; en kamp mellem guddommelige kræfter. Denne tid fulgtes af den heroiske, hvis sprog var episk, og hvor ord og handling gik i ét. Det er den
førhellenistiske kultur, hvor også tilværelse og religion gik i ét. Homer var
tidens største digter, men selve tidsalderen var så kunstnerisk anlagt, at den
nu forekommer som ét stort epos. Steffens forfægter den tanke, at man ikke
kan skrive et epos; historien selv er et sådant: ”At skrive et Epos er derfor
en sand Misforstand og bliver det i Evighed. Historien selv formaaer blot at
producere det ved en poetisk, episk Tidsalder, og dets efterladte Klang er
det eneste sande Epos selv” (IPF, 124). Denne tanke skulle få særlig
betydning for Grundtvigs historieskrivning, ligesom hele Steffens’ historiefilosofi skulle det.
I den senere græske periode skiltes ord og handling. Livet var ikke længere ét med religionen, som den var hos fædrene, men livets forskellige udtryk, bl.a. historien og filosofien, forudsatte alligevel religiøsitet. Der var
stadig en centripetal tendens i grækernes måde at anskue tilværelsen på:
”Den [sic] religiöse Middelpunkt, forener Mennesker og Nationer, giver
deres Liv Glands, deres Tænkning Dybde og deres Handlinger Betydning”
(IPF, 126). I Romerriget er det den centrifugale bevægelse, der tager over.
Dvs., at det religiøse midtpunkt forlades, og at forstanden tager overhånd,
ligesom sansen for historien også forsvandt: ”Saa aldeles var Erindringen
om den gamle Tid og dens Herlighed forsvunden” (IPF, 129). Historiens
gang så ud som stoppet med de store romerske kejsere, der var verdens
eneherskere. Hvorfor? Fordi ”Mennesket er skabt til at kjæmpe med en
modstridende Magt – i denne Kamp, som udgjör Livet, ligger Spiren til al
Dyd og al indvortes Herlighed” (ibid.). Denne kamp var død med
Romerriget, som betegner historiens absolutte nulpunkt: ”Historiens
straalende Soel syntes slukt” (IPF, 130), ender syvende forelæsning med at
konstatere.
I dette historiens nulpunkt fødes så Kristus, og det betegner en omvending. Ikke i metafysisk eller absolut forstand, men som et historisk faktum, der igen giver historien retning. Ottende forelæsning handler således
om historiens åndelige opgang fra Kristus til Steffens’ samtid. Det er
grundtanken, at man kan aflæse en tids storhed på dens kunst og poesi:
”Kunsten er det betydningsfulde Ziffer paa Tidernes Sarcophag” (IPF,
132). Det er en nærliggende tanke, at Steffens kan identificere Kristus med
det ’middelpunkt’, som han i alle forelæsningerne har søgt efter, men det
gør han ikke på dette tidspunkt. I stedet taler han om den nye historiefilosofi, som kristendommen bragte med sig, og som svarer til den gamle som
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forholdet mellem skæbne og forsyn. Det medfører en formulering, der i den
grad peger frem mod Grundtvig: ”Ved Forsynet aabenbarer sig den forsonede Gud, som lover tilkommende Forlösning. Christendommens Charackter er Foragt for det Endelige, som har tabt sin Betydning, Henviisning
til det Evige, hvis Præg var forsvunden af Livet. Dens Aand er prophetisk.”
(IPF 135).
Af den nye religion udsprang også en ny mytologi, den katolske, som i
sin oprindelse havde stor religiøs og poetisk værd, men som med tiden
tabte sin betydning, da den mistede sin forbindelse til religiøsiteten. I sin
skønneste form repræsenterer den dog et forbillede for den nærværende tid,
og det er altså dette, den katolske middelalder som poetisk forbillede,
Steffens giver navn af romantik. Det var det, jeg fremhævede til indledning, hvor græciteten repræsenterede det ultimative ideal.
Men, og det er et skæbnesvangert men, fordi romantik er et historisk fænomen, og fordi romantikeren Steffens tænker historisk, er dette græske
ideal et overstået, uopnåeligt stadium, for ”[h]vad Historien engang tilintetgjör, det rejser sig aldrig” (IPF, 138). Målet i samtiden er derfor at nå noget
tilsvarende, men ikke identisk. Det endelige har gjort fordring på fornyet
realitet i takt med katolicismens forsvinden som åndsmagt. På dette punkt
åbnes der igen mulighed for kristendommen i form af den protestantiske
ånd:
Naar det endelige saaledes traadte frem med en Fordring paa Realitet, som i det Catholicismen forsvandt, eller blev tilbage som en Samling af betydningsløse Former,
saa maatte den ægte Religiösitet træde, som en uendelig Længsel, som aldrig tilfredsstillet Attraae, reent paa den anden Side, afsondre sig ganske fra al endelig Existenz, uden Billede, uden Myther, uden Gestalt. Dens Poesie maate blive en
ahnelsesfuld Smerte, dens kraftfulde Ytring en Protest mod det endeliges Realitet.
Dette er Protestantismens sande Aand, der just derved, hvad jeg ikke behöver
vidtlöftigere at vise, nærmer sig mere den rene oprindelige Christendom (IPF, 139).

Protestantisme er en adskillelse af religiøsitet og kunst, det endelige og det
uendelige – hinsides romantik. Med denne sondring in mente er det ikke
mærkeligt, at flere romantikere søgte tilbage mod katolicismen. Steffens’
alternativ er et andet. Han vil søge at bringe poesien tilbage i en prosaisk
tid; poesi forstået som det, som ”selv i det Endelige finder Præget af det
Evige” (IPF, 140). Det har trange kår i en tid præget af den franske fornuft,
hvor man forsøger at ensidiggøre alle smukke ting til forstandsbegribelige
sager, ”denne conseqvente Bortfejen af alt, hvad som har umiddelbar
Relation til det Evige”, kort sagt, ”Oplysning” (IPF, 142). Oplysningen er
irreligiøs. Det fører Steffens til en interessant åbning mod genforeningen af
kristendom og romantik, idet han peger på, at oplysningen ikke er et protestantisk, men et katolsk affaldsprodukt: ”Oplysningen er ikke et Product
af Protestantismen; men meget mere af den uddöde, betydningslöse

29

Romantik og kristendom

Catholicismus, den moderneste Opposition mod al Religion, og dens Kilde
er den franske Prosa” (ibid.).39 Pointen må være den, som ovenfor, at katolicismen i sine institutioner og teologi har skilt sig fra den egentlige religiøsitet, mens protestantismen i sin egentlige form har holdt sig adskilt fra
slige verdslige anliggender.
Betyder dette et ønske om en ny forening af kristendom (protestantisme)
og romantik (modernitetens poetiske arv)? Det kunne man – især med den
senere historie in mente – forledes til at tænke. Steffens kommer ikke nærmere ind på det, men slutter i stedet ottende forelæsning med at påpege en
ny, vågnet sans for poesien hinsides oplysningen.
I niende og sidste forelæsning præsenteres den romantiske kongstanke
om talentet, som ifølge Steffens er mere almindeligt, end man almindeligvis antager. Enhver person har særlige gaver; en særlig natur knyttet til en
bestemt beskæftigelse, og det er hans livs opgave at udfolde dette talent,
hvad enten det har retning mod det endelige eller det uendelige. Gennem
denne talentfulde beskæftigelse har ethvert menneske en ”dyb Ahnelse om
den Sammenhæng, som hersker i alt” (IPF, 146).
Geniet adskiller sig som det menneske, hvori ”den umiddelbarste Aabenbaring af det Evige selv i det Endelige” finder sted. Som individ er geniet
såvel ”det individuelleste” som det ”universelleste” og er altså et prægnant
udtryk for Steffens’ gennemgående tanke om det ene og det hele. Hos et
geni rager noget ud over tiden og skaber noget nyt. Hos geniet rejser historiens ånd sig midt i tiden; ”Geniet er Guddommens egen Straale” (ibid.), og
det som han skaber, bliver ”Historiens egen, evige Ejendom” (IPF, 147).
Hvad drejer denne tanke sig om? Steffens uddyber: ”Det er det Guddommelige i os, det er det som er eet med alt, Guddommens Billede, vort
egentlige Væsen, som rejser sig i ubestemt Ahnelse, som yttrer sig i enhver
videnskabelig Bestræbelse, som aabner sig ved ethvert Talent, som aabenbarer sig i sin fuldeste Glans i det herlige Genie” (IPF, 148).
Den filosofiske betragtning viser en plan i menneskeslægtens historie,
som løbende sørger for, at evigheden, idet den svæver over tiden, ligesom
åbenbarer sig i den; ”Evigheden begynder ikke hvor Tiden hörer op” (IPF,
149). Når mennesker udfolder sig som resultater af den evige plan, tager de
således del i det eviges væsen; det er det, biblen ifølge Steffens udtrykker
med tanken om, at mennesket er skabt i Guds billede. I fornuften åbenbarer
sig den guddom, i hvis billede mennesket er skabt. Det er derfor, tiden er
39

Som Thomas Bredsdorff har gjort opmærksom på flere steder i Den brogede oplysing
(2003), 10, 192f, er vores forståelse af oplysningstiden i den grad præget af den romantiske polemik imod den, og især farvet af Grundtvig (og man kunne tilføje Steffens). Sådan vil det også være her, hvor formålet er at skildre Steffens’ og Grundtvigs syn på oplysningen, hvilket ikke tager hensyn til den faktiske oplysning, som f.eks. Bredsdorff
forsøger at skildre i sin bog – og da med en eksplicit polemik mod romantikere af alle
slags.
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”Evighedens bevægelige Billede i det Endelige” (IPF, 150). Steffens bekæmper selv den tanke, at der her skulle være tale om panteisme, for det
materielle univers er ikke en guddom. Steffens er snarere platoniker: Alle
ting findes langt herligere i guddommen og er her befriet for tidens betingelser: ”Alt hvad som er paa Jorden har derfor sit herligere Urbillede i den
Eviges Væsen” (IPF, 152).
Mod afslutningen slår Steffens’ projekt om i en tilsyneladende modsætning. For når erkendelsen i sin søgen efter at begribe det evige i det
endelige ligesom drives rundt ”i en evig Kres” (IPF, 153), så bliver ”en
dræbende Scepticismus nödvendig” (IPF, 154) for at kvalificere denne
søgen. Filosofiens opgave er at hæve sig herover for at finde den evige idé,
som bestemmer både historiens og naturens gang. En idé, som er lig med
det inderste i mennesket, det guddommeligt skænkede ”organiserende Princip med vor Existenz” (IPF, 155). Om dette anede, faste punkt kan erkendes, dvs. udhæves af alle de endelige former, er et spørgsmål, som Steffens ikke besvarer. I stedet indbyder han til beskæftigelse med den filosofi,
til hvilken hans forelæsninger jo er en indledning. Steffens’ afslutning er
betegnende for hans hele filosofiske projekt, som han indrømmer hviler på
en cirkelslutning, og derfor må stå ved sig selv:
Vi have i det Foregaaende blot samlet endelige Fakta. Disse ledte os til det Evige,
som til et Centrum, i hvilket vi ahnede deres fælles Betydning. Vi paastode, at alt
Endeligt blot havde sin Realitet i og ved det Evige, og dog udledte vi det Evige af det
Endelige, og dog skal det Endeliges Realitet atter grundes ved det Evige. Det er en
aabenbar Cirkel. Endvidere. Det Evige blev en blot Ahnelse. Kan en Ahnelse være
Grunden til al Evidenz? Alt hvad jeg har foredraget falder sammen ved den simpelste
Scepticismus. Vor absolutte Grundsætning maa staae ved sig selv – eller vor hele
Philosophie har ingen Realitet (ibid.).

Sammenfattende kan man sige, at Aage Henriksen havde ret, når han foreslog, at man skulle læse Steffens’ forelæsninger som et digt, forstået på den
måde, at man skal lægge ”vægten på skildringens indre sammenhæng og
problembevidsthed” 40 uden nødvendigvis at abonnere på de enkelte resultater og konklusioner. Eller som Hultberg er citeret for (se ovenfor, n.
30), kan man sige, at den romantik, som Steffens præsenterer, besidder en
vis labilitet. Det blev Steffens’ skæbne at få betydning mere gennem den
indflydelse, han øvede på forskellige ånder, stærkest på Grundtvig, end
gennem hans egentlige tænkning.
I afhandlingens overordende sammenhæng viser Steffens’ forelæsninger,
at romantik – hans program for filosofien og den inderliggjorte længsel
efter den store sammenhæng i natur, historie, poesi, mytologi – udsprang af
kristendom, men at man i historiens løb havde mistet forbindelsen til det
religiøse. I den forbindelse pegede han både tilbage mod græcititeten og
40

Aage Henriksen, Ideologihistorie I (1975), 13.
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mod protestantismen, der havde udskilt det religiøse i sin særegenhed. Det
åbner muligheden for en ny forening af de romantiske bestræbelser med
den protestantiske kristendom ad historiens vej. Sådan gik det også for ham
selv, og for Grundtvig. Så selvom romantik i sit udgangspunkt måske var
en fra den officielle kristendom emanciperet størrelse, så lod den sig historisk og organisk sammenføje med kristendommen – i Steffens’ optik især
med den lutherske protestantisme, som jeg vender tilbage til. Det samme
gør sig gældende for Grundtvig, hvis romantik overordnet viser det samme.
Steffens’ anelser om og anslag til et romantisk projekt kunne både falde
ud som naturfilosofi, digtekunst, historievidenskab og teologi. På de sidste
tre punkter kom Steffens’ romantik fald til at spille en væsentlig rolle for
Grundtvig.
Grundtvig og Steffens’ romantik
Grundtvig var påvirket af en lang række af de tyske romantikere og præromantikere. Foruden Steffens var det især Schelling, Fichte, Schiller,
Herder, Lessing og måske Friedrich Schlegel. Det kan man alt sammen
læse om i litteraturen. 41 Foruden disse tyske filosoffer er Grundtvigs
prægning bred og omfatter den nordiske litteratur, oplysningstraditionen fra
Holberg, ortodoks lutherdom, samt den rationalistiske teologi og filosofi,
han mødte på universitet. I denne sammenhæng er det vigtigt, at han vedholdende insisterede på en stærk og vedvarende inspiration fra fætteren
Steffens, og at han flere gange tilskrev ham opdagelsen af sine vigtigste
syn. Det var ikke på forhånd givet. I det følgende gives en kort oversigt
over den første fase af Grundtvigs reception af Steffens og romantik.
I første omgang forstod stud.theol. Grundtvig ikke meget af forelæsningerne, selvom de, eller måske især Steffens’ veltalenhed, gjorde et stort indtryk på ham. Det er også værd at bemærke, at det ikke så meget var de udgivne forelæsninger, som Steffens’ forelæsninger om Goethe, der gjorde
indtryk i første omgang.42 Her har han lært at skelne mellem poesi som
livsanskuelse og -følelse og kunst som det ydre aftryk heraf (IPF, 235)
samt stiftet bekendtskab med udtrykket naturanskuelse, som ikke fandtes i
de trykte forelæsninger (IPF, 236f). Det kan altså forholde sig sådan, at
Grundtvig har en dyb påvirkning fra disse utrykte forelæsninger, før han
giver sig i kast med at forstå de trykte.43
Senest hos Ole Vind, Grundtvigs historiefilosofi og en række indledninger på GV.
Flemming Lundgreen-Nielsen har i et tillæg til IPF forsøgt at rekonstruere disse forelæsninger ud fra Grundtvigs, fortrinsvis senere, meninger om dem.
43
Det følgende står særligt i gæld til Flemming Lundgreen-Nielsen ”Grundtvig und
Steffens” (1999) og Lundgreen-Nielsens bidrag om romantikken til Christian Thodberg
& Anders Pontoppidan Thyssen (red.), Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys (1983).
Oplysninger om og gennemgange af Grundtvigs ungdomsforfatterskab frem til 1819
kan desuden opsøges i Flemming Lundgreen-Nielsen, Det handlende ord (1980).
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I begyndelsen af sine dagbøger har Grundtvig mest noteret sig forskellige paradoksale og kuriøse formuleringer fra forelæsningerne, og at han i
øvrigt ikke forstår meget andet end intentionen og slet ikke enkelte detaljer.
Et enkelt sigende eksempel fra 17. december 1802: ”gik paa Steffens
Kollegium hvor Ieg næsten intet forstod undtagen dette at det identiske
(hans) System er opført på Kants og Fichtes Ruiner.” (GD, 16) – om aftnen
har han spillet 5 partier billard. Her er endnu intet tegn på et nyvakt geni
som ved Oehlenschlägers møde med Steffens. I 1804 kan han tale om samme Oehlenschlägers norrøne digtning som ”Steffenismus” (GD, 135). I begyndelsen af 1805 er han så begyndt at læse de filosofiske forelæsninger
(GD, 192), men tilsyneladende uden noget synderligt gennembrud.
Mens Grundtvig er huslærer på Egeløkke og er forelsket i den unge fru
Constance Leth, foretager han over tre dage i september 1805, i
forlængelse af sin 22-års fødselsdag, en række optegnelser om poesiens
væsen. 44 Forinden beskæftiger han sig i sommeren med forståelsen af
musik45 og fremdrager sondringen mellem kunst og poesi, idet han tilslutter
sig en (tilsyneladende delvis misforstået) steffensk-romantisk forståelse af
poesien som ”den rene Naturens Anskuelse” (GD, 243), der vækker
længslen for et højere liv (GD, 244). I september går han anderledes insisterende til værks; det er, som om han er fast besluttet på at blive romantiker
– måske pga. sin forelskelse, måske med den som en belejlig omstændighed. Under alle omstændigheder har han tydeligvis læst Steffens grundigt,
for en række udtryk og motiver er direkte hentet fra ham.
D. 8. september, fødselsdagen, står i fortvivlelsens tegn. Den unge
Grundtvig håber på en kraft fra det høje, på at følelsernes strøm bryder sin
dæmning, og han føler i sit indre en trang til liv ”stærkere end Trangen til
Kærlighed” (GD, 217). Livet hernede opfatter han som en ”Luttrelses Periode” (ibid.) til det egentlige liv, hvor tro, håb og kærlighed bliver tilbage,
”naar alt er forgangen” (GD, 218). Grundtvig føler sig ikke forbundet med
poesien som livskraft. Næste dag går han anderledes roligt til værks for at
undersøge poesiens væsen. Han vil hæve sine dunkle anelser til en egentlig
forestilling om poesien. Han gennemgår og afviser en række forestillinger:
1) Poesi som kunsten at sige meget om lidt. 2) Poesi som rimede linjer. 3)
Poesi som billedlig talebrug. 4) Poesi som ”en velklingende Sammenhobning af Ord der berøre Genstande for Følelsen og Indbildningskraften”
(GD, 219). 5) Endelig kommer han til den Steffenske, ”den nye”, definition
af poesi som ”alt det som bærer det Eviges Præg” og det, som støtter sig
44

Se hertil også Scharling, Grundtvig og romantiken, 182ff.
I romantikken erstatter musikken billedkunsten – der for Steffens var død – som den
kunstart, der er nærmest beslægtet med poesien. Det er en grundtanke i Tim Blanning,
The Romantic Revolution. Se også M.H. Abrams, The Mirror and the Lamp, 55. I forelæsningerne bruger Steffens også en række musikmetaforer til at tale om historien (IPF,
142f).
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”paa reen Natur-Anskuelse” (GD, 220). Han har lagt an til afvisning også
af denne definition, men indser, at han ikke kan afvise den mystiske mening, der ligger bag.
På dette punkt, 9. september 1805, slår Steffensinspirationen for alvor
igennem. Næste dag gennemgår han naturanskuelsen, som han nu (tilsyneladende korrekt) forstår som ”Evnen til med det indre Øye og Øre at skue
Naturens Myther og høre dens hemmelige Toner som forraader en høyere
Betydning, end den der træder frem for den almindelige Sands” (GD, 221),
vel og mærke med tilslutning. Nu forstår han også Steffens’ ord – sikkert
fra Goetheforelæsningerne – at poesien må ytre sig i opposition til eksistensen, og at en sygelighed må kendetegne digteren. Det betyder, sådan må
man læse subteksten, at Grundtvig nu selv kan blive digter, for ”Digteren
har tabt den Interesse, Han forhen følte for Tilværelsen i det Hele, eller
dens enkelte Dele, og hin ny Tilværelse Han ahner synes at flygte for Ham”
(ibid.). Man kan næppe tale om en egentlig digterindvielse på dette punkt,
men nok om, at Grundtvig hører kaldet gennem en kritisk besindelse på
Steffens. Han føler sig tvungen til at underskrive den forståelse af poesi,
som han egentlig ville have forkastet (GD, 222).
Der knytter sig to vigtige erkendelser til dette første digterkald. For det
første, at Grundtvig ser forbindelsen mellem poesi og religiøsitet. Poesien
døde i den hedenske form med de hedenske guder, men overvintrede i salmerne, fordi deres digtere var forbundet med det evige: ”Alle den kristelige
Religjons Æmner bære det Eviges Præg, og dette lod sig ey ganske udslette
selv under Protestantismen, Kristlærens mest upoetiske Form” (ibid.). Den
anden erkendelse, som kan betegnes som en oplysningsarv, er den, at selv
poesi, der ikke lever op til den sande poesis definition, kan have betydning.
Da hverdagsmennesket ikke kan trænge ind i ”den høyere Poesis Aand”, er
den spildt for ham (GD, 225), men en digter som Shakespeare er også for
hverdagsmennesket – og er måske ikke en egentlig romantisk poet. Grundtvig skelner mellem kunst og poesi for at holde de to ting, der naturligvis
kan sammenfalde, ude fra hinanden. Allerede her, inden Grundtvigs forfatterskab er begyndt, er han blevet Grundtvig. Det vil sige en kristelig præget
romantiker med en folkelig oplysningsarv og et syn for salmen som bærer
af protestantisk poesi.
Det særlige ved Grundtvigs romantik er, at den i første omgang udfolder
sig som en betragtning af den nordiske mytologi: ”Grundtvig havde en
dunkel anelse – et romantisk begreb! – om, at der var mere mening i
forfædrenes hedenskab, end videnskabsmændene fra det 18. århundrede
havde kunnet se.”46 Det havde han ud fra den forvisning, som han fandt hos
Steffens, at poesi hænger snævert sammen med religiøsitet, som udtrykker
sig i mytologi. Grundtvig var tiltrukket af hedenskabet og den nordiske
46

Flemming Lundgreen-Nielsen i Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys, 23.
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mytologi. Han var på jagt efter en gammel poetisk kraft, der skulle opvækkes, men fandt den ikke som hos Steffens i græciteten og den katolske middelalder. På dette punkt, hvor end han så fik tilskyndelsen fra, går han ad et
andet spor end fætteren Steffens, men bruger dennes filosofi til fortolke den
hedenske litteratur og de nordiske myter. Også kristendommen spiller en
rolle, hvilket siger noget om Grundtvigs særlige romantik. LundgreenNielsen skriver:
De fleste ærkeromantikere kendes på fordybelsen i deres eget indre og på
udviklingen af en fantasiverden med en kun luftig forbindelse til den jordiske
tilværelse. Det er paradoksalt, at Grundtvigs vej ind i den litterære romantik er en
flugt fra jeg’et og seksualiteten over i mytologi, historie og teologi. Billedet bliver
flimrende.47

Det er dog hverken mere paradoksalt eller flimrende for billedet, end at det
lader sig forstå, for så vidt som Grundtvig følger en række tilskyndelser,
der lå i de sprækker, Steffens lod være åbne. Grundtvig fordyber sig også i
sit indre, men gennem mytologi og historie. Det er den labilitet, der lå i
Steffens’ romantik, der gør, at Grundtvigs bidrag til den litterære romantik
udformede sig som mytologi, historie og teologi. Om det kan forklares ad
andre indflydelser (f.eks. fra Schiller og Schelling) eller en fædrene arv
skal her stå åbent. Det kan lade sig gøre at følge Grundtvigs romantik ad
linjer fra Steffens’ forelæsninger. Det viser også den store Steffensinspiration i Grundtvigs første værker. Her en række eksempler.48
I Lidet om Sangene i Edda fra 1806 tolker Grundtvig mytologien som
fremkommet af en ”episk Old, der, liig Grækenlands, ligger bag vor Historie.” Mytologien ”fremtrylle for vort Øie Billedet af det betydningsfulde
Liv, der, skiult under Mythernes dunkle Slør, end mere tilhylles af det forældede Sprogs dækkende Klædemon.” (US I, 117). Tolkningsnøglen til
mytologien finder Grundtvig altså i Steffens’ historiefilosofi fra 7. og 8.
forelæsning.
I Om Religion og Liturgie fra 1807 er Steffens’ historiefilosofi også en
forudsætning. Grundtvig taler om ”en gylden Alder, da Guderne vandrede
paa Jorden, da det Himmelske og Jordiske faldt sammen i en Idee” (US I,
143). Ved at betragte denne, finder han frem til, at ”Religion er det Endeliges Samfund med det Evige” (ibid.), eller senere ”Det Endeliges Forsoning med det Evige” (US I, 156). Hele Grundtvigs gennemgang af historien er også en pastiche af Steffens’ ditto,49 også selvom den klinger ud i en
mere udpræget kirkelig retning. Grundtvig regner ”Religionens Aabenbarelse som det høieste og eneste Fyldestgiørende” (US I, 155), der ikke må
47

Ibid., 24.
De nye introduktioner til ungdomsforfatterskabet på GV tager godt sigte på Steffensindflydelsen og danner altså samlet en forudsætning for denne gennemgang.
49
Se i øvrigt Vanja Thaulows indledning på GV.
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forveksles med poesi og filosofi og derfor skal ”udtale sig heel i vore
Templer” (US I, 156). Alligevel er det romantikken, der har reddet kristendommen efter oplysningstiden: ”Liv og Varme forlod os, og hurtig maatte
vi flygte til Poesiens Straalebarm, for der atter at opglødes, saa vi med det
indre Øie kunde skue Jesu Læres høie Sands” (US I, 155). Med det romantiske udgangspunkt er den livslange polemik mod rationalisterne50 allerede
bestemt, når Grundtvig f.eks. skoser dem for at moralisere indbildningskraften og det oversanselige i religionen væk (f.eks. US I, 164f).
I Om Videnskabelighed og dens Fremme især med Hensyn på Fædrelandet fra samme år skriver Grundtvig om ”den geniefulde Steffens, der
paa sin egen Vei stræbte at vække Videnskabelighed, og neppe ganske forfeilede sin Hensigt” (US I, 192). Afhandlingen er fuld af Steffensmotiver51
og er båret af den tanke, at ”Videnskabelighed maa forudsætte […] et
virkelig religiøst Sindelag, en urokkelig Tro paa det Himmelske, og
Ahnelse af dets Herlighed” (US I, 183). I Om Asalæren, ligeledes fra 1807,
er det denne tanke, der får Grundtvig til at skatte Nordens oldtid og mytologi som den bedste og mest poetiske, ”thi deres Gudelære er den høieste
Poesie; eller kan der tænkes noget høiere, end Udtalelsen af Alfaders egen
Anskuelse af Tidslivet?” (US I, 218). Den tanke kulminerer i ungdomshovedværket Nordens Mytologi fra 1808, hvor han præsenterer den
nordiske mytologi og udlægger den på romantisk vis: ”baade kan vor indre
Sands tilfredstilles, og det Historiens Forbillede som i Mytologien bør
søges, findes, ved at skue hen paa Asalæren, der i fem store Akter udfolder
det herligste Seiersdrama, som avledes og kunde avles hos en dødelig Digter” (US I, 245). Det er formuleringer som denne, der får Grundtvig til senere at tale om sin ungdom som en mytologisk asarus med øjet vendt bort
fra den sande kristendom.
Efter sit sammenbrud og sit kristelige, lutherske gennembrud i vinteren
1810-11 kan Grundtvig i digtet Strandbakken ved Egeløkke, med forarbejder helt tilbage til 1807,52 se tilbage på sin ungdom og vejen fra
romantik til en ny opvakt bibelkristendom:
Aanden oplukked sit Øie,
Saa’ sig paa Afgrundens Kant,
Stirred saa fast og saa nøie
Rundt om en Frelse, og fandt, –
Fandt, hvor det faldt:
Gud overalt;
Fandt ham i Digterens Sang,
50

Et tvetydigt begreb, som her anvendes i den udelukkende polemiske forstand, som er
Grundtvigs, og hvor det betegner en udvanding af kristendommen i dens historiske
overlevering på fornuftens præmisser.
51
Se i øvrigt Holger Bergs indledning på GV.
52
Se Flemming Lundgreen-Nielsens indledning på GV.
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Fandt ham i Vismandens Ord,
Fandt ham i Myter fra Nord,
Fandt ham i Tidernes Gang;
Synligst og vissest den dog
Fandt ham i Bøgernes Bog. (PS I, 341).

Dette kristelige gennembrud, hvordan det end fortolkes, betegner et omslag
i Grundtvigs romantikreception. På det ene yderpunkt betyder den lutherske ortodoksi og den undertiden dømmesyge insisteren på bibelkristendom,
at han helt har forladt dette stade. På det andet yderpunkt kan man sige, at
han fortsætter ad samme vej, bare med en mere eksplicit insisteren på
kristendommen i dens lutherske form, men at han med vanlig selvbevidsthed beskriver denne nye orientering som en omvendelse. Senere så han
tilbage på denne tid med lige dele foragt og beundring.
Den Steffensinspirerede historiske tænkemåde eller historiefilosofi fortsætter henover det kristelige gennembrud. Også selvom Grundtvig her
lærer at skelne mellem kristendom og hedenskab.53 I en optegnelse fra
1810 (fasc. 148), hvor Grundtvig første gang udlægger menighedsbrevene i
Johannes’ Åbenbaring som en kirkehistorisk profeti om syv historiske
menigheder, 54 hedder det ligefrem i et tilbageblik på den tidligste ungdom,
at ”Henreven af de ukristelige Meninger som dengang herskede og endnu
herske, var jeg maaske aldrig blevet Kristen meer, dersom ei Filosofen
Steffens havde rokket min Tro paa Tidsalderens Visdom” (GS 1956, 65).
Da Grundtvig fra 1808 er kommet til København som lærer på Det
Schouboeske Institut, omtaler han ikke alene Steffens i sine forelæsninger
for gymnasieeleverne; han bygger – ikke så overraskende – også sin historiefilosofi på Steffens, når han f.eks. ”betragter religionen som den
fælles urgrund for al kultur.” 55 Hvad der virkelig adskiller Grundtvigs
historiesyn efter det kristelige gennembrud fra det oprindelige, er, at religiøsiteten nu udelukkende forstås som den bibelske kristendom, ligesom det
er den, der bliver målestokken for historieskrivningen. Eller som William
Michelsen har sammenfattet ligheden mellem Grundtvigs og Steffens’ historiesyn: ”Ligheden består i kravet om et religiøst og poetisk præget historiesyn, uligheden i de kilder, de hver for sig søgte tilbage til – for Steffens’
vedkommende den platoniske filosofi, Spinoza og Schelling, for Gr.s vedkommende simpelthen Bibelen.”56
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William Michelsens konklusion i artiklen om det kristelige gennembrud i Grundtvig
og grundtvigianismen i nyt lys, 50.
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En nøgletekst til at forstå den kirkehistoriske profeti, som er konstitutiv for Grundtvigs historisk-teologiske tænkning, men som i begyndelsen er et uudtalt mysterium, der
først får klarhed over sig med årene og kulminerer i Christenhedens Syvstjerne (1860).
55
William Michelsen, Den sælsomme forvandling i N.F.S. Grundtvigs liv (1956), 49.
56
William Michelsen, Tilblivelsen af Grundtvigs historiesyn (1954), 224. Siderne 188ff
er en gennemgang af den unge Grundtvigs historiesyns forhold til Steffens’ samme.
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Med Kort Begreb af Verdens Krønike fra 1812 giver Grundtvig den som
kristelig historiker, der skal holde dom over fortid og samtid. Det går undertiden hårdt ud over romantikerne, og det betyder selvfølgelig også, at
han ikke selv kan give den som en af dem, hvor meget han end skylder
dem. 57 I fortalen omtaler Grundtvig dog Steffens som sin læremester:
”Steffens var det, som først gjorde mig opmærksom paa, at Historien havde
noget at betyde” (US II, 184), og selvom han kun forstod lidt og brød sig
om endnu mindre, havde han hos Steffens fået ”Ideen om Tidernes
Sammenhæng og Kristus som deres Middelpunkt” (ibid.).
Det nye i Grundtvigs historiesyn, er, at det er Kristus som verdenshistoriens midte, der muliggør historieskrivningen. Således skriver han i et
afsnit om Spenser og Shakespeare, at ”Før Kristus saae Digteren og
Historieskriveren enhver Begivenhed som en sluttet Kreds; efter Kristus
maa de se den som et Led i en fremløbende Kæde, og, uden at det dog
fuldelig lykkes, maa de for at udrive den af sin Sammenhæng, gøre Vold
paa deres indvortes Følelse” (US II, 276). Det romantiske historiesyn er
blevet døbt, men i virkeligheden er den formelle struktur jo fuldstændig
identisk med Steffens’ forelæsninger, hvor det også var den indre følelse og
dens forbindelse med det evige, der gav blik over historien. Steffens
optræder ellers ikke som den store læremester, men som en
universalhistorisk skikkelse. Grundtvig skriver om ham et enkelt sted i
behandlingen af den nyeste tid:
Henrik Steffens, af tydsk Herkomst paa Fædrene [side], men født herinde af en ægte
dansk Kvinde, var et synderlig opvakt Hoved, med en Kraft og Ild i Aand og Ord,
Øie og Gebærder, som Ingen skal, men Faa kan bryste sig med. I Tydskland havde
han antaget endel af Schellings Meninger, men den halvnordiske Natur skinnede
igennem i en langt mere uskrømtet Høiagtelse for kristelig Tro og Levnet. Han kom
til Moderlandet og opslog sin Lærestol paa den halvvaagne Høiskole; det var ei slig
søvnig Tale han førte, som den der saa tit udgaaer fra Katedre, og nysgerrige
Ungersvende flokkedes omkring ham. Faa forstode noget Sammenhængende af hans,
med mange Konstord udstafferede Tale, og det var godt, men det kunde Alle forstaa,
at han lod haant om den Oplysning der hidtil var udbasunet, at han talte med en
forbausende Ærbødighed om Kristus og hans guddommelige Rang, at han haanede
den danske Læseverdens Afguder: Kotsebue og Lafontæne og henpegede paa
Shakspear og Goethe som anderledes Digtere end den Flok Man nævnede saa; og
dette var saare godt. Han kom og svandt som et Luftsyn, det var ogsaa godt, thi han
havde vist ellers forvirret, om ei forrykket mange Hjerner; nu derimod vakte han kun
Eftertanke; og mangt et Frøkorn, som han udstrødte, er vist under Guds Velsignelse i
Stilhed opvoxet til at bære god Frugt. Bort maatte han i Guds Navn, men vilde han
udgære til en ret, rolig Kristen, maatte vel Danmark og Norge kappes om, at
hjembyde denne, deres fælles kostelige Fostersøn. Hæderlig skal i al Fald hans
Ihukommelse bevares, indtil Norden glemmer den store Skjald, hvis Harpeslag har
forherliget det ny Aarhundrede (US II, 384).
57

Se f.eks. Ole Vinds indledning på GV.
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Også Ohlenschläger, den store Skjald, var ifølge Grundtvig utænkelig uden
Steffens. I øvrigt står der her alt, hvad der er at sige om Grundtvigs vurdering af Steffens, inkl. en foregribelse af hans senere skæbne. Det billede
ændres der ikke ved i den yderligere omtale, som Grundtvig giver af ham i
Krønikens Gienmæle (1813) – dvs. forsvaret for dette værk over for Molbech58 – i skriftet Imod den lille Anklager – dvs. forsvaret for 1814-krøniken over for H.C. Ørsted59 – eller i Grundtvigs indlæg i tylvtefejden –
dvs. digterfejden mellem Baggesen og Oehlenschläger i 1818-19.60
Da Grundtvig i årene 1816-19 udgiver tidsskriftet Danne-Virke, forsøger
han i 8 sammenhængende afhandlinger 61 at skrive sin egen filosofi, i
bevidst opposition til den tyske romantik og med bevidst, udelukkende
dansk sprogbrug.62 Her er Steffens kun nævnt i en betragtning om oldtidens
litteratur.63 Steffens er, måske på grund af en uheldig bemærkning om
Grundtvig i et af sine værker,64 gledet ud af billedet, og Grundtvigs arbejde
har bragt ham i andre retninger, både som præst og historiker – og filosof
og digter. Først efter det andet møde, hvor Steffens skulle træde frem som
den kristne, Grundtvig havde håbet, han ville blive, skulle han få sin udtalte
og blivende betydning for Grundtvig.

58

Se afsnittet om Steffens i dette værk på GV og i øvrigt Vanja Thaulows indledning.
Se omtalen af Steffens i afsnittet ”Om lille Verdenskrønike” på GV.
60
Jf. Lundgreen-Nielsen, ”Steffens und Grundtvig”, 74, der i øvrigt peger på, at
udtrykket Lynildsmand som betegnelse for Steffens stammer fra denne strid.
61
Grundtvigforskningen har med rette været optaget af disse afhandlinger. Her skal de
forbigås, fordi de kun indirekte spiller en rolle i forholdet til Steffens, og fordi det ville
sprænge afhandlingens rammer at inddrage, al den stund Grundtvig ser ud til at bevæge
sig ad andre veje i årene 1823-27.
62
Ifølge Lundgreen-Nielsen, ”Steffens und Grundtvig”, 69, note 3, ud fra den forvisning, at Steffens’ forelæsninger havde været utilgængelige i kraft af deres terminologi.
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”Om Oldgranskning”, Danne-Virke, bd. 3, 172 og US III, 325.
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Se nærmere i kap. 4, hvor også deres brevveksling behandles.
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a. Forudsætninger
Et åndeligt babelstårn
I 1814 skriver Henrik Steffens et brev til sin ungdomsven Ludwig Tieck
(1773-1853).65 Her ser han tilbage på deres ungdom, der faldt sammen med
den tyske romantiks opblomstring og karakteriseres som ’vidunderlig og
anelsesfuld’. Den tid er forbi; romantikerne havde dengang rejst ’et åndeligt babelstårn’, og nu er sprogforvirringen åbenlys. Den romantiske generations forenede projekt forekommer ham nu at være som en forsvunden
drøm – ”Det åndelige kæmpebillede, der lokkede ham, ligger nu i ruiner.”66
Steffens har derfor kastet sig over sin naturforskning uden illusioner. Alligevel er det, som om han allerede aner den åndelige udvikling, der
forestod ham, og som skulle føre ham frem mod den sande tro i den kristne
menigheds midte: ”Und so, Lieber Tieck! sind mir die Träume meiner
Kindheit näher gerückt, und ich glaube an die Natur, und an das Leben,
und forsche nach diesem Glauben, und wie er mirs gebiethet […] Es ist als
mahnten mich die Jahre, als triebe mich ein unsichtbarer Geist, der mir
keine Ruhe lässt”.
Der skulle gå ni år, før Steffens stod frem som en indædt forsvarer af den
gammellutherske tro. Endnu tydede ikke meget på, at der ”aus dem romantischen Idealisten” skulle blive en ”realistischer Christ”.67 Alligevel har
Steffens, idet han har stået og kigget på romantikkens nedstyrtede tårn,
grebet til minderne om barnetroen på historien under Guds førelse.68
Hvordan ånden skulle drive naturfilosoffen og romantikeren ind i kirkens skød og videre derfra, er skildret og vurderet med forskellig betoning i
litteraturen – både med udgangspunkt i og afstandtagen fra Steffens’ egen
skildring i selvbiografien – men det er naturligvis et uomgængeligt forhold,
at den lutherske barnetro præget af Bastholm og Ove Høegh-Guldbergs katekismus om den naturlige teologi69 undervejs har taget farve af Steffens’
dybe neddykning i det romantiske tankegods. Når en så modtagelig ånd
som Henrich Steffens omvender sig til den ’ortodokse’ lutherdom, sker det,
som tilsvarende hos fætteren Grundtvig, ikke uden at det på en eller anden
måde præger og præges af hans romantik. Selvfølgelig har der været ikke
65

Uddrag af brevet er optrykt i Hultberg, Den unge Henrich Steffens, 111f.
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Ludolphy, Henrich Steffens, 79.
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Udover brevet, se Helge Hultberg, Den ældre Henrich Steffens (1981), 8.
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blot en ydre, men også en indre sammenhæng mellem romantik og kristendom. Det vidner hele hans liv om, og det spejles i hans skrift. Det skal med
i ligningen, når man prøver at forstå hans stillingtagen i 1823.
Mellemregningerne er indviklede – især hvis man tager Steffens’ senere
udvikling og egen udlægning med i betragtning. Her skal der fremhæves
enkelte steder, der kan kaste lys over Steffens’ udvikling hen imod kristendommen og den fremstilling, han giver heraf i 1823. En stor del af årsagen
til ’omvendelsen’ skal søges i forflyttelsen fra Halle til Breslau i 1811 og
mødet med teologiprofessoren og præsten Johann Gottfried Scheibel
(1783-1843), men udviklingen kan også læses som en indre omkalfatring.
I 1804 tiltrådte Steffens en stilling som professor i philosophische
Naturwissenschaft ved universitetet i Halle. Samme år tiltrådte også
Friedrich Schleiermacher (1768-1834), og de to knyttede et nært venskab.
Det afgørende er, ”at Schleiermacher kunne blive katalysator for den religiøse udvikling hos en dannet foragter af religionen.”70 Schleiermacher var jo
forfatteren til de anonyme taler om religionen til de dannede blandt dens
foragtere fra 1799, som var rettet til kredsen af romantikere. Vi ved ikke,
om Steffens oprindeligt havde læst skriftet, der nåede at komme i flere omarbejdede udgaver, for der er bestemt beslægtede tanker mellem de filosofiske forelæsninger og Schleiermachers skrift. Det kunne dog lige så godt
skyldes den fælles indflydelse fra Jena-romantikken.
Den litterære frugt af denne hallensiske romantikerduos venskab er først
og fremmest deres bidrag til den række af universitetsskrifter – eller rettere
forelæsninger – der gik forud for grundlæggelsen af universitetet i Berlin,
og hvortil også Fichte bidrog med en udgivelse. Skrifterne fik afgørende
betydning for Wilhelm von Humboldt, måske mindre Steffens’ end de
andres; i hvert fald fik han ikke foreløbig ansættelse i Berlin, selvom han
nærede forhåbninger om det. Steffens’ skrift fra 1809 er det første tegn på,
at han er på vej væk fra naturfilosofien mod kristendommen. I skriftets betoning af menneskets syndighed ligger ”en delvis opgivelse af det idealistiske hovmod.”71 Skriftet er båret af en kristusbekendelse, der henfører alt til
ham som ’middelpunkt’,72 og syvende og sidste forelæsning munder ud i en
decideret syndsbekendelse. Lige efter at have skrevet, at kun den, der har
overvundet døden, kan sige, at han lever, slutter Steffens af:
Gehorsam werdet ihr seyn dem Staate und den Gesetzen, ihn selbst darstellend in
einem heiligen Wandel, auch werdet ihr die Herrscher erkennen und ihnen in Demuth huldigen, nur schmeicheln werdet ihr nie, denn das Schmeicheln ist der Freien
unwürdig und ziemt sich nur für die Knechte; auch ist nur einer gut und dieser ist
Gott, und wenn sie alles gethan haben, sind sie doch nur innerlich durch die Liebe
70

Hultberg, Den unge Henrich Steffens, 89.
Ibid., 110.
72
Kristus beskrives som ”der gemeinsame Mittelpunkt des Geistes und des Lebens”,
Henrich Steffens, ”Ueber die Idee der Universitäten” (1910), 279.
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frey, äußerlich aber unnütze Knechte. Fest werdet ihr die Gabe halten, die euch Gott
schenkte und wuchern mit dem Schatze, den er euch vertraute, damit seine Herrlichkeit durch euch kund werde. Die Liebe wird in eurer Seele lebendig seyn, ein jedes Daseyn heiligend, eine jede That verklärend.73

Salutten taler for sig selv. Steffens har under inspiration fra Schleiermacher
integreret kristendommen i den romantiske bildungsforestilling, men måske
har han også opdaget noget, som adskilte ham fra Schleiermacher allerede
på dette tidspunkt, nemlig menneskets syndighed som et altomsiggribende
grundvilkår.74 I hvert fald er det forskellen på det hellige og det profane,
der bliver temaet for hans store dobbeltværk Karikaturen des Heiligsten fra
1819-21, som i øvrigt Søren Kierkegaard satte stor pris på.75
Breslautiden
I 1811 blev Steffens professor i Breslau, det nuværende Wrocław i Polen.76
Breslau var på mange måder et udkantssted, og det påvirkede det religiøse
miljø, hvor hverken reformerte, radikale romantikere eller rationalister øvede nogen afgørende indflydelse på den lutherske tro.77 Her kom Steffens til
at føle sig som en del af et levende menighedsfælleskab under J.G.
Scheibels ledelse. I Breslautiden følger en række interessante skrifter fra
Steffens’ hånd.
Steffens udgav i 1817 et værk, hvori han – ikke ulig fætteren Grundtvigs
verdenskrøniker, hvis tredje ’udgave’ udkom samme år – opruller den forgangne tid og gør status. Die Gegenwärtige Zeit und wie sie geworden mit
besonderer Rücksicht auf Deutschland hed denne store bog på 843 sider.78
Skriftet er båret af en forestilling om det tyske folks udvælgelse under
’Gottes Fügung’. Det er for lidt tidstypisk til, at de mange ligheder med
Grundtvigs tankegange – altså med dansk i stedet for tysk fortegn forstås –
ikke springer i øjnene. Det har smertet Grundtvig at læse, hvordan den fætter, som han stod i discipelforhold til, fældede en hudløs dom over ham og
den ’københavnske livsform’. Ifølge Steffens må man især begræde den
unge, håbefulde Grundtvigs ofring til ”dem vernichtenden Geiste.” 79
73
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Danmark burde vedkende sig sin åndelige forbundenhed med Tyskland og
indgå i et forbund under tysk ledelse.80 Grundtvig var selvsagt ikke enig,
hvilket fremgår af hans Verdenskrønike fra 1817 (US III, 668).
Steffens fører et opgør med visse dele af romantikken igennem – særligt
i den fichteske, individualiserede form – samtidig med, at han holder dommedag over den tyske kultur og begræder, at mennesket lever afsondret fra
religion. Skriftet er præget af Steffens’ deltagelse i napoleonskrigene og en
opblomstring af nationalt sindelag. Dets forestillingsverden er rodet og kan
forekomme inkonsekvent. Som Hultberg noterer, så er der det særlige ved
Steffens, at han ”kan rumme to sandheder i sig, at han kan føre en udvikling til ende, samtidig med at den næste baner sig vej.”81 Derfor kan det også være vanskeligt at bedømme hans udvikling frem til 1823, hvor en
stigende syndsbevidsthed kæmper med den gamle selvbevidste idealistiske
optimisme.82 Dertil kommer, at Steffens var naturvidenskabsmand og naturfilosof frem for noget, hvorfor hans teologi, hvis man kan tale om en
sådan, under alle omstændigheder indgår i en helhedstænkning og fremstilles med romantikkens begreber, og – det er her striden går i litteraturen –
måske også med overvejende romantisk tankegods. Det skulle blive noget
anderledes med 1823-skriftet, men de to store mellemliggende dobbeltværker, Karikaturen Des Heiligsten (1819-21) og Anthropologie (1822), er
begge præget af denne vekselspænding.83
Steffens er næppe nogen konsekvent tænker, og derfor spiller politiske
og videnskabelige begivenheder ind i den skriftlige produktion og tankernes udvikling. I endnu højere grad gjaldt det, at mødet med betydelige personligheder blev bestemmende for ham – især i tilfældene Schelling,
Schleiermacher og Scheibel. Det erkendte han selv i sin selvbiografi: ”En
levende Personlighed udøvede altid en større Magt over mig, end abstrakte
Principper. Formaaede jeg at opfatte hiin reent, vorde min Tillid til den, jo
mere den inderligt aabnede sig, saa kunde jeg betragte den som en umiddelbar Aabenbaring af Sandheden”.84
Man fristes til at sige, at Steffens’ religiøse stilling var betinget af de
mennesker, han stod overfor:85 Han var from i barndommen hos den pietistiske moder, en tvivler hos københavnervennerne, han troede sig løst fra
troen hos romantikerne, Schelling gav ham forvisning om naturfilosofien
80

Skriftet er undertiden præget af en pangermanistisk forestilling med antydninger af
antisemitisme. Et forhold, som den nazistiske Steffens-reception rendyrkede.
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Hultberg, Den ældre Henrich Steffens, 54.
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Ibid.
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Der henvises igen til Hultbergs fremstillinger i Den ældre Henrich Steffens, 17ff hhv.
51ff.
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Henrich Steffens, Hvad jeg oplevede, (1840-45), II, 254. Mine kursiveringer. Se yderligere Ludolphy, Henrich Steffens, 11.
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Jeg parafraserer Ludolphy, Henrich Steffens, 66.
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som livsanskuelse, og Schleiermacher fik ham til at nærme sig kristendommen igen. Det er i det lys, man skal forstå, at mødet med J.G. Scheibel kunne bringe ham til at bekende sig til konfessionel lutherdom.
Scheibel og menigheden
Samtidig med Steffens i 1811 kom også Scheibel til Breslau som teologiprofessor og præst for den lutherske menighed, som Steffens skulle blive
medlem af. Scheibel er blevet beskrevet som en ”gjenopstanden fra det 16.
el. 17. Aarhundrede […], idet han ganske tog Forstanden fangen under
Troens Lydighed […], man kaldte ham en Sværmer, en Sekterer, en Daare,
der vilde drage længst forgangne Tider frem af Graven.”86 Han var også
præget af romantikken – havde studeret i Halle i begyndelsen af århundredet – og man kan betragte ham som ortodoks på samme måde som den jævnaldrende Grundtvig i samme periode. Om Scheibel samlede der sig en af
vækkelserne grebet menighed, og han var imødekommende overfor både
pietister og herrnhuter. Hans teologiske ståsted er blevet karakteriseret som
en ”konfessionelle Erweckung”.87
Uden en fælles grobund er det svært at forestille sig en så stærk påvirkning på Steffens, som der her blev tale om. Steffens’ udvikling er ikke den
eneste forklaring. Han er også hos Scheibel blevet mindet om sin egen
danske, pietistisk prægede opvækst, og han har kunnet nikke genkendende
til elementer i Scheibels modstand mod en erkendelsesteoretisk idealisme.
Scheibel lader også til at have haft forståelse for Steffens’ romantiske
sindelag – f.eks. understregningen af kunstens betydning og en afvisning af
pietismens foragt for denne. I Scheibels menighed lod Steffens sin eneste
datter konfirmere i netop 1823.
En luthersk teolog som Scheibel var eller blev Steffens dog aldrig. Han
forblev en romantisk præget naturvidenskabsmand og filosof, der stræbte
efter enhed og sammenhæng, og som kunne finde spor af det guddommelige i naturen. Gud var kronen på verdensværket og løsningen på skabelsens gåde. Det er værd at have in mente, når man vurderer, hvad der skete,
da de historiske omstændigheder i 1823 nødte ham til at gå entydigt i
brechen for den gamle, lutherske kristendom.
Union og opstand88
I 1817 besluttede den prøjsiske konge, Friedrich Wilhelm III (reg. 17971840), at reformationsjubilæet (for Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg) skulle fejres med en reformation af reformationen: En prøjsisk union,
86

Richard Petersen, Henrik Steffens (1881), 333.
Ludolphy, Henrich Steffens, 69.
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Forløbet omkring unionssagen, breslauermenigheden og Steffens’ medvirken, der løb
over mange år, er temaet for Ludolphys afhandling, hvortil der henvises for yderligere
oplysninger. Fremstillingen her er baseret på Ludolphy Henrich Steffens, 80ff og 108ff.
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hvori lutheranere og reformerte skulle indgå et kirkefællesskab. Tilslutningen skulle være frivillig, og der var ikke tale om en overgang fra den
ene kirke til den anden, men om en ny, ’levende, evangelisk-kristelig kirke
i den hellige stifters ånd’. Tiltaget kom dog hurtigt til at gå hånd i hånd
med den nye alterbog, som indførtes i 1822. Naturligvis var ikke alle lige
tilfredse med disse to foranstaltninger, der nivellerede forskellen på de to
konfessioner, især uoverensstemmelserne omkring nadveren i en hhv. calvinsk og luthersk forståelse. Scheibel var en arg modstander af begge tiltag
og gennemskuede den indre sammenhæng mellem union og alterbog, der
ellers fra begyndelsen blev fremsat som to forskellige, sideløbende tiltag.
Forløbet endte med magtanvendelse i 1830, hvor Scheibel blev afsat, og
hvor menigheden løsrev sig fra statskirken.
Der brød forventeligt en række teologiske stridigheder ud omkring
Scheibel, og det er i denne sammenhæng, Steffens’ skrift skal ses. I april
1821 havde Scheibel udgivet en prædiken over nadverindstiftelsen i Matt
26,26-29, hvori han skarpt fastholdt den lutherske, realpræsentiske nadverlære og sammenlignede dens modstandere med ægypterne på det gamle
Israels tid. Enhver har kunnet se polemikken mod unionen og alterbogen.
Det medførte et angreb fra Oberkonsistorialrat Dr. David Schultz, hvori
han uden at nævne Scheibel skrev hidsigt og nedladende om sagen. Det
fulgte Scheibel op med den lille bog Das Abendmahl des Herrn. Bibellehre
und historische Untersuchung; mit Bezug auf zwei Recensionen und einige
Fragen, die gemeintliche Union Betreffend, hvor han klagede over, at den
udskældte forfatter i Schultz’s recension blev forfulgt (hvad han set med
eftertidens øjne virkelig også blev). Schultz udgav et anonymt skrift, der
var personligt rettet mod Scheibel og forsøgte at hudflette ham. Scheibel
reagerede kun med en lille notits i Breslauer Zeitung.
Det fik Steffens til at træde frem, men hele seancen omkring udgivelsen
og modtagelsen af hans skrift havde karakter af et mere principielt opgør.
Schleiermacher, nu professor i Berlin, havde året før udgivet sit store
værk Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen
Kirche im Zusammenhange dargestellt (1. udg. 1821/22) og var en af de
varmeste fortalere for unionen. Offentligheden var bekendt med hans og
Steffens’ gamle venskab, og derfor havde forlæggeren annonceret bogen
som et opgør med Schleiermacher, og sådan blev den også i vide kredse
modtaget.89 I hvor vid udstrækning det nu var tilfældet, behandles senere.
Værket blev også mange steder modtaget som et teologisk værk, eller måske rettere som et forsvarsskrift for kristendommen, i sin egen ret, og skal
derfor behandles som sådant, også for at bevare et utilsløret billede af, hvad
der mødte Grundtvig ved læsningen.
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Se Hultberg, Den ældre Henrich Steffens, 56f.
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b. En stemme fra menigheden
Optakt
I 1823 udkommer Steffens’ stemme fra menigheden om den falske teologi
og den sande tro. Anledningen er de udbrudte stridigheder omkring Scheibel og unionen, men Steffens nævner, at han ikke ville have opladt sin røst,
hvis det blot havde drejet sig om teologisk-filosofiske stridigheder på lærdommens indskrænkede enemærker. Nu er selve troen og menighedens forhold til samme derimod på spil. I bogens ”forberetning” føler Steffens sig
kaldet til at skildre sin egen udvikling hen imod kristendommen. Ikke at
Steffens’ inderlige trang til at gå i brechen for sin ven skal nedvurderes,
men det er klart, at han ikke har kunnet finde en bedre anledning til at
fremlægge, hvad der længe har ligget i svøb hos ham. Læseren præsenteres
med det samme for en skildring af forfatterens åndelige løbebane:
Trættet af den lange Kamp med en Viden, som ikke alene indenfor sine Grændser,
men ogsaa der, hvorhen den ikke rækker, vilde begrunde sig i sig selv, begyndte jeg
at vende mig til Christendommen, begyndte jeg mere at ane, end at troe, at Verdens
Forløser [Heiland, IV] ogsaa matte være Tænkningens Forløser [Erlöser, IV], den
vildfarende Fornufts Frelser [Erretter, IV] fra dens egne Forvildelser. For den, der
kjender mine Skrivter, vil det ikke være vanskeligt, at finde denne Tilbøjelighed, i
Begyndelsen mere opvakt ved en anende Følelse, end hvilende paa en fast Tro. Naar
vi, overladt til os selv, kjempe alene med vore Tvivl, forekomme selv Naadens Vink
os kun altfor let som en Frembringelse af vor egen Følelse, og først i en troende Menigheds Midte, forenet ved en Lærer, hvis egen Tillidsfulde Tro paa Frelseren frembyder et fast Middelpunkt, aabne øjnene sig, den fælles Tro adskiller sig fra den blot
subjective Følelse og dens Udspring af Naaden, dens Gjenstand, som et højere, af
menneskelig Følelses og Tankers Vaklen aldeles uafhængigt, os aabenbaret Guds
Rige vorder os klart.90

I denne udmelding, der nærmest får karakter af en ouverture, findes alle
skriftets hovedtanker. Tonen er slået an til et opgør med den romantiske
følelseskristendom og en fornuft, der vil gå på egne ben. En opgørelse over
Steffens’ egen åndelige, indvortes udvikling, der samtidig bliver et principielt, udvortes opgør med den i tiden herskende ånd. Skriftet er en afsked
med det romantiske tankegods i prægnant forstand, men samtidig et udslag
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Henrich Steffens, Om den falske Theologie og den sande Troe. En stemme af Menigheden (1825), I-II. Den danske – i øvrigt meget tekstnære – oversættelse anvendes, bl.a.
fordi de egentlige danske stridigheder om skriftet forholder sig til denne oversættelse.
Sidetal i parentes i brødteksten i det følgende henviser til denne udgave. Når den tyske
tekst afviger herfra, eller særlige ord eller vendinger ønskes fremhævet, sker det ved
anvendelse af firkantet parentes og angivelse af sidetal, hvilket henviser til den tyske
original Von der falschen Theologie und dem wahren Glauben. Eine Stimme aus der
Gemeinde durch Henrich Steffens (1823).
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af, hvordan den romantiske fornuft tager sig ud, når den retledes, forløses,
af troen.
Steffens er ikke den skriftlærde, men taler som ”Medlem af en bestemt
christelige Menighed” (1). Han vil tale om den fælles anskuelse, ”der udspringer af enhver Christens forhold til den guddommelige Aabenbaring”
(ibid.), og som uafhængigt af enhver fortolkning konstituerer menigheden.
Dermed kommer det af sig selv også til at handle om forholdet mellem
religionen og teologiens fortolkning af samme. Protestantismen peger på
enhvers ligestilling over for den hellige skrift – ikke fordi der skal herske
vilkårlighed i udlægningen af den, men fordi der i skriften er indeholdt ”en
fast Grundvold for den fælleds fornyede Tro” (3).
Dette protestantiske princip har desværre udspaltet sig i to uforenelige
anskuelser, og det er denne modsætning, skriftet vil fremstille. Modsætningen er ikke mellem åbenbaret religion og såkaldt fornuftsreligion, der ifølge Steffens efter sit begreb slet ikke er nogen religion (4). Ej heller er
det modsætningen mellem reformerte og lutheranere (skønt Luthers lære
dog hævdes som udtryk for den rette anskuelse) eller mellem rationalisme
og supernaturalisme, der interesser Steffens. Nej, modsætningen går mellem en anskuelse, der vil adskille kristendommens væsen fra dens udvortes,
historisk overleverede form og så en anskuelse, der modsat hævder en ubrydelig sammenhæng mellem disse to sider af samme sag. Altså en modsætning mellem en historisk funderet, bibeltro kristendom og så en afmytologiseret fornufts- eller følelseskristendom. Steffens indrømmer selv, at den
sidste anskuelse næppe forefindes i ren form, men han fremstiller den for
klarhedens skyld i dens reneste konsekvens.
Den falske teologi
Den såkaldte falske teologis afgørende fejltagelse er, at den ”forsøger at adskille Troens Væsen fra den tilfældige Form, for at forbinde Troen selv
med den jordiske Tænknings love” (12). Det vil den gøre, fordi den forstår
troen som ”den indvortes, aandelige Aabenbaring af Menneskets uforgjængelige Væsen” (11). Den falske teologi forstår også troen som ”en Erkendelse af egen indvortes Afmagt, en Følelse af Afhængighed af Guds
Naade” (8) – en erkendelse, som frelseren anviste i liv og lære, hvorfor han
bliver forstået som ”det oprindelige Billede [Urbild, 11] af den evige Kjerlighed” (ibid.). Det klinger af Schleiermachers såkaldte urbilledkristologi
og hans forståelse af troen som ’Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit’,91
men der sættes ikke adressat på, og den falske teologi identificeres også
med en romantisk tankegang, der forstår videnskab, poesi og kunst på linje
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Jf. Theodor Jørgensen, ”Guds sande Menneske. Urbilledkristologi hos Schleiermacher og Grundtvig” (1995), 144f.
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med religionen som ”fremkommen af den ejendommelige forvandling
[Umwandlung, 12]” (9), som den troende undergår.
Der er noget nærmest suggestivt-forførende over Steffens’ fremstilling af
den falske teologi, men tankerne ligger jo heller ikke synderligt langt fra
dem, Steffens kunne gøre sig, mens hans stadig befandt sig i det åndelige
babelstårn. At den falske teologi tager fejl, viser sig i dens snævre syn på
skrift og sakramente, der blot skal anspore den troende til den rette følelse
og erkendelse. Derfor mister alt det, der ’udvortes’ hører religionen til, sin
betydning, og derfor kan denne religion ikke være kristendom, selvom den
fremstilles i et sprog, der forstår ”at snoe sig efter [anzuschmiegen, 8] den
hellige Skrivts Udtryk” (6).
Steffens finder det besynderligt, at man i det hele taget har villet bevare
biblen som helligskrift, når nu man deri mente at finde en hel del, som
enten ikke var relevant for religionen, eller som stred direkte imod kristendommens ’væsen’. Steffens spørger, om frelseren, den evige sandhed, kan
forbinde sig med løgnen, hvilket han jo ikke kan. Derfor må man enten
holde biblen for hellig – eller lade være. Biblen er ganske vist ”Sandhed
kun ved Troen [durch den Glauben, 22]” (15), men derfor kan den heller
ikke være betinget af nogen som helst kritisk undersøgelse. Enten sandhed
eller løgn. Vil man holde skriften for hellig eller betragte den som noget for
kristendommen væsentligt, kan man ikke adskille kristendommens væsen
fra dens form ved noget ekstrabibelsk ”Adskillelses-Princip [Princip dieser
Trennung, 24]” (16). Steffens identificerer tre mislykkede forsøg på at løse
denne modsigelse:
1) Det første forsøg er decideret vanvittigt og består i at anse Jesus som
en fusentast, idet alle underberetninger skal forstås som en slags tryllekunster. Steffens nævner som eksempel den forståelse, at forvandlingen
ved brylluppet i Kanaan skulle bestå i, at Jesus snød de fulde bryllupsgæster. 2) Det andet forsøg kunne kaldes det filologiske: Ved nøjere sprogundersøgelser forkastes en del af underberetningerne som inautentiske, og
sådan gøres skriften mindre ufornuftig. 3) Det tredje forsøg hævder, at det,
som tilsyneladende ser ud som undere, i virkeligheden er historiske kendsgerninger, som for datidens disciple såvel som for samtidens mennesker vil
kunne forstås ud fra naturlovene, hvis videnskaben formåede at give den
rette forklaring. Også denne anskuelse tilskriver Jesus et bedrag, for han
henviser jo til sine undere som en bekræftelse på sin læres gyldighed.
Den falske teologi regner uforklarlige fortællinger om frelseren for at
være af ”mytisk oprindelse [Ursprung]” (22). På samme måde gør den med
alt andet, der opfattes som overflødigt og anses for at være herskende forestillinger også i andre religioner, og som derfor må henregnes under
”Alderdommens Mythologier”(7). Det betyder, at selve spørgsmålet om,
hvad en myte er, og hvordan man må forstå anvendelsen af dette begreb på
den hellige skrift, bliver afgørende.
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Steffens begynder sit afsnit om mytologi med at klargøre forudsætningerne for at tale om myter. Det bliver til en hel lille præsentation af hans antropologi.92 Kort fortalt har mennesket to erkendeevner, forstanden og indbildningskraften. Forstanden lærer ham, at han er stillet under en lov, som
han både kan forstå som sædelighedsloven eller naturens love. Indbildningskraften udspringer derimod af en ”dybere Følelse af Tilværelsen,
Livet i og med Naturen” (24), hvorfor indbildningskraften formår at hensætte mennesket i en ”uudgrundelig Eenhed” med naturen (ibid.). Indbildningskraften er altså organ for skønhed, anelser, henrykkelser og frembringer musikken og digterkunsten; poesien. Forstanden har erkendelsens
form og adskiller os som sådan fra naturen, indbildningskraften har poesiens form og forbinder os som sådan med naturen. Idealtilstanden er en
ligevægtig tilstand, hvor de to evner ”vexelsidigen understøtte hinanden”
(25). Steffens beskriver denne tilstand som fornuftig: ”Denne Ligevægt, i
hvilken Poesiens Naturfylde er i levende Eenhed med Forstandens Klarhed,
ville vi, ubekymrede om Skolens Udtrykke, kalde Fornuft” (ibid.).
Så uortodoks er sprogbrugen ikke, for hans forestillinger om indbildningskraften og sondringen mellem den og forstanden som menneskets to
evner svarer meget godt til traditionen fra Wolff, Kant og den tyske idealisme. Denne tradition var også udgangspunktet for den megen tale om indbildningskraften i det romantiske miljø med bl.a. Schlegel i spidsen, hvor
Steffens færdedes i sin ungdom.93 Det, som Steffens karakteriserer som fornuft, en vekselvirkning mellem forstand og indbildningskraft, svarer til,
hvordan Kant forstår dømmekraften som en refleksion eller et frit samspil
mellem forestillingsevne og fornuft.94
Hvad har det så med skrift og mytologi at gøre? Jo, forskellige epoker
kan kendes på deres forhold til disse to evner. Steffens skelner mellem den
nære fortid (oplysningstiden), hvor den ”eensidige Forstand” sejrede (26)
og så ”vore dage” (romantikken). Kendetegnende for denne tid er den erkendelse, at ”al hedensk Religiøsitet udviklede sig af en, Forstanden ikke
tilgjængelig, Anskuelse af Livet; man saae, hvorledes en ejendommelig,
digterisk Verden udviklede sig af Folkeslagenes Liv, spirede, voxede, opnaaede en bestemt Blomstrings Punkt, og henvisnede” (26f).
På samme måde har det været med folkeslag, der i tidens løb har udmærket sig ved åndelig dannelse; de har haft rod i en sådan digterisk fortid.
Bliver fortiden genstand for ”Slægtens bevidste Erindring” (27), ophæves
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Jf. titlen på det forudgående værk Anthropologie fra 1822.
Ifølge artiklen om ”Einbildungskraft” i Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und
Wilhelm Grimm har udtrykket dog ikke nogen specifik begrebslig betydning i samtidig
filosofi: ”Fichte, Schelling und andere mehr gebrauchen das wort in weitem sinn und
verstehen darunter alle erzeugung von vorstellungen, auch den unwillkürlichen und
durch die sinne erregten.”
94
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den til mytologi, roden til poesi og kunst, som kun kan ”trives ved den
skabende, levende Indbildningskraft”95 (ibid). Steffens opsummerer:
Saa ytrer sig Verdens Skikkelse, som hos det enkelte Menneske, saa i Historien, i en
dobbelt Retning, i en reen forstandig, i hvilken alle Tildragelser [Ereignisse, 42]
fremstille sig i bestemte Forestillinger og Tanker og deres udvortes Forhold til
Naturen, medens i en anden Mennesket, inderligen forbundet med Naturen, fører et
skjult, dybt Liv, der udtaler sig i sælsomme Anelser, underbare Tildragelser, forædler
Sproget, giver Musikkens Toner deres hemmelige Trylleri, og kunstens Skikkelser
deres Betydning. Forgjæves søger Mennesket paa nogen Maade at overlade sig til en
af disse Retninger alene, hvad den ene berøver ham, lover den anden ham, og i en
aldrig opløselig Modsigelse maa han forene det, sig vexelsidigen Fortrængende, naar
han vil gribe sin hele Tilværelse (28).

Til forskel fra historiske personligheder som f.eks. Karl den Store, om
hvem der ved siden af de digteriske og mytiske overleveringer også findes
andre kilder, så ”have vi ingen andre Overleveringer om Frelseren, end
dem, som ogsaa indeholde mythiske Elementer” (30). Derfor kan man ikke
adskille kristendommens overlevering i en del for forstanden og en del for
indbildningskraften. På samme måde forholder det sig med hele den
bibelske fortælling. Regner man alt det overnaturlige for at være af såkaldt
mytisk oprindelse, indbildningskraftens fostre, kan biblen kun læses som et
digt. Så er kristendommen blot en åbenbaring på samme måde, ”som vi
maaske kalde Naturen en Guds Aabenbaring” (32) – altså intet væsensforskelligt fra de hedenske religioner, som dog indeholder ”dybere Anskuelser
af den jordiske tilværelse” og ”hemmelige Philosophemer” (31f).
Forstanden forstår biblens mytiske elementer som ”Overtroens Affødning [Erzeugniss, 50]” (33). Den slags kristendom, der udspringer af dette
ensidigt forstandige synspunkt, ender som en plat rationalisme, der i skriften kun ser ”reen Moral” (ibid) og derfor i stedet må finde religionens
”Tilholdspunkt i en eller anden menneskelig Følelse” (32).
Når mennesket vender sig mod forstanden alene, bliver forudsætningen
for al erkendelse ”sandselig Bevidsthed” (34). I et sind, hvor den sanselige
bevidsthed er enerådende, vil mennesket føle sig egenrådigt og kun give sig
ind under et afhængighedsforhold, for så vidt det tjener til hans egen vinding. Det kalder den falske teologi for Selvsyge [Selbsucht,96 53] (35). Denne tilstand modsvares af tanken om Kristus som det ”oprindelige Forbillede
[Urbild, 55]” (37), der stærkest oplivede den afhængighedsfølelse af Guds
almagt, som mennesket må give sig ind under for at slippe for selvsygen.
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Steffens’ forståelse af indbildningskraft svarer meget godt til beskrivelsen i ODS,
hvor glosen har en dobbeltbetydning af 1: ”Sjælelig virksomhed, hvorved der dannes
forestillinger” (fantasi) og 2: ”den reproductive Indbildningskraft (dvs.: erindringen).”
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sc. Selbstsucht. Steffens staver konsekvent ordet på denne måde. Grimms ordbog
skriver ”begierde, streben nach dem eignen vortheil, egoismus. das wort ist erst 1759
entstanden”, men anfører, at det har sit klassiske forbillede i solipsismus.
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En sådan teologi bevæger sig alene indenfor forstandens områder og har
”den egne Personlighed som Endemaal” (ibid.). Den snor sig efter skriftens
udtryk, når den taler om, at mennesket bliver en ny skabning, når det i afhængighedsfølelsen bliver rykket ud af selvsygen. Det viser sig bl.a., når en
slægt forenes i fælles gøremål, og den enkelte glemmer sig selv. Denne
tilstand, hvor mennesket beder om, at ikke dets egen vilje, men den fælles,
Guds, vilje må ske, kaldes Begejstring, en følelse, som er ”alle Religioners,
ogsaa Christendommens, Kilde” (38). Religion afledes af begejstring.
Indbildningskraften i denne teologi forstås som den skabende evne, der
træder frem i kunstfremstillingen, når følelsen er blevet vakt. Kunsten er et
genskin af følelsen og har sit værd i det omfang, den formår at henvise til
følelsen og ikke i øvrigt strider mod forstanden på de områder, der er dens
enemærker. I modsat tilfælde må man tale om kunsten som ”noget ligefrem
Opdigtet [Ersonnenes, 59]” (40). Derfor forsvinder ”Indbildningskraftens
Fictioner” (ibid.) i takt med, at forstanden erkender det evige og uforanderlige, ”Guds evige Orden i den tilsyneværende Verden” (ibid.). Steffens anklager den falske teologi for at føre til følelsesmæssig eskapisme, fordi den
attråede afhængighedsfølelse får mennesket til at forsage alt andet end den
rette ”Tænkemåde [Gesinnung, 61] for et høiere, evigt Liv, der maa erkjendes [anerkannt werden, 61] som en Igjenfødelse” (41), men altså ikke
egentlig er det, fordi den bevæger sig indenfor følelserne, det personlige.
Når teologien hævder, at denne ’forløsning’ ved opdragelsen for det
evige er fremstillet i kristendommen, men her indhyllet i myter, går det
galt. Kristendommen bliver reduceret til at være et ”historisk Opdragelsesmiddel” (ibid.), der skal afmytologiseres, så anvisningen træder frem i sin
reneste form. Steffens mener med Scheibel, at en sådan teologi ”fortjener
navnet af gnostisk” (42). Det gør den, når den afleder kristendommen af en
følelse, lige meget hvor ihærdigt den i øvrigt hævder, at den anviste anskuelse først og sidst fik sit åbenbarede ’middelpunkt’ i historien, da Kristus
viste sig som ”Kjerlighedens oprindelige Forbillede” (42f). Idet teologien
betjener sig af den hellige skrifts udtryk, frembringer den ”et skin af
Troen” og må derfor ”regnes blandt de farligste” (ibid.).
Denne følelsesteologi er et direkte udkomme af oplysningstidens forstandsdyrkelse, for den lader i sidste ende troen vige for forstanden. På forstandens præmisser og med en foragt for indbildningskraften forsøger den
at begribe den ”hellige Stemme [Stätte, 67]97” (45) i mennesket (længslen).
Steffens tror på, at denne følelsesreligiøse opvækkelse, som han jo selv er
rundet af, med tiden vil vise sig som en nådig førelse af Gud, men for tiden
er den ikke at betragte som andet end en forstandig religionserstatning på
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Den danske oversætter anfører, efter alt at dømme korrekt, at der må være tale om en
trykfejl, og oversætter med ”Stemme.”
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den anden side af oplysningstiden. Et forvrænget udslag af romantik98 og
en afsporet mytologi.
Den sande tro
Den sande tro er for Steffens udtrykt i ”den ved Luther rensede Lære” (49).
Luther eller de lutherske bekendelser fylder dog ikke meget i skriftet. Den
sande tro bestemmes i kontrast til den falske lære, ”Thi Kampen mod
Christendommen bærer til enhver Tid et andet Præg, og ikke med de samme Vaaben kan Fjenden til alle Tider Bekjæmpes” (ibid.).
Steffens taler under ”Stridens Standpunkt” (60), det vil sige i en sprogbrug, der spejler modstanderens. Et afgørende spørgsmål er, hvorvidt kærligheden – ”det inderste, det helligste Mysterium, Christendommens Kjerne
og Væsen” – kan udledes af en følelse (50). Steffens svar er negativt, for så
vidt man vil tale om kærligheden, den kristne kærlighed, i bestemt form.
Den jordiske kærlighed er bestemt af synden og kan ikke sammenlignes
med den sande kærlighed, ”hiin ubetingede hengivelse” (ibid.). Steffens
opruller en kærlighedsfænomenologi, hvor de forskellige former bestemmes i relation til ”den sande Kærlighed, der ogsaa har en religiøs Betydning, [og] viser sig som gjensidig Overbærelse [wechselseitig Duldung, 76]
og fælles Stræben efter en højere Kjerlighed, der da sees som egentlig Middelpunkt, befæster Foreningen, bevarer Troskaben, helliger Baandet.” (51):
1) Den seksuelle kærlighed søger at finde sin lykke i en anden, men er
dog som en ”hurtigen forbigaaen Ruus” (ibid.). 2) En anden form for kærlighed er den, der består i en stræben efter erkendelse og er karakteristisk
for poesien. Den poetiske kærlighed er det højeste menneskelige ideal og
kendetegnes ved, at den elskende fortaber sig fuldstændig i kærlighedens
genstand. De første to former for kærlighed kan vise sig på en sund måde,
hvor kærligheden er gensidig, og hvor den elskende og hans genstand forenes ”under en høiere Kjerligheds Beskyttelse” (52). 3) Kærligheden kan
også vise sig som en vildledt kærlighed, når den sande kærlighed sygner,
hvorefter følelsen skaber sig et nyt ideal, en selvskabt genstand, der forbliver indhyllet i følelsen. 4) Når denne selvskabte boble brister, viser kærligheden sig i skikkelse af fortvivlelse, fordi den fordring om en genstand,
som naturlig hører til kærlighedens væsen, ikke opfyldes. Den religiøse
kærlighed kan ikke udledes af en følelse, fordi følelsens selvskabte genstand ikke kan være genstand for egentlig hengivelse. 5) En anden og,
synes det, højere kærlighed er ”Kjerligheden til en bestemt beskæftigelse”
(53). Steffens sammentænker den lutherske kald og stand-lære med den romantiske forestilling om talentet (jf. IPF, 144). Tilbøjeligheden til en bestemt beskæftigelse er også udtryk for Guds førelse og en Guds gave, men
98

Hultberg, Den ældre Henrich Steffens, 58, taler om, at Steffens i det forudgående
afsnit går ”tilbage til det, man kunne kalde den romantiske erkendelsesteori.”
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denne kærlighed kan netop ikke udledes af en bestemt følelse, da den jo
som sin genstand har den beskæftigelse, hvortil og hvori kærligheden ytrer
sig. Alle store bedrifter i historiens løb er udsprunget af denne ”hemmelighedsfuld[e] Kjerligheds kilde” (54), men som en jordisk kærlighed har også
den en negativ side. 6) Den kan forlade sine anviste mærker, hvorved
fornuften bringes i uorden; i uoverensstemmelse med talent og genstand.
Denne kærlighed bliver til synd, når den vil ytre sig ubetinget og ikke nøjes
med at være ”virksom, dannende, frembringende, ordnende” (ibid.).
Alle former for kærlighed lykkes kun under selvfornægtelsens fortegn,
og den udsprungne følelse må aldrig være skilt fra sin genstand. Det modsatte er synd; ”En egen Villie” (55). Sygdomstegnene er enten ”jamrende
Længsel” (ibid.), der ikke kan finde en verden for sin følelse, eller et overdrevet og forvirret forsøg på fuldkommenhed. Religionen kan ikke udledes
af sådanne følelser.
Steffens mener videre, at enhver lærebygning, fastholdes den end nok så
urokkeligt, rummer en bevidsthed om sin egen svaghed; en svaghed, der er
”den spirende religiøse Følelse” (57). Hvis man med denne bevidsthed går
til skriften, finder man ikke trøst, fordi dens mange udsagn strider imod
forstandens lærebygning. Her begynder en lang kamp, som enten kan føre
til blind tillid til en bestemt mester, der formår at udlægge skriften, eller til
en tillidsfuld tro, der i alle henseender holder sig til skriftens bogstav. I det
sidste tilfælde bliver den søgende stødt tilbage, hvis han holder sig til, hvad
der kan stemme overens med eller ligefrem erstatte lærebygningen – biblens ”mythiske Betydning” (58) bliver ham en torn i øjet. Hvad er så forskellen på den tankeaktivitet, der fører til lærebygninger og den kristne tro?
Steffens svarer, at ”hvad nu den oprindeligen rene, i sig sande Sands er for
den tilsyneværende Verden, det er Forkyndelsen for den christelige Troe”
(59). Steffens hævder det monistiske, romantiske, erkendelsesteoretiske opgør med Kants forestillinger om adskillelsen mellem tingen for sig og
erkendelsen heraf:99 På samme måde som hos Søren Kierkegaards Climacus gives betingelsen for at tro – en ”Modtagelsesevne [Empfänglichkeit,
88]” (ibid.) – med troen selv. 100 Det svarer til sanseverdenen, hvor Steffens
også hævder en uadskillelig ”Énhed mellem Fornemmelsen [Empfindung,
88]101 og Tilsyneværelsernes Fylde” (ibid.). Sådan er det også med den
religiøse følelse, der ikke kan adskilles fra troen. Steffens afslutter sin
fremstilling af den sande tro under stridens standpunkt: ”En saadan Følelse,
ved hvilken vi maaskee betragte os som afhængige af en høiere Magt
99

Se yderligere Gjesing, Den romantiske bevægelse, 12f, der også henviser til Steffens.
Philosophiske Smuler, SKS 4, 263: ”Dersom Paradoxet ikke giver Betingelsen med,
saa er den Lærende i Besiddelse af den, men er han i Besiddelse af Betingelsen, saa er
han eo ipso selv Sandheden og Øieblikket kun Anledningens.”
101
Den danske oversættelse fanger ikke ordspillet mellem Empfänglichkeit og Empfindung, som altså er to sider af samme sag.
100
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[Gewalt, 89], indeholder ikke engang Modtagelsesevnen for den levende
Troe, der af den begribes saa lidet, som Livet af Døden.”(Ibid).
Naturfilosoffen har meldt sig på banen: Steffens vil, idet han tager Naturen som forbillede, ”bestemme Guds Riges Forhold til den tilsyneværende Verden” (60). Som et ekko af de filosofiske forelæsninger skelner
Steffens mellem døde og levende stoffer (IPF, 81) og taler om ”et indre Liv
i den hele Natur” (60). Mens han 20 år tidligere talte for sammenhæng i
dyreriget, sådan at mennesket var kulminationen på en lang udvikling,102
hedder det nu: ”Der gives ingen Overgang fra Dyret til Menneskene” (62f).
Naturen åbenbarer en lov i menneskets indre. Den orden, der synes at
herske i verden, og også skulle herske i menneskets bevidsthed, trues bestandigt af modstridende kræfter; ”Begjærligheder kjempe mod Begjærligheder” (63).103 I sådanne situationer viser bevidstheden sig som en streng
dommer over den manglende orden: Mennesket bliver ramt af skyld, og
med skyld kommer døden ”og sønderriver [zerreisst, 95] det tunge, bange
liv” (64). Som i den lutherske lære om loven modsvares denne tilstand af evangeliet; at Jesus tog skylden på sig og ”brød de blotte dyriske Begjærligheders Lænker” (65). Troen på ham bliver derefter ”al Erkjendelsens Spire,
dens skjulte Frugt” (ibid.).
Steffens ønsker at forholde sig til ”de christelige Folkeslags Naturfølelse” (ibid.). Steffens vil ikke mistænkeliggøre den dybe følelse, der forbinder mennesket umiddelbart med den levende natur – men den skal bestemmes ret ift. den sande tro. For troen viser naturfølelsen sig som en genlyd af skabningens hymne i det inderste, der forbinder den troende med
Faderen. Denne følelse kan være fraværende og ytre sig som en ligegyldighed over for naturen af to grunde: Enten fordi den kolde forstand hellere vil
arbejde i begreber, eller fordi en misforstået gudsfrygt skyer mennesket
bort fra naturen. Endelig, halvvejs inde i skriftet, byder der sig en positiv
definition af følelse til:
Hvad vi her kalde Følelse, er den umiddelbare Nærværelse af den hele, udeelte
saavel sandselige som aandige Tilværelse, Personens og dens sandselige og aandige
Verdens Enheed. Den forholder sig til den høiere Erkjendelse, som den ønskede at
begribe, som den sandselige Fornemmelse [Empfindung, 100] til Forstanden. (66f;
kontinuitet fra IPF, 79).

Dermed vil Steffens sige, at der hersker en hemmelig sammenhæng mellem
naturfølelsen og den religiøse følelse.104 Den religiøse følelse renser og
102

IPF, 83: ”Hele Dyrerækken forvandlede sig for os til en lidt efter lidt vaagnende
Intelligenz, hvis Spidse og Centrum, hvis Höjeste og Dybeste Mennesket var.”
103
Den kamp mellem modsatrettede drifter, som i IPF var livsopretholdende (f.eks. s.
19), tolker Steffens nu hamartiologisk ved en allusion til Gal 5,17.
104
Hvis det ikke allerede skulle stå klart, så understreger Steffens: ”Vi nægte ingenlunde, at en Følelse er Religionens Bolig i den menneskelige Sjæl, om vi end aldrig kan
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udvikler naturfølelsen. Kristendommen løfter mennesket ud af dets barbari
overfor naturen, som herefter viser sig som en ”frygtelig forseelse, som et
indre Oprør mod Gud.” Denne tilstand (anger) er ”den christelige Troes
sande Grund, dens egentlige Fundament” (70).
”I enhver jordisk Ynde ligger en skjult Orm” (72), og derfor må den
kristne også i sit indre erkende en dobbelt vilje. Den onde vilje er både nedarvet, men samtidig grundet i det enkelte menneskes hengivelse til tilværelsens mørke afgrund. Den falske teologi indvender, at det er urimeligt, at
mennesket skal bøde for det første menneskes skyld, men Steffens svarer
roligt, at Adams ”Brøde er vor i det vi hengive os ham”, og han fortsætter:
”Som vare alle Mennesker forenede i en stor Skikkelse, som slog et fælles
Hjerte i den hele Slægt, saa er den hele Histories Fortid vor Fortid (74)”.105
Den falske teologi indvender også, at denne lære er farlig for sædeligheden, fordi den fratager mennesket skylden og lægger den på ”Mørkhedens Aand” (75). At mennesket har hengivet sig mørkets magter og ikke
fortjener Guds nåde, det er dog nu engang kristendommens inderste væsen,
dens hemmelige grundtone, og kunne det forklares, hvorfra det onde kom,
ville den troende ikke længere stirre som i et spejl i en gåde (1 Kor 13,12).
Mennesket eget syndefald, ligeså lidt som det oprindelige, mægter han ikke
at gennemskue. Det er et vilkår, en kendsgerning. Den kendsgerning, som
kristendommen slår rod ved, den grav, som man må vandre igennem ved
frelserens hånd. Her, ved angeren over synden, overlades mennesket ikke
til sig selv, men til Gud, og denne tilstand bliver ”den stille, naadefulde
Spire til det nye Liv” (78). På det punkt opstår troen, der kan ane Guds liv
bag loven. Den naturlige erkendelse mægtede kun at ane loven som dommer, men selvsamme lov viser sig for troen som Guds gode lov ”ved Kjerligheden, som virker i den; thi denne indeholder Troens Nøgel, den befrier
fra Lovens Lænker, saa at vi vorde Guds frie Børn, dog just i det den bekræfter, men ikke ophæver Loven.” (80).
Steffens vender nu tilbage til skriftsynet og taler om skriftens inspiration
som ”Guds Aands umiddelbare Aabenbaring” (82). Det knyttes sammen
med skabelse og profeti, så inspirationen gælder begge testamenter. Frelsen
i Kristus var skjult fra skabelsens morgen og lå gemt i folkets, jødernes,
historie. Derfor fastholder Steffens også, at man tilintetgør kristendommen,
hvis man skiller den fra jødedommen. Enhver hændelse i Israels historie
var tilhyllede spådomme, Guds ånd svævede over folket, og i den forstand
er GT et inspireret værk, fordi det fortæller om Guds ånds virke.

tilstaae, at den kan udledes af denne Følelse” (66). Hultberg, Den ældre Henrich Steffens, 59: ”Følelsen er intet sandhedskriterum.”
105
Igen kan Steffens minde om Søren Kierkegaard, denne gang i Begrebet Angest, SKS
4, 332ff [§2: Begrebet den første Synd]. Om Steffens’ indflydelse på værket og SK i
øvrigt, se Jørgen Bukdahl, Søren Kierkegaard og den menige mand (1996), 19f.
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Et afgørende punkt ved Steffens’ skriftsyn er, at han i det gamle testamente ser treenigheden skjult til stede: 1) Gud viser sig i GT som skaber og
opretholder 2) som forløser i forjættelsen, og 3) som helligånd (83).
Steffens tænker (frelses)historisk og forstår Kristi fremtrædelse som en ny
skabelses begyndelse, idet han understreger, at ”ikke blot hans Lære, nei
hans hele Liv, hans Gjerninger og Under, hans Død og hans Opstandelse
ere ligebetydende Mysterier i hans forborgne Rige, hvis Aabenbarelse blev
os forkyndt, som et glad Budskab.” (85f). Hermed er Steffens tilbage ved
den oprindelige diskussion om myterne: Ingen af disse momenter i
frelseshistorien kan være genstand for den menneskelige forstands
undersøgelse, men kan kun gribes af tanken ved Guds ånds førelse.
Steffens løser aldrig selv det mytologiske problem, og svarer heller ikke
på, hvad man modsat den falske teologi skal stille op, men han anholder
modstanderens fejlagtige opfattelse af, hvad en myte er, og hvilke drastiske
konsekvenser et forkert syn får for hele teologien og spørgsmålet om
skriften. Tilsyneladende kan Steffens uproblematisk forbinde sin egen romantiske erkendelsesteori med et luthersk skriftsyn. Det får især betydning
for Grundtvig efter hans andet møde med Steffens.
Stemmen fra menigheden
Det er blevet bemærket, at Steffens i kapitlet om menigheden og dens forhold til læreren – skriftets længste afsnit – ikke går stort ud over opbyggelige betragtninger og en almen fremstilling af sin egen verdensanskuelse.106
Det er i vid udstrækning en rammende karakteristik af skriftets mest
sluddervorne afsnit. Det første punkt er uvedkommende, for så vidt det ikke føjer noget nyt til diskussionen mellem den sande tro og den falske teologi. Det andet punkt har dog interesse, for så vidt det drejer sig om emnet,
nemlig forholdet mellem romantik og kristendom og tankegodsets videre
skæbne hos Grundtvig. I det efterfølgende foretager Steffens en historisk
gennemspilning af den sande tros forhold til menneskelivet.
Steffens bruger gennemgående ordet oplysning [Erleuchtung, fx. 158],
som noget udvirket af troen eller ånden, noget som ikke er i menneskets
magt. Det sker f.eks. i følgende passage: ”Aandens Indvirkning er en Menneskets fuldkommen indre Omvendelse, en Oplysning, hvis Udspring af
Naaden vi erkjende, og ved den alene oplader sig den hellige Skrivt for os,
og kun ved den blive vi i Sandhed Christne, kun den gjør os til Medlemmer
af en sand Menighed ” (107, min kursivering).
Ordet går igen flere steder, udelukkende i denne religiøse, passive betydning. For det første skriver Steffens sig her ind i en polemik mod visse af
sine samtidige inspirationer, f.eks. Goethe og Fichte, for hvem
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Ludolphy, Henrich Steffens, 110.
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Erleuchtung107 var noget positivt, men aldrig noget passivt, og aldrig i religiøs henseende.108 For det andet så skriver Steffens sig her ind i en kristen
tradition (illuminatio), der strækker sig fra Augustin, Bonaventura, over
middelalderlig mystik til pietisme og luthersk ortodoksi. Kort og firkantet
sagt forstår sidstnævnte oplysningen som det, der fører til begribelse af
skriften, mens pietismen forstod den som Guds indre tilstedeværelse i
sjælen109 – og begge dele klinger med hos Steffens.
Pietismen havde Steffens været i berøring med, ikke kun i sin barndom,
men også i sit voksenliv i form af møder med brødremenigheden.110 En behandling af brødremenigheden optager da også Steffens i skriftet, bl.a. for
at pege på nogle af den lutherske kristendoms faldgruber. Steffens har på
den ene side store ord til overs for brødremenighedens mission, som han
ligefrem kalder ”Forløberen [Vorläuferin, 176] og Mønsteret [Muster, 176]
for alle øvrige siden Kirkens Renselse” (120). På den anden side er han forbeholden, for ”desuagtet er denne Menighed en menneskelig” (121), og han
kan ligefrem tale om ”Dadleværdige Brødreforeninger” (122). Den bestandige indvending mod brødremenigheder og beslægtede tiltag er, at der i
dem ligger en potentielt problematisk form for verdensforsagelse.
Idet Steffens gentager udgangspunktet, at ”Christendommen er bleven
aabenbaret paa en, saavel for Fornuften som for Forstanden uforklarlig
Maade” (123), vil han drage sammenligninger mellem historiens menigheder og den oprindelige urmenighed. I denne besad apostlene og disciplene overordentligt store gaver og evner, og umiddelbare virkninger af ånden
kom til udtryk, men sådan er det ikke længere, for ”paa den Maade, som
ved denne første Menighed, aabenbarer Gud sig ikke mere for
Menneskene, og ingen tør, som Apostlene, paastaae Tro på sin lære.”
(124f). Hvis det var tilfældet, måtte en sådan ny åbenbaring erstatte den
foreliggende tradition og den hellige skrift.
På sæt og vis findes urmenighedens gaver stadigvæk, men de er nu
bundet til bestemte formål (125f): Sproggaven til studiet af skriften, spådomsgaven til forskning i historien, undergaven til flid under naturens love
og det samme med helbredsgaven, der kun kan fremmes ved forskning og
anstrengelse. Alle gaverne er, som Paulus lærer,111 betydningsløse uden
kærligheden, den almindelige kærlighed (til alle), som kristendommen
107

Ordet bør naturligvis ikke forveksles med Aufklärung, der har helt andre konnotationer, og som Steffens bevidst afholder sig fra at bruge i hele skriftet. I RPP skelnes der
meget skarpt mellem disse to former for oplysning.
108
Se f.eks. opslaget ”Erleuchtung” i Goethe-Wörterbuch eller artiklen ”Enlightenment”
i RPP: ”Following Kant critically and rejecting a purely passive understanding of enlightenment, it was even possible to think of reason as enlightening itself, as in the case
of J.G Fichte’s self-effected self-evidence.”
109
”Enlightenment” i RPP.
110
Se f.eks. Petersen, Henrik Steffens, 275.
111
Steffens må tænke på 1 Kor 13,1-3.
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fordrer af enhver mod enhver (’næstekærligheden’). Det hænger sammen
med læren om kald og stand og ”vor egen indskrænkede Tilstand
[Bescränkung, 189]” (129), for sagen er, at Gud fører menneskene ad forskellige veje. Livsopgaven er ”i Overensstemmelse med Fornuft og Forstand, at danne dig, som Menneske oveerenstemmende [sic] med din Natur
[Naturgemäss, 189], ligesom Lilien efter Lovene for dens Natur” (128).112
Steffens tager fat i den form for eskapisme, der mener, at poesi og kunst
vildleder den kristne, og som mener, at alt, der ikke fremtræder i kristendommens form, skulle stamme fra djævlen. Holdningen optræder hos mennesker, der ”seer i hver Munterhed en Synd, i hver Ynde en Forførelse”
(132). Steffens nævner som eksempel den opfattelse, at skuespil forfører
den kristne. Sådan kan det ikke være, når kristendommen fordrer den almindelige kærlighed, for ”Kjerligheden er virksom i at forske;113 den vil
først vide, hvad der er at redde, ja hvad der maa reddes, den maa kjende det
skjulte Gode, førend den dømmer.” (135).
Alt får sin sande værdi af og oplyses ved kristendommen. Det betyder
ikke, at både hovmod og selvsyge ikke kan efterabe åndens stemme (eller
sno sig om den hellige skrifts udtryk, som det hed tidligere) – og derfor
skal den kristne konstant være på vagt og prøve sig selv. Forsagelse må det
ikke ende i, målet er, at ”den saaledes Kaldte forbinder Slangens Klogskab
med Duens rene Enfoldighed” (138, jf. Matt 10,16).114
Kampen mod den overdrevne forstand må ske ved forstanden selv; det er
vilkåret for tidens ”aandige Kamp.” I forlængelse af dette kommer en af
skriftets mest afgørende sætninger: ”Troens Spirer ere ved Aanden saaede
ogsaa i Videnskab og Kunst, i Slægtens hele aandige Udvikling, og skal
der, hvor den henplantede dem, pleies ved Kjerlighed, Beundring. Agtelse
for fremmede Aandsgaver er aldrig farlig for den ægte Christen” (140).
Vel kan den begejstring, som Steffens ellers advarede imod, rejse sig i en
syndig skikkelse, men det kan skyhed for åndsindtryk ligeså vel. Åndsindskrænkning er også en form for hovmod. Steffens spørger, om man f.eks.
tilbeder en orm, blot fordi man i den ser sporene af den bygning, der omfatter alt liv, eller om agtelsen for mennesket som skabt i Guds billede skulle
være falsk. Nej, svarer Steffens, ”Aanden udelukker aldrig forstandig
Selvvirksomhed” (ibid.). Troen må aldrig føre til foragt for kunst, poesi og
filosofi. Tidens store åndskamp kan ikke vindes uden ved de fremmede
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Alt dette kommer i forlængelse af en udlægning af Matt 6,28.
I dag vækker glosen nok forkerte associationer. ODS forbinder det med alm. åndsvirksomhed og foreslår bl.a. glosen ”ransage”, som passer på Steffens’ brug af ordet.
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Northrop Frye noterer sig, at slangen i biblen undertiden, som f.eks. i dette vers, kan
være et billede på ”genuine wisdom […], just as it was in Greek mythology”, The Great
Code (1983), 148.
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åndsgaver, og derfor må duen parres med slangen,115 venskab stiftes med
den usle mammon, og lyset stilles på lysestagen. Det skal ske, idet ”vi erkjende med Glæde Aandens Herredømme i os, men ogsaa i møjsom Kamp
vor egen Indskrænkning ”(142).
Embede og Union
Steffens’ skrift var jo foranlediget af stridigheder omkring hans ven
Scheibel, menighedens præst, og derfor handler skriftets næstsidste kapitel
da også om det kirkelige læreembede. Forudsætningen for overhovedet at
tale om en sådan lærers rolle er, at en menighed forsamlet om en lærer er
”Guds rigeste, største, helligste Velsignelse” (144). Steffens mener, at
meget af tidens dårligdom, f.eks. den falske foragt for åndsgaver, stammer
fra et forvansket syn på forholdet mellem lærer og menighed. Eksempler på
denne dårligdom kunne være forfald i gudstjenestelivet og salmernes tynde
ordlyd, men man kan også se det udtrykt i den falske teologi: Når man
udvisker skriftens ord og tillægger dem en ”forstandigere mening, indtil de
ganske havde tabt det den oprindelige” (145), så har lærerne skilt sig fra
deres menighed, så deler den ikke samme tro. En fælles tro med
menigheden er en ufravigelig forudsætning for at være dens lærer – ”Er han
noget andet end et Medlem af Menigheden?” spørger Steffens (147).
Læreren adskiller sig fra menighedens medlemmer ved at have kæmpet
med tvivlen og gransket i skriften og ved at være oplivet i troen, så han kan
stille sig frem med sine åndsgaver til styrkelse af menighedens tro.
Hvad skal en lærer så kunne, og hvad er den videnskabelige teologis forhold til menigheden? Først og fremmest handler det om evnen til at læse
den hellige skrift ved sprogkundskaber og evne til at skelne den sande tro i
kirkehistorien. Dernæst skal læreren ad denne vej have overvundet tvivlen
– det er det vigtigste og mest udfordrende punkt i Steffens’ embedsteologi.
Dog skal dette punkt forstås rigtigt, fordi ”en afviist Tvivl ingenlunde er
en overvunden” (151). Det er ifølge Steffens det, som adskiller den protestantiske fra den katolske teologi, at den tager kampen med tvivlen op, at
den søger en tilkæmpet indre fred og ikke en tiltvungen ydre. Derfor må
den teologiske undersøgelse også være ganske fri og ubundet af konfessionelle hensyn, hvis den skal have navn af protestantisk. Men selvfølgelig
vedkommer videnskaben menigheden. I afgørende trossager kan skolen og
kirken ikke drives for sig, ”thi dersom videnskabelige Undersøgelser
undergrave Troens Grundpiller, men Lærerne ere videnskabeligen dannede,
da ville Resultaterne af Videnskabens Forskninger som en snigende
[sleichendes, 223] Gift indtrænge i Menigheden” (152).
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Billedet med duen og slangen var et yndet symbol i pietismen, og kan stamme fra
Daniel Cramers emblembog. Det findes bl.a. i Vroue Kirke (i et sindbillede med
overskriften sapientia simplex) og i Horsens klosterkirke, og der kan meget vel have
været et lignende emblem i Johanneskirken i Breslau.
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Videnskaben alene, i form af sprogkundskab og spekulation, gør ikke en
lærer, nej den gør slet intet fra eller til, hvis ikke troen er der. Steffens
drager eksempler og sammenligner med den tyske klassik og de romantiske
tanker, som ikke lader sig forstå af franskmænd, blot fordi de oversættes til
fransk. Er det ikke også sådan, hævder Steffens, at fremmede forfattere,
eksempelvis Dante og Shakespeare, ofte er blevet bedre forstået af andre
end deres landsmand, in casu tyskerne? Pointen er, at ingen af åndens udtryk lader sig forstå uden ”hiin højere Sands”, der forholder sig til poesien
– i bred forstand – som troen til skriften, nemlig ”som Modtagelsesevne for
religiøse Idéer.” Da skriften henviser til en verden fremmed for alle andre
skrifters og er blevet til ved en højere indflydelse (inspiration), så bestemmer den også selv ”Beskaffenheden af den Sands, den forudsætter, for at
forstaaes” (156). Derfor kan den tro, som er dens modtagelsesevne, heller
ikke knyttes til visse åndelige fortrin på samme måde som sansen for poesi
delvis kan: ”Troen er ikke heller en blot Erkjendelse, men meget mere et
fornyet Liv; den kan forberedes ved Fortrydelse [Reue, 230], men naaes
kan den kun ved Naaden, og hvem den er meddeelt, ham er ogsaa given
den rette Forstand [Verständnis, 230]” (156).
Hvis kirken vaklede på dette punkt, ville der kun blive ”en Mængde subjective Meninger i Troens Sted” (158). Steffens kritiserer den rationalistiske teologi, der vil lade ”den forskende Theologis Resultat” (158) bestemme
troen. Naturligvis har den frihed, der for hver enkelt må herske overfor
skriften, sin pris. Det var ifølge Steffens f.eks., hvad der viste sig i Luthers
strid med Zwingli. Men det må og kan kun være troen, der er ledende i al
omgang med skriften. En ”Tro paa Troen” som det virksomme i kristendommen er den faste grund, den klippe, som frelseren har bygget sin kirke
på. Al undersøgelse og granskning af skriften, al indre sjælekamp, bør lede
til befæstelse af denne tro. Det er lærerens fornemmeste opgave at klargøre
og bane vejen for denne befæstelse; og det kan ske på forskellige måder
hos forskellige talenter. Nådegaverne er fordelt forskelligt, ligesom lemmer
på en krop har hver sin opgave.
Et længere citat mod slutningen samler op på det hele – og peger ikke
mindst tilbage mod romantikkens inderliggørelse og frem mod Grundtvig –
og skal derfor her afrunde fremstillingen:
Den samme Kamp, den du i stille Eensomhed har gjennemkjæmpet med Vildfarelse
og Synd, gjentager sig i det Store i den hele Menighed, og den samme Sejer vorder
ved Troen her som der tilkjæmpet [errungen, 235]. Det er den fornyede Troes sande
Frihed, at den hele Kirkes aandige Skikkelse med dens uendelige Fylde og sejerrige
Herlighed ved den troende Lærer meddeles Enhver, og at tillige det, ved Naaden oplyste, Gemyt formaaer at meddele den hele Kirke samme Herlighed (160).

Og dog: Steffens afrunder sin fremstilling med at tage spørgsmålet om unionen op og vende sig mod den ydre anledning. Billedet af Steffens’ eget
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engagement i unionsspørgsmålet er noget broget. På den ene side var han
nærmest tilhænger af en union,116 men på den anden side bød omstændighederne ham alligevel at stille sig imod optagelse i den.
Steffens ser unionens opkomst som et resultat af en religiøs genbesindelse. Han taler om en forudgående tid (oplysningstiden), hvor vantroen herskede, synden blev fornægtet, og Guds templer blev benyttede som kirker
for ’visdommen’, dvs. en forstand, der bekæmpede al såkaldt overtro. Religiøsitet var indskrænket til en ”overstrømmende Følelse”, hvilket blandt
andet resulterede i, at de gamle salmer måtte vige pladsen for ”vandede,
moralske Rimerier” (162). Siden da har forstanden peget ud over sig selv,
og set hen til poesi, kunst og videnskab. Nu er ånden drevet af en hemmelig
længsel, og man mærker vink mod nåden (163). Derfor er behovet for en
union opstået, desværre med tolerancen som sit ”Grundfundament” (165).
Projektet drives af en forestilling om, at den indvortes trang til religiøs forening kan udmønte sig i en udvortes. Det skal nok lykkes, for så vidt den
får lov til at være en ”Forening i afvigende Anskuelser” (164) og vil ”befordre hiin Differenz, hvor den allerede er der” (165).
I denne samling af forskelligartede anskuelser står også den sande
menighed, der ikke er forsvundet i den almene religiøsitet, og som udelukker en ”Forening med Anderledessindede” (ibid.). Menigheden er bundet
til skriften, og derfor må en enhed i tro også være en enighed i lære – ellers
er der ikke tale om en ret ydre forening i et trossamfund. Når nu kristendommen fordrer den almindelige kærlighed og ”prædike en almindelige
Toleranz”, må en forening nødvendigvis gå ud over dette almindelige samfund af alle kristne – man må ligesom være én menighed. Derfor kan f.eks.
katolikkerne heller ikke være med i kirkefælleskabet. Den store anstødssten
i Steffens’ fremstilling er, som det også var i de konkrete problemer med
optagelse i unionen, spørgsmålet om nadveren – den calvinske significat
over for det lutherske est. Steffens’ korte bidrag til denne diskussion rummer ikke noget nyt eller overraskende, men kædes sammen med kritikken
af den falske teologi, for så vidt som denne teologi ikke kan fastholde realiteten (realpræsensen) i nadveren:
Naar I sige os: Andagten [således kalder de nadverfejringen] opløfter, renser Følelsen, saa at denne, ganske gjennemtrængt af den rene Tanke om Forløseren, virkeligen er opfyldt af ham, saa er denne Følelsens opløftelse, denne den religiøse Subjectvitets Overspændelse aldrig istand til at skabe sig selv Gjenstanden. I nedsænke
Eder i Forløseren – han er der ikke, for at hengive sig Eder. (169).

Afvigelsen er så markant, at Steffens ikke forstår, hvorfor man vil insistere
på at negligere den og indgå i union. Alteret er først dækket til bordfællesskab, når alle er forbundet i den ene og samme tro (171). For den lutherske
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Se Ludolphy, Henrich Steffens, 59.
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menighed er det ved nadverbordet, at menigheden forenes: ”Hvad det allerhelligste var for Israel, hvor kun Ypperstepræsen turde anraabe den usynligen nærværende, fortørnede Gud, det er Nadveren for os – den er det Allerhelligste, men den evige Kjerlighed er nærværende” (170).
Et romantisk forsvarsskrift for kristendommen?
Hvis man kan tale om Steffens’ skrift som et romantisk forsvarsskrift for
kristendommen, eller om Steffens’ kristendom som romantik, så kan netop
nadversynet afsløre en afgørende forbindelse. Man kan sige, at der er en
indre, saglig sammenhæng mellem naturfilosofiens trang til objektivitet og
den lutherske, realpræsentiske, opfattelse af ord og sakramente.117 Virkelighed eller realitet er et gennemgående sandhedskriterium i Steffens’
kristendomssyn, både når det gælder skrift og sakramente.
Hos Steffens er nøglen til at forstå de divergerende synspunkter i samtiden at finde i den dobbelte oplysningsarv fra det 18. århundrede: Forstandens oplysning (Aufklärung) på den ene og den religiøse oplysning (Erleuchtung) på den anden side. Det er tydeligt, at Steffens tager parti for
sidstnævnte, men han råber også vagt i gevær mod esoterisme og verdensfjernhed. De romantiske strømninger havde også rødder i begge traditioner,
men skulle bekæmpes, når de i angreb på kristendommens mytiske overlevering lod indbildningskraften vige for forstanden og dermed fjernede sig
dybt fra den lutherske kristendomsforståelse, for hvilken troen og skriften i
menighedens midte var det afgørende.
Steffens’ forvaltning af den romantiske og før-romantiske arv peger
bagom pietismen, men også frem mod både Grundtvigs og Søren Kierkegaards forsøg på at klargøre kristendommen ift. samtiden.118
Steffens’ kristne romantik er ikke en romantik, der går gnidningsløst op
med den, som han præstenterede i sin forelæsninger, og som blev bestemmende for Grundtvig og den øvrige tidlige danske romantik, men den er
heller ikke uden forbindelser til den. Essensen er den poetiske og historiske
betragtning af kristendommen, især af biblen, som finder spor af det guddommelige i natur, kunst og videnskab. For Steffens går denne anskuelse i
ét med hans lutherdom; romantikkens problem løses i kristendommen. Det
kan sammenfattes i hans forståelse af Erleuchtung, hvor helligånden oplyser den store sammenhæng, som romantikken længtes efter.
Det er almindeligt at tale om romantikkens faser, og den ældre Steffens
kan placeres i denne litteraturhistoriske sammenhæng. En udtalelse af J.L.
Heiberg fra 1827 kan måske anspore til at komme dette forhold nærmere:
”Den nye romantiske Stiil forholder sig til den gamle classiske ganske som
117

Jf. Ludolphy, Henrich Steffens 70.
Jf. Bukdahl om Steffens, Søren Kierkegaard og den menige mand, 22: ”en gammel
lutheranisme, der har levet bag ortodoksien, pietismen og rationalismen, slår igennem.”
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den lutherske Kirkes Formular ved Alterens Sacrament forholder sig til den
reformeertes: den første siger: Dette er; den anden siger: Dette betyder.”119
Den spekulative, hegelske sammenhæng, som var bestemmende for Heiberg, og som blev Søren Kierkegaards, kan forbigås her. Citatet peger på
en anden åndshistorisk sammenhæng: Mens den tidligere romantik har sine
rødder i klassicismen og idealismen og passer med en reformert teologi, så
har den ’nye’ romantik andre rødder og passer med en luthersk teologi, eller har måske ligefrem taget farve heraf som hos Steffens. Unionsspørgsmålet kan forstås i denne sammenhæng, ligesom det er en oplagt horisont
at forstå Steffens’ mellemværende med Schleiermacher i.

c. Opgør med Schleiermacher
Et fraværende opgør?
Ved udgivelsen af sit skrift sender Steffens 7. maj 1823 et eksemplar til
Schleiermacher ledsaget af følgende skrivelse:
Lieber Schleiermacher! Ich übersende Dir getrost diese Schrift, obgleich sie Deine
theologische Ansicht bestreitet. Ohne Zweifel hast du schon lange gewusst, dass
meine Ansicht des Christenthums von Deiner abwich. Indessen woltte ich durchaus
nicht, dass die Schrift mit dem Gepräge eines Angriffs auf Dich erschiene. Der alberne Buchhändler hat in einer Anzeige, die mir erst gedruckt zu Gesicht kam, durch eine unerlaubte Anspielung Käufer anlocken wollen.
Was du gegen mich thun wirst, billige ich zum Voraus. In wenig Menschen setze
ich ein unumschränkteres Zutrauen, und wie Du über mich urtheilen magst, meine
Liebe und Achtung gegen Dich bleibt unveränderlich. Dein Treuer Steffens.120

Vi ved ikke, om Schleiermacher har læst Steffens’ værk,121 og korrespondancen fortsætter ikke her. Der er heller ikke noget i korrespondancen, der
bevidner, at Steffens skulle have læst Schleiermachers Der christliche
Glaube (1821-22) eller have taget hensyn til det under affattelsen af sit
skrift. Det finder vi heller aldrig ud af, for Steffens har ikke ønsket, at det
skulle fremtræde som et opgør med Schleiermacher. Fordi Steffens gør op
med en i tiden herskende ånd, rammer han Schleiermacher. Det er, hvad
brevets ord om, at skriftet bestrider Schleiermachers teologiske anskuelse,
betyder.122 Der er ingen grund til ikke at tage hengivenheden alvorligt.123
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J.L. Heiberg, Prosaiske Skrifter V (1861), 22f.
Wilhelm Dilthey (udg.), Aus Schleiermachers Leben IV (1863), 308.
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Hultberg mener det ikke, Den ældre Henrich Steffens, 57.
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Friedrich Jung tager sigte på de systematiske implikationer i opgøret, Henrik Steffens
und das Problem der Einheit von Vernunft und Offenbarung (1961), 166ff.
123
Steffens’ gravtale over Schleiermacher med ordene ”Aber er war ein Christ” citeres
ofte, jf. Helge Hultberg, ”Schleiermacher und die dänische Romantik” (1986).
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Schleiermachers anonyme gennembrudsværk Über die Religion. Reden
an die Gebildeteten durch ihnen Verächtern fra 1799 opfattes som eksemplet par excellence på et romantisk værk om kristendommen.124 Schleiermacher var den første, der forsøgte at indarbejde kristendommen i det universalromantiske projekt.125 Værket er et af de mest indflydelsesrige i nyere
protestantisk kirkehistorie. Schleiermacher omarbejdede flere gange værket
i ’romantisk’ afradikaliserede udgaver, men eftertiden har foretrukket
arbejdet erster hand. Det så man senest et eksempel på, da den danske
oversættelse i 2010 blev lanceret som en ”øjenåbner for vor egen tid.”126
Her skal værket gennemgås i et forsøg på at sætte Steffens ind i den
åndshistoriske sammenhæng, han selv var rundet af og senere gjorde op
med. Med andre ord skal der stilles følgende spørgsmål til teksten: I hvor
høj grad er Schleiermachers anonyme taler udtryk for den falske teologi?
Bagefter kan der spørges, i hvor høj grad Steffens selv tilhørte denne
tradition, og hvilke potentielt vildfarne tendenser han satte sig imod?
Jeg vil fremlæse en række temaer i de fem taler, som kunne være mål for
Steffens’ opgør med den falske teologi. Værket blev i øvrigt ved at være en
indre forudsætning for Schleiermachers teologi,127 og som sådan betragtet
kan man tage det til indtægt for hans synspunkter i 1823 og i dag.
Schleiermachers ”Reden” som den falske teologi
Skriftets første tale er en ’apologi’ for religionen overfor de dannede, som
taleren selv tilhører og hvis grundsynspunkt skitseres: De forstår (ligesom
den yngre Steffens, IPF, 19) verden og sjælen som et evigt dialektisk spil
mellem naturens to modsatrettede urkræfter: tilegnelse og frastødning
(32).128 Opgaven for mennesket er at trænge bagom denne evige strid og se
harmonien, ”den lukkede ring, som er sindbilledet på evighed og fuldendelse” (33), bag kræfternes spil. Det formår dog kun geniet, en ”sand præst
for det højeste”, der formidler, hvad han har set som digter, seer, taler eller
kunstner og stræber ”efter at vække den bedre menneskeheds sovende kim,
efter at antænde kærligheden til det højeste, at forvandle det jævne liv til et
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Således f.eks. Edv. Lehmann, Romantik og Kristendom (1910), 28.
Jf. f.eks. Theodor Jørgensen i forordet til skriftets danske oversættelse: Friedrich
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højere, at forsone jordens sønner med den himmel, der tilhører dem” (35).
Kun genierne formår at forfølge ”begreb og følelse, lov og handling” til
deres kilde og fremstille virkeligheden ”som evig og med nødvendighed
grundlagt i menneskehedens væsen” (40). Steffens’ modstander anes, når
Schleiermacher siger, at kun lidt af religionens værk findes i hellige bøger
(37). Religion er ”en forundret skuen af det uendelige” (44) og ”udspringer
med nødvendighed af sig selv af enhver bedre sjæls indre” (50).
Anden tale handler om religionens væsen. Kun indbildningskraften kan
opfatte de særpræg og idéer, der har kendetegnet de forskellige folkeslag
og deres religioner (52). De dannede søger ikke disse religioner, men en
højeste filosofi, der forener teoretisk og praktisk filosofi, metafysik og moral (56ff). Det er ikke religion: ”Dens væsen er hverken tænken eller handlen, men anskuelse og følelse. Den vil anskue universet, andægtigt iagttage
det i dets egne fremstillinger og handlinger, og af dets umiddelbare indflydelse vil den lade sig gribe og opfylde i barnlig passivitet” (58).
Mennesket må være sig sin begrænsning bevidst, for religion er ”smag
og sans for det uendelige” (59). ”Alt må udgå fra denne anskuelse” af
universet (60f) og religionen afledes af denne, for nu at bruge Steffens’ udtryk. Schleiermacher forbinder sig ligesom den unge Steffens med Spinoza,
idet han søger efter en såkaldt højere realisme. Modsat Steffens’ monistiske
tendenser er Schleiermacher i højere grad direkte forbundet med den kantianske filosofi, idet hans erkendelsesteoretiske forudsætning fremlægges
som følgende: ”Enhver anskuelse går ud fra det anskuedes indflydelse på
den, der anskuer, ud fra en oprindelig og uafhængig handlen fra det anskuede, hvilken så af anskueren i overensstemmelse med hans natur optages,
sammenfattes og begribes […] Hvad I altså anskuer og sanser, er ikke
tingenes natur, men deres påvirkning af jer” (61).
Det er altså modsat den unge Steffens, hvor en anskuelse af det hele går
forud for enhver dom, og hvor mennesket hænger sammen med massen i
følelsen, og hvor en hel verden åbenbarer sig i mennesket.129 Hvis anklagen
om panteisme gælder både Schleiermacher og den unge Steffens,130 kan
man sige, at panteisme og panteisme er to forskellige ting.131
For Schleiermacher er anskuelsen en umiddelbar fornemmelse, ”intet
andet” (62). Religionen må blive ”stående ved de umiddelbare erfaringer af
129

IPF, 33, 79, 81. Mens Steffens’ forudsætning for at forstå Spinoza var Schelling, var
Schleiermachers Fichte. Ifølge Ludolhpy var det først Steffens, der gav Schleiermacher
forståelse for Schelling, Henrich Steffens, 28, og i så fald sent i Schleiermachers
udvikling. Schelling-indflydelsen peger også tilbage mod den unge Grundtvig.
130
F.eks. Hultberg, Den unge Henrich Steffens, 109.
131
Eller man kunne tale om panteisme og pan-en-teisme, men det ville kunne anvendes
på både Steffens og Schleiermacher og vice versa. Forskellen ligger i erkendelsesteorien
og dermed i måden, hvorpå mennesket oplever det guddommeliges alt i alt. For nyere
religionsfilosofiske diskussioner af dette forhold hos bl.a. Schleiermacher, se Jakob
Wolf, Det guddommelige – fænomenologisk set (2015), især 111ff.
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væren og universets handlinger” (62) – hvad der går ud over dette hører til
den abstrakte tænknings område. Det er uendelighedsfølelsen, der har en
særlig religiøs prægnans, fordi mennesket deri er forbundet med das ganze,
og uendelighedsfølelse ”må ledsage enhver, der virkelig har religion” (65).
Hver gang et menneske oplever en sådan anskuelse, bliver han en potentiel formidler af den. I det uendelige er alt ét, og alt er sandt, men udtrykkene er mange og forskelligartede (66). I religionen er enhver anskuelse ”forbundet med en følelse i henhold til sin natur” (67). Anskuelse og følelse
hænger uløseligt sammen, den ene kan ikke findes uden den anden (71).132
Følelser er ikke afledt af noget andet, men ’subjektiveres’ fuldstændigt.133
Her kunne man indvende, at Schleiermacher har udvandet religionen, men
hans hensigt er netop det modsatte over for de dannede i samtiden: Deres
anskuelser er udenadslære og deres følelser er mimisk efterabede; karikaturer af den sande religiøse følelse (73). Schleiermacher plæderer hverken
for naturlig religion eller en følelse af det sublime. Det sidste afvises, da
f.eks. følelser af glæde og nydelse er ikke-religiøse, fordi de ikke er anskuelser af ”universet og dets ånd” (74), men i stedet hører til under filosofien
og dens søgen efter årsager og sammenhænge. Desuden er det sublime dobbelttydigt, kendetegnet som noget både dragende og frygtindgydende.134
Naturlig religion er der ifølge Schleiermacher heller ikke tale om, fordi religion ikke kan opstå af naturlige sindsbevægelser. Schleiermacher konkluderer, ”At elske verdensånden og med glæde betragte dens virke, det er
målet for vores religion, og frygt findes ikke i kærligheden” (75).
Schleiermacher adskiller også religion og moral – et opgør med Kants
tanke om religionen som et nødvendigt postulat for den praktiske fornuft –
dels fordi religion som følelse adskiller sig fra moral, dels fordi religionen
ikke er udtømt i en praktisk betydning, men giver en trøst, som moralen
slet ikke kender til (91).
Den følelse, religionen afledes af, har ikke noget at gøre med hverken
metafysik, moral eller sublime følelser; hverken det sande, det gode eller
det skønne, men med selve det bagvedliggende ”instinkt for universet som
religion” (95). Det fører Schleiermacher til et opgør med den institutionelle, religions udtryksformer. En række eksempler: Dogmerne er abstrakte
udtryk eller frie refleksioner (ibid.) og altså ikke det væsentlige. Undere er
blot maleriske udtryk for enhver begivenhed, der fører til følelse og anskuelse, og ”for mig er alting under” (96). Åbenbaring sker, hver gang universet anskues af et nyt menneske, og inspiration er blot et særligt udtryk for
frihed (97). Tro i gængs forstand er ikke noget afgørende for religionen,
men kan tit være udtryk for det modsatte, f.eks. når den kræves af andre
(98). Der findes ingen helligskrifter, et sådant er kun et ”mausoleum, et
132

Sætningen viser, hvorfor Schleiermacher senere kunne fjerne anskuelsesbegrebet.
Rudolf Ottos udtryk, se Wolf, Det guddommelige, 112.
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Fascinosum et tremendum, ”Sublime”, RPP; Schleiermacher følger Kants definition.
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mindesmærke for, at en stor ånd var der, som ikke mere er til stede” (99).
Den religiøse kan selv forfatte et helligt skrift ud fra sin følelse og anskuelse. Ja selv Gud er der ikke brug for, fordi ”guddommen for mig ikke kan
være andet end en enkelt religiøs anskuelse, som de øvrige er ligeså uafhængige af som andre” (100). En gud er ofte bare en slags menneskehedens
genius, ”Mennesket er urbilledet på deres Gud” (ibid) – her foregriber
Schleiermacher senere religionskritikere som Feuerbach og Marx.
Om Gud nu skal med i religonen eller ej – der gives bedre religioner
uden Gud (101) – afhænger af fantasiens (indbildningskraftens) retning og
dens forhold til forstand og frihed (103). Anden tale slutter med den
berygtede formulering: ”Gud er ikke alt i religionen, men ét, og universet
er mere” (105). I denne formulering, og i den anden tale, ligger alle den
falske teologis tanker i kim. I de følgende tre taler udfoldes denne
anskuelse af religionen i forhold til hhv. dannelse til religion, fællesskab og
præsteskab og den kristne religion specifikt i forhold til de andre religioner.
I tredje tale karakteriserer Schleiermacher sin tid som præget af forvirring og opløsning og derfor stemt for religion; ”i visse øjeblikke lader der
sig aflytte mere betydningsfulde træk end i århundreder” (109). Udfordringen er derfor ikke at stemme folk for religion, men at skaffe dem en ”ro
og fasthed til at stå stille og anskue” (ibid.). Kunsten formår ikke dette, den
kan ikke rokke på åndens ”organisation” (110), og det formår undervisning
heller ikke. Der skal rokkes ved helheden, hvis religionen skal komme til,
og det gøres ikke med specifikke midler: ”Hele verden er et galleri for religiøse anskuelser, og enhver befinder sig midt iblandt dem.” Umiddelbart
findes der ingen religiøs Bildung, ”Universet uddanner selv sine betragtere
og beundrere” (112). Andre faktorer kan stjæle opmærksomheden og hæmme sansen for helhed og indre harmoni (115f); kærlighed til digtekunsten
er i ren form en udsvævelse. Schleiermacher opfordrer: ”Se på jer selv med
ufravendt opmærksomhed, skær alt bort, som ikke er jeres jeg, fortsæt sådan med stadig mere skærpet sans, og jo mere I forsvinder for jer selv, jo
klarere vil universet står for jer, og desto herligere vil I blive belønnet for
selvtilintetgørelsens rædsel gennem følelsen af det uendelige i jer” (125).
Schleiermacher håber, at synet af kunstværker kan føre til det øjeblik,
hvor man får sans for religion, men forstår det ikke selv. En historisk betragtning viser dog, at kunsten har forædlet og forskønnet religionen; kunst
og religion er ”som venskabelige sjæle” (127). Derfor er Schleiermachers
bøn til sine samtidige, at de får blik for den religiøse betydning af ’romantikken’, hvori kunst og religion kan føres sammen og de højeste anstrengelser blive religionens opstandelse (128). Så skal moral, filosofi og videnskab
også nok følge med. Schleiermacher drømmer om et religiøst gesamtkunstwerk, hvis stof er menneskeheden (129), og i hvilket fortid, nutid og
fremtid omslynger mennesket. Han knytter her an til Friedrich Schlegels
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Athenæumfragment 116135 om den romantiske poesi som progressiv universalpoesi. Schleiermachers mål er en progressiv universalreligion.
Fjerde tale handler om religionens fællesskab, om kirken og præsteskabet. Al religion er social (134f) og skal formidles og meddeles, det
ligger i den følelse af selvbegrænsning, som religionen er kendetegnet ved.
Det kan dog ikke foregå i bøger: ”Kun når religionen jages ud af de levendes samfund, må den skjule sit alsidige liv i døde bogstaver” (136). Formidling af religion skal foregå i et ’højere stilleje’, og derfor er det ”umuligt at udtale og formidle religion på anden måde end retorisk med al sprogets kunst og anstrengelse” (137). Det betyder ikke, at Schleiermacher fornægter en forestilling om et almindeligt præstedømme, for enhver har sin
funktion (139). Alle hænger sammen i religion, enhver er næste, og målet
er derfor et lige fællesskab med gensidig kommunikation (141). Det er et
sygdomstegn ved et religiøst fællesskab, som har mistet den levende følelse, at det taler om udefrakommende overlevering og hænger sig ved døde
begreber, som oprindeligt nok var udledt af den religiøse følelse, men altså
ikke kan formidle den. Schleiermachers kritik af kulten er ganske radikal:
”Derfor behøver de symbolske handlinger, der egentlig er det sidste i den
religiøse kommunikation, som stimulation til at fremkalde det, der egentlig
burde gå forud for dem” (147). Sygdomstegnene på kulten er mange: Overdrevent fokus på tro, forståelse, handling, udførelse af skikke i stedet for
følelsen, sammenblandning af stat og kirke og andre tilfælde, hvor man
”grænser til overtro og hænger ved en eller anden mytologi” (149).
Enhver har behov for at møde religionen, ikke i skikkelse af kirken, men
”i den bestemte form, der er passende for hans anlæg og standpunkt” (159).
En ’mester’ kan sagtens passe et borgerligt hverv, så længe han ikke sammenblander sine to roller (160). Idealbilledet på et fællesskab er en familie,
hvor faderen leder børnene mod den rette følelse og anskuelse, og i hvilken
”kærlighedens toner ledsager alle bevægelser” (165). Men hvor denne forening lykkes, er der slet ikke brug for ensidig kommunikation. Religionen,
skal føre til den ”totale sammensmeltning” af de religiøses naturer: ”Alt
menneskeligt er helligt, for alt er guddommeligt” (167).
Denne religions forhold til de etablerede religioner er emnet for femte og
afsluttende tale. Schleiermacher vil vise, hvordan der i religionernes mangfoldighed gemmer sig én religion. Kirken bør derfor være et udelt hele, såvel indre som ydre, ikke nødvendigvis ens i udtryk, men henførende til den
samme religion, så ”enhver kan opsøge religionen i den skikkelse, der er
homogen med det slumrende kim, der befinder sig i ham” (171). Religionen må have et ”princip i sig til at individualisere sig selv” (172), ellers ville
den ikke være til for den enkelte. Derfor fremstiller den uendelige religion
135

Det bringes på en note, s. 130. Fragmentet findes også oversat i Friedrich Schlegel,
Athenäum-fragmenter og andre skrifter (2000). Se mere om Schlegel nedenfor.
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sig selv i det endelige gennem de såkaldte positive religioner (176), in casu
kristendommen. En sekt er det mest irreligiøse, man kan forestille sig, fordi
den ikke lader den enkelte udvikle sig i overensstemmelse med hans forudsætninger og sindelag for det religiøse (179). Schleiermacher skelner mellem ”tre forskelligheder i religionen”, hvorved han tænker på kristendom,
jødedom og islam – uden yderligere omtale af sidstnævnte. De er alle ”arter
af religionen, men ikke bestemte former” (181). Disse tre religioner har
både personalistiske og panteistiske forestillinger i sig, det er ikke sådan,
de adskilles. De er snarere forskellige måder at tænke ”universet som individ på, når det anskues i det endelige” (182). Det samme gør sig gældende
med forskellen på f.eks. naturalisme, polyteisme eller deisme, der ikke er
forskellige religioner, men fortolkninger af universet. Schleiermacher
definerer en positiv religion ved at pege på helheden:
Kun i totaliteten af alle de former, der er mulige ud fra denne konstruktion [at noget
bestemt gøres til centrum for anskuelsen], er hele religionen virkelig, og den bliver
altså kun gengivet i en uendelig række af kommende og gående former, og kun det,
der ligger i en af disse former, bidrager til dens fuldendte fremstilling. Enhver sådan
udformning af religionen, hvor alt ses og føles i forhold til en central anskuelse, er en
selvstændig positiv religion, uanset hvor og hvordan den dannes, og hvilken
anskuelse der end er den foretrukne. I forhold til helheden er den et hæresi (183).

Det er i kraft af en særlig anskuelse som centrum, en positiv religion træder
frem. De positive religioner er kætterier, fordi de skiller sig ud fra helheden
ved at rendyrke et bestemt punkt. Det øjeblik et menneske træder ind i religionen ved at give sig hen til følelsen af universet i en bestemt anskuelse,
bliver han objektivt set tilhænger af en ny anskuelse, men subjektivt set
genfødt, ”bragt til verden som et selvstændigt og nyt individ.” Et sådant
øjeblik, hvorefter et menneskes liv kan inddeles i et før, nu og efter, er et
fællestræk ved al religiøsitet (186). For at religionen ikke skal ende i
udvanding, kommer alt an på at finde en grundanskuelse (195), som ikke
må forveksles med læreenheden i en ’skole’. Religion og dogmatik for sig.
Schleiermacher erklærer jødedommen for død. Heller ikke som kristendommens forløber kan han stille noget op med den; ”jeg hader i religionen
denne type historiske forbindelser” (198). Jesus polemiserede imod indvielse i traditionen som forudsætning for religion. Overfor traditionen står
”kristendommens oprindelige anskuelse” (201) som en høj, dybsindig og
værdig religion. Den kultiverer selv religionen, fordi den forudsætter hedenskab hos enhver og er derfor polemisk (202). Den taler om gudbilledlighed som religionens himmelske kim (203) og har en iboende selvrenselse
og kamp mod fordærv (204). Den forlanger, at religiøsiteten skal være kontinuerlig (205). I Jesus Kristus var religiøsiteten og følelsen til stede i en så
herlig grad, at han kunne kaldes guddommelig og identificeres med faderen
(208). Han blev religionsstifter, fordi der oprandt et nyt gudsforhold med
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ham (det er den tanke, der senere bliver til den såkaldte urbilledkristologi).
Schleiermacher forstår Jesus Kristus som det romantiske geni, der først
skuede de store hemmeligheder, men historien stopper ikke med ham
(209). Schleiermacher arbejder med idéen om en fortsat kanon, fordi enhver tekst, der kan formidle denne anskuelse, er en bibel. Åndens tid er ikke forbi. Schleiermacher finder religionen dybest udtrykt i kristendommen,
men det er den progressive universalreligion, han er ude efter.
På en gennemført og selvstændig måde, viderefører og fortolker Schleiermacher den romantiske arv og forsoner den med kristendommen. Når han
lader følelsen, og ikke det konkrete, historiske, være udgangspunkt for religionen, kan han ikke bruge kristendommens ’mytologiske’ og kirkelige
indhold; det er kun sekundært skyggeværk. Alle elementer af den falske teologi er til stede i talerne: Foragten for skriften, mytologien, kulten, naturlig religion og poesi. Alt sammen, fordi religionen udledes af følelsen.
Schleiermacher kom fra samme romantiske kreds som Steffens, og i nogle
år var de også venner. Men ved at sammenligne med Steffens’ forelæsninger kan vi se, at der i det fælles romantiske projekt allerede lå afgørende afvigelser fra begyndelsen, der senere skulle få babelstårnet til at synke i grus
og gøre sprogforvirringen total. Steffens’ senere opgør med den schleiermacherske følelsesteologi er kun et af disse udfald. Derfor kan det med fordel anskues i et bredere åndshistorisk perspektiv.
Romantik og kristendom mellem Schleiermacher, Schlegel og Steffens
Efter sigende skrev Schleiermacher sine taler på foranledning af Friedrich
Schlegel, romantikkens ”Oberpriester.” 136 Schleiermacher havde skrevet
flere teologiske fragmenter i Schlegelbrødrenes Athenäum-tidsskrift, men
først med talerne træder han for alvor, men anonymt, frem på den teologiske scene. For en umiddelbar betragtning lader det til, at Schleiermacher
er i fuld overensstemmelse med Schlegels romantik og føjer religionen til
poesien som progressiv universalreligion. Men i et større perspektiv afslører forskellen på Schlegel og Schleiermacher to veje, tidsånden kunne bevæge sig ad mod kristendommen. Det er i sig selv vigtigt for forståelsen af
forholdet mellem romantik og kristendom, og så er det et godt perspektiv at
forstå forholdet mellem romantik og kristendom hos Steffens i.
Den tyske teolog Günter Bader har i en artikel om forståelsen af ånd og
bogstav i Schleiermachers taler peget på en række perspektiver, som skal
fremhæves.137 Bader gør rede for, at talerne er komponeret over forholdet
mellem dræbende bogstav og levendegørende ånd (2 Kor 3,6). Schleiermacher strækker betydningen af bibelstedet og taler om døde bogstaver
over for en levende ånd. Hvis Schleiermachers taler er teologiens bedste
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Forord til ovs., 14. Udtrykket er hentet fra Søren Holm, Romantiken (1972), 180.
Günter Bader, ”Spirit and Letter – Letter and Spirit in Schleiermachers Speeches ’On
Religion’” (2013). Jeg parafraserer Baders artikel vedr. forståelsen af Schleiermacher.
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eksempel på en tidlig romantik, adskiller den sig væsentligt fra en romantisk forståelse af ånd og bogstav, som findes hos Schlegel. Når Schleiermacher taler om bogstaver, er det næsten altid som døde bogstaver i modsætning til den levende tale, som kendetegner religionen. Bogstavet hørte
til det gamle Europa, det nye Europa med romantikken bryder derimod fri
af bogstavens snærende bånd. Talerne kan ses som Schleiermachers forsøg
på at emancipere sig fra den etablerede kirkes forfatning, lære og ritus.
Mens den tyske idealisme polemiserede mod ”Buchstabephilosophen”,
vender Schleiermachers sig mod tidens ”Buchstabetheologen.” Det passer
godt med udviklingen i samtidens tyske videnskabsideal, hvor man bevægede sig fra Buchwissenschaft til Geisteswissenschaft.
På samme måde er det i protestantisk sammenhæng en ny tradition for
religionsteologi, Schleiermacher skriver sig ind i. Religionen havde der
ikke været meget plads til i ortodoksiens teologi, mens oplysningstiden
åbnede for denne mulighed, som Schleiermacher gennemfører konsekvent.
En række eksempler: I Johann Gerhards loci fra begyndelsen af det 17. århundrede forstås religion kun som de magistrate politico; dvs. religion i
den romerske forståelse som praksis og offentlig kult. I David Hollatz’ prolegomena (1707) følger først teologien, dernæst religionen, men allerede
med Johann Franz Buddeus’ dogmatik fra 1723 med undertitlen De religione et theologia er rækkefølgen vendt om (typisk for oplysningstiden, ligesom Steffens’ ungdomskatekismus af Ove Guldberg fra 1776 (1765)
handler om Den naturlige Theologie, tillige som en Indledning til den aabenbarede). Med Schleiermacher er religionen trådt i forgrunden som selve
det, der tales om og ud fra. Her placerer han sig i forlængelse af Fichtes,
Kants og Herders religionsskrifter, der også alle talte for ånden mod bogstaven. Schleiermacher går planken ud med den historisk-kritiske forskning, når han kritiserer forestillingen om en helligskrift som sådan. Det er
et nybrud i den protestantiske tradition, hvis dogmatikker altid begyndte
med at afhandle locus de sacra scriptura. I Schleiermachers Christliche
Glaube fra 1822 bliver kritikken mildnet i overensstemmelse med en protestantisk forståelse af skriften, ikke som principium men som principiatum,
når det i paragraf 128 hedder, at skriften ikke kan være fundament for tro
på Kristus, men at det omvendt må være denne tro, der afgør skriftens autoritet. I talerne små 25 år før er det synspunkt dog skærpet, når hellige
skrifter omtales som religionernes mausoleer. Kun den, der er inspireret af
religionens ånd, kan tale om religion (først deraf kan bogstaven evt. følge).
På hvilken måde kan man her tale om romantik, og hvordan skal den
adskilles fra den tyske idealisme, som Schleiermacher taler i forlængelse
af? Eller m.a.o.: hvordan forvaltes arven fra Kant? Fichte var den første til
at tale om Kants ånd i stedet for hans bogstav, Schelling fulgte på dette
spørgsmål trop, og Hegel fuldendte rækken og talte om, at den kantianske
filosofi skulle skilles fra bogstavet og dens spekulative princip udhæves.
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Schleiermacher taler ind i den perlerække af ’entusiastiske’ kantianere.
Men på dette punkt står han i modsætning til Kant, der mente, at kritik måtte forholde sig til bogstaven. Det samme mente Friedrich Schlegel i afhandlingen Om uforståelighed fra Athenäum, 1800 (året efter talerne):
ordene forstår sig selv bedre end dem, de bruges af […] der findes hemmelige broderskabsforbindelser mellem de filosofiske ord, som i deres skrifter ofte forvirrer alting som en skare af for tidligt udsprungne ånder, og som også udøver verdensåndens
usynlige magt over for dem, der ikke vil anerkende dem. Jeg ville vise, at man netop
finder den reneste og mest gedigne uforståelighed i videnskaben og i kunsten (som
egentlig sigter mod forståelse og mod at gøre forståeligt), i filosofien og filologien.138

– og i teologien og religionens tale i skriften kunne man tilføje. Hvis
Schlegels afhandling er en reaktion på Schleiermachers taler, så har han –
og ikke kun Bader – set, at Schleiermachers bibelkritik var i fare for at blive en kritik af skrift overhovedet. Schlegel er på vej mod en omvending af
den forståelse af åndens forrang for bogstaven, som kulminerer hos Schleiermacher. Schlegel priser Kant for hans opdagelse af kategorien, der tændte
”lys i menneskesånden.”139 Det er en anden videreførelse af de kantianske
tanker modsat videreførelsen hos de entusiastiske kantianere, for hvem
arven kan betegnes som en forening af alle tre kritikker til ét systematisk
udgangspunkt – forestillingens produktive kraft. I Paragraf 49 af Kritik af
dømmekraften står der følgende om åndens behov for materie:
Geist, in ästhetischer Bedeutung, heißt das belebende Prinzip im Gemüte. Dasjenige
aber, wodurch dieses Prinzip die Seele belebt, der Stoff, den es dazu anwendet, ist
das, was die Gemütskräfte zweckmäßig in Schwung versetzt, d. i. in ein solches
Spiel, welches sich von selbst erhält und selbst die Kräfte dazu stärkt.140

Hermed får Kant sagt, at ånden har brug for bogstaven, for materien. Det er
sådan forestillingens produktive kraft skal forstås; som arbejde med stoffet,
ikke fri leg med ånden (sværmeri). Kants ånd kan altså ikke videreføres
fritsvævende i luften, for nu at sige det lidt flot.141 Ånd er sprog, og ånden
taler gennem bogstavet. Schelling foreslog senere i sin kunstfilosofi en
skelnen mellem talt og talende ord – til sidstnævnte er der brug for poesiens og retorikkens konkrete udformninger; for religionens vedkommende
for en hellig skrift, kunne man tilføje. En tanke som også Schlegel tog fat i,
når han talte om sprog i sproget eller sprogets sprog som en forståelse af, at
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sprog i musik og digtekunst har en tilbagevirkende kraft på tilhøreren;
modsat hos Schleiermacher, hvor det skal føre til anskuelse og følelse.142
Ifølge Bader kan romantik derfor adskilles fra tysk idealisme, når den
dobbelte betydning af sprog fremkommer på baggrund af en refleksion
over sprogets sproglighed – eller man kunne sige poesiens poesi; poetik.
Heri ligger, at hvis noget skal kunne kaldes romantik, skal det bære en forståelse af sprogets dobbeltbetydning som både meningsbærer og meningsbærende – sproget som både signifiant og signifié. Et nødvendigt, men måske ikke tilstrækkeligt, kriterium for romantik i modsætning til idealisme
kunne derfor være: Idealisme er transcendental filosofi, romantik er
transcendental poesi.143 Schleiermacher taler nok på baggrund af det første,
men hans religionsforståelse kan næppe indeholdes i det sidste. Det peger
på to former for romantik, som jeg vil vende tilbage til.
Den romantik, som jeg beskriver, kan netop forstås som en transcendental poetik, der hos Steffens står i bevidst modsætning til idealisme. En poetik, der peger frem mod Grundtvig, som med Steffens’ skrift fra 1823 igen
blev konfronteret med sin egen ungdoms romantik.144
Med gennemgangen af Schleiermacher i ryggen kan man sige, at skriftet
om den falske teologi er Steffens’ tale om den sande bogstavtro til de religiøst dannede blandt dens foragtere. Skriftet blev også modtaget som sådan, men ikke med udelt begejstring.

d. Reaktioner
Tyske reaktioner
Måske var behandlingen af unionen i Steffens’ skrift for kortfattet til, at det
blev set som et egentligt indlæg i unionsstridighederne. I stedet var det snarere som en opbyggelig stemme fra menigheden, at det fik betydning –
selvom den steffenske spekulation faldt nogle i menigheden for brystet.145
Det var sagen mod Scheibel, der vakte mest opmærksomhed, og her optrådte Steffens kun som en biperson. David Schulz, der havde hånet
142
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Scheibels optræden offentligt, var også med i konsistoriet bag unionen, og
da Steffens forsøger at påvirke ham med et privat brev, reagerer han ved
offentligt at angribe Steffens’ skrift i Schlesischen Provinzialblättern. Her
anklages Breslauermenigheden bl.a. for at være ”scheinheiliger Frömmler.”
Steffens udgiver derfor Pamfletten Widerlegung der gegen ihn von dem
Konsistorialrat Dr. Schulz erhobenen öffentlichen Anklage.146
Schleiermacher reagerede, så vidt vi ved, aldrig offentligt på Steffens’
skrift. Gennem sin gode ven J.C. Gass (1766-1831), der var professor i
Breslau og brød sig om Steffens, har Schleiermacher fulgt med i sagen.147
Steffens besøger Schleiermacher i Berlin i vinteren 1824-1825 efter sit
besøg i Danmark (kap. 4). Herfra vidner Schleiermachers brev til førnævnte Gass om, at han ikke har læst Steffens værk, og de er uenige om
teologi og kirke.148 Schleiermacher skriver bl.a. om Steffens: ”Seine religiöse oder vielmehr theologischen Ansichten mögen sich wol149 bedeutend
verändert haben; denn er kann mich nicht predigen hören ohne zu versichern, wie gar nicht er mit mir übereinstimme.”150
Efter den øvrige modtagelse i samtiden at dømme talte Steffens en stor
del af den tyske intelligentsia imod. Steffens fortæller selv, at hans bog
”blev dadlet af alle lige fra den fadeste Rationalist til den spekulative
Tænker.”151 En gammel elev kaldte ham en videnskabens apostat og en
troens neofyt, gamle venner talte om, at Scheibel havde slået det ene glas
ud på hans naturfilosofiske brille, mens Goethe tabte det meste for ham.152
Danske reaktioner
Steffens havde som den første sendt et eksemplar af bogen til sin ven J.P.
Mynster ledsaget af et på tysk affattet brev d. 1. maj 1823. Brevet vidner
om, at Steffens er grebet af fortiden. Steffens skriver, at bogen kan interessere Mynster, fordi den ”meine innere Geschichte enthält”, og han anfører,
at den er en kamp mod hans ven Schleiermacher, men især mod subjektivismen, som Steffens håber, Mynster også vil bestride.153
Først Steffens’ københavnsbesøg i 1824 og den efterfølgende danske
oversættelse af skriftet gav det for alvor omtale i Danmark. En undtagelse
var dr.jur. Jens Kragh Høst (1772-1844), der i 1822 hånligt havde omtalt
146
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Steffens’ antropologi.154 I Dagen for 17. april 1824 lader Høst så trykke et
oversat uddrag fra en tysk anmeldelse i Litterarisches Conversationsblatt
af Steffens’ skrift, som han indleder med følgende svada:
Under Aandsmørkets tiltagende Udbredelse er det dobbelt sørgeligt, at see Mænd,
der have vundet Navn som philosophiske Tænkere, der virke mægtig ved veltalende
Foredrag, forlade den prøvende Fornufts Fane, for at sværge til den blinde Troes. At
vor Landsmand, Professor Steffens i Breslau, var paa Veien hertil, havde han, ei at
tale om ældre Arbejder, viist ved sin for et par Aar siden udkomne Anthropologie
[…] hans ”cabbalistiske, theosophiske og jakobbøhmiske Drømmerier ved Siden af
philosophiske Idéer”.155 At han nu aldeles er gaaen over, derom vidner hans i Fjor
udkomne Skrift.156

Recensenten kender tydeligvis til sagen omkring Scheibel i Breslau og sår
tvivl om, at han skulle være forfulgt for sine standpunkter. Omtalen er en
meget virtuost udført og karikerende pastiche over passager i skriftet, tilsat
hånlige kommentarer om Scheibel, Steffens’ forsvar for ham og en konstatering af, at Steffens må have stukket øjnene ud på sin fornuft for at kunne
skrive dette skrift. Anmeldelsen slutter med følgende advarsel:
Den hele Bog har egentlig hverken Værd eller Øiemed; den skader Philosophien ved
Uvidenskabelighed, Theologien ved Mangel på Kundskab, den opbyggelseslystne
Læser ved falsk, upopulær Salvelse, den gode Smags Ven ved den bestandige intetsigende Travesteren. Til Nød kan den endnu tiene som apokryfisk Skrift i gudelige
Konventikler, hvor Siæelene i Masse frasige sig Forstanden. Recensenterne burde fra
nu af i særdeleshed have et vaaget Øie med Steffens, thi vi maatte lidet kiende ham,
eller han falder ved den første Leilighed dog igien, sin brændende Tro uagtet, halv i
Armene paa, og halv for Fødderne af den forskudte Philosophie.157

Steffens blev taget lidenskabeligt i forsvar af Grundtvig og F.C. Sibbern.
Sidstnævntes forsvar blev trykt i Dagen d. 26. april og slutter sådan:
Hvo, der veed at vurdere sand Gehalt, vil vist sande, at ikke ret mange Philosophers
Værker i vor Tid have en saa sand Gehalt, som Steffens’s, og saaledes gaae ud fra,
og dreie sig om, een stor Idee. Vel kan denne Gehalt være vanskelig at hæve frem tilfulde, vel er denne Idee ikke udtalt med den Klarhed, hvortil en ringere Ideefylde
vilde have bragt det. Men hvor mange store Philosopher have ikke været vanskelige
at fatte? hvor mange have der ikke været, hvis Gehalt kun faa i deres Tid fuldkomment have kunnet trænge ind i? hvor mange ere der ikke, hvis Klarhed er ringere end
deres Dybde, og hvis Fremstilling har staaet tilbage for denne Fremstillings
Indhold?158
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Den Steffensbegejstrede Sibbern159 forsvarer Steffens’ person og hans store
romantiske idé, men ikke selve den kristelige anskuelse, i Steffens’ skrift.
Det skulle blive fætteren Grundtvig, der forsvarede og videreførte Steffens’
kirkelige syn i diskussionen. For også han, der var blevet dybt inspirereret
af læsningen af Steffens, reagerede med en skrivelse rettet imod Høst.
Grundtvigs indlæg udkom d. 24. april 1824 i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn. Grundtvig tilkendegiver, at han længe har tænkt på at anmelde skriftet, der ”er skikket til at vække mange gavnlige betragtninger.” Grundtvig
ser det som et vidnesbyrd om evangeliets kraft, at Steffens har fundet sandheden i biblen (US IV, 219), og det ryster naturligvis samtidens oplyste
mænd. Det rejser spørgsmålet om, hvad der er sandhed til salighed. Grundtvigs svar er, at kirkens historie og erfaringen stadfæster Herrens ord: ”hvo
som er af Sandhed, hører min Røst” (Joh 18,37). Grundtvig antyder, at
Steffens’ filosofi, som tidens oplyste mænd ikke vil vide af, er et sandhedskærligt udgangspunkt for evangeliet. Der antydes altså, at problemfeltet er
oplysningen overfor romantikken som evangeliets fortolkningshorisont.
Grundtvig advarer dem, der tror, at de ad det attende århundredes vej kan
nå til bibelsk kristendom. Biblens lys og ikke en emanciperet fornufts sejr
over gamle dogmer har skabt store bedrifter. Sådan vidner historien. I denne sammenhæng er Steffens’ bekendelse en kærlighedsgerning, fordi han
”meer eller mindre selv drog i Aag med de Vantroe” (US IV, 220). Når
Steffens bemærker, at hos ham gik anelsen forud for troen, ligesom
formodning i åndelige sager altid går forud for vished, så ”taber hans Bekiendelse alt mueligt Skin af Skrømt” (US IV, 221). At anelsen gik langt
forud for troen, det bekræfter de filosofiske forelæsninger. Grundtvig
fremhæver især syvende og ottende forelæsning som god læsning:
thi selv om man ikke saa nøje, som vi, der da studerede den falske Theologie,
kiender den Tone, der 1803 herskede hos os, kan [man?] dog af dens endnu vedvarende Efterklang lære Nok, for at skiønne, at hvem der da talede som Steffens,
maatte dybt og levende ane den Christi sande Guddom, hvis Herlighed saaledes for
hans Blik giennemstraalede Tiderne. (ibid.).

Steffens’ romantik blev forudsætningen for, at Grundtvig og andre med
ham kunne vende sig fra den falske teologi mod den sande kristendom, og
det har Steffens nu selv bekræftet. Grundtvig fremhæver sin verdenskrønike fra 1812 som et eksempel på denne sammenhæng mellem historie og
kristendom. Selvom den unge Grundtvig dengang var nedsunket i ”oplyst
Theologie og renset Christendom” og i begyndelsen kun beundrede
Steffens’ ild og talegaver, så var det Steffens’ anelse, der førte ham videre
til hans historiske kristendomsforståelse. Derfor er Steffens så vigtig, og
hans forsvar for kristendom af så stor betydning. Grundtvig fortsætter:
159
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[Steffens] er den eneste lærer på Høiskolen [dvs. universitetet], hvem jeg haver
Noget at takke, han er og den, som, ved at paanøde mig Bekiendtskab med et højere
Blik på Konst og Videnskab, rakde mig Nøglen til Valhals laasede Dør, og, hvad der
er meer, bidrog mægtig til at bevare mig for Miskiendelse af Troens Forhold til
Konst og Videnskab (US IV, 222).

Steffens’ bog er udtryk for ”den sande, virkelige, giennem Tiderne
forplantede, i Ordet uforanderlig talende Christendom” (ibid.). Grundtvig
slutter sin opsats med at erklære, at han ved første lejlighed vil gennemgå
Steffens’ skrift, ”en Bog, der, som en Stemme fra Menigheden, svarer til sit
Navn, og fortjener at besvares, venlig, alvorlig, med en Stemme fra
Kirken” (US IV, 223). Grundtvig var selv i gang med at udarbejde et forsvarsskrift for kristendommen – i form af en stemme fra kirken, lader han
forstå – men ret hurtigt gav Høst ham igen lejlighed til offentlig polemik.
Høst reagerede med en notits i Dagen d. 27. april, hvor han morede sig
over Grundtvigs såkaldte kunstgreb, når han påstod, at man ved at håne
Steffens hånede kristendommen. Høst var drevet af ærefrygt for Jesu rene
lære og fornuftig kristendom i sin anklage mod Steffens – ”En Steffens’s
Forvildelser skader meer end en Skok Grundtvigers” (US IV, 224).
Mod dette svarede Grundtvig så med endnu en lille artikel i Nyeste
Skilderie, d. 4. maj med titlen ”Var Morten Luther en Christen, eller var
han en Kjætter?” Grundtvig sammenligner Luthers forhold til pavekirken
og Steffens’ forhold til den falske teologi. Logikken er: Når man håner
Steffens, håner man også den lutherske kristendomsforståelse. Gør man
det, får man også Danske Lov imod sig, fordi den stadfæster Luthers
kristendom. Det betyder selvfølgelig ikke, at spørgsmålet om den lutherske
kristendoms ægthed dermed er besvaret. Men det vil Grundtvig ikke
diskutere nu, for det beror ene og alene på et historisk vidnesbyrd og kan
ikke på fri hånd afgøres, som Høst vil det (US IV, 225). Lige meget om den
lutherske kristendom holdes for sand eller ej, står den påstand fast, at ”det
kun er Bibelen og den ældste Kirke-Historie, der kan lære os, hvad sand
Christendom er.” (US IV, 226). Alt andet ville være en parodi, for naturligvis er kristendom, hvad Kristus lærte. Derfor finder Grundtvig også Wegscheiders nyudgivne dogmatik latterlig, når den selv indrømmer at stride
imod Luther og apostlenes bekendelse og alligevel vil være sand. Udgivelsen af Wegscheiders dogmatik er et tegn på, at den såkaldte rationalisme
først for alvor blomstrede fra 1820’erne, dvs. sideløbende med afblomstringen af romantikkens første fase. Måske er den selv en form for romantik,
a la Schleiermacher i Steffens’ optik. Det er vigtigt at have in mente, når
Grundtvig beskriver rationalismen som et spøgelse fra det 18. århundrede.
Grundtvig introducerer her den sondring, der skulle komme til at være
bestemmende for hans arbejde med at skrive om kristendommen de
følgende år. Hvis man vil tale om kristendom, må man holde to forskellige
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spørgsmål adskilte, nemlig 1) spørgsmålet om den sande kristendom og 2)
spørgsmålet om kristendommens sandhed. Det første er et rent historisk
spørgsmål og skal besvares af Kristus og apostlene, mens det andet er et
samvittighedsspørgsmål, som enhver må afgøre sig for på eget ansvar, for
”Troen er Noget, Mennesker umuelig kan give” (ibid.). Det må selv oplysningens mænd gøre sig klart, for troen er og bliver aldrig en tvangssag. Der
må herske fuldstændig samvittighedsfrihed i troen, men ikke i sagen om,
hvad der er sand kristendom, for det beror ikke ”paa noget Menneskes Villie eller Tanke-Gang, men paa historiske Vidnesbyrd” (US IV, 227). Forsvaret for Steffens gælder også forsvaret for den lutherske kristendom, som
er truet af fornuftens mænd, når f.eks. Høst træder frem mod Steffens, og
Wegscheiders dogmatik prises både i Tyskland og Danmark.
Der skulle gå to år, før Grundtvig anvendte sondringen i Om den sande
Christendom og Om Christendommens Sandhed, selvom han arbejdede på
et forsvarsskrift for kristendommen under denne strid om Steffens. Ja,
netop Steffens’ skrift fremkaldte hans trang til at tale som en stemme fra
kirken. Dette forsøg på at tale fra kirken kastede ham ud i en lang fase af
selvbesindelse, hvor han skulle få sit livs nok mest afgørende syn. Så inden
han nåede så langt som til at færdiggøre sit eget bud på en besvarelse af de
to spørgsmål om den sande kristendom og om kristendommes sandhed,
nåede han både at skrive sin åndelige selvbiografi og tilegne sig – eller med
egne ord ’opdage’ – en ny kirkelige anskuelse. Forløbet fra mødet med
Steffens’ stemme fra menigheden til affattelsen af Grundtvigs eget dobbelte forsvarsskrift gennemspilles i det følgende med den steffenske romantik som forståelsesprisme. I denne periode udkommer Grundtvigs to
hovedværker, Nyaars-Morgen og Kirkens Gjenmæle, og de har begge i høj
grad noget med romantik og Steffens’ historiske syner at gøre.
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a. Udkast til et forsvarsskrift
Grundtvigs stilling i 1823
For at forstå Grundtvigs reaktion på Steffens’ skrift og den efterfølgende
åndelige gæring og afklaring i hans teologi, må man kende lidt til hans forudsætninger. I 1822 skete der to afgørende ting i Grundtvigs liv: Han afsluttede sit arbejde med at oversætte Saxo og Snorre, og han fik præsteembede ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.
I sommeren 1822 færdiggjorde Grundtvig det sidste bind af sine oversættelser, og i september samme år døde hans mor. Et par ord fra disse begivenheder kan give vidnesbyrd om den stilling, han befandt sig i, da han
som nybagt kapellan i København læser Steffens’ skrift. I 3. bind af oversættelsen af Saxo, Danmarks Krønike, har Grundtvig som forspil sat et
digt, der senere fik titlen ”Saxos minde”. Strofe 2 og strofe 24 ud af 25
rammer fortællingen ind og afslører Grundtvigs forsæt:
Dannemarks Længsel er Dannemarks Ære,
Dyb som det bølgende, sortladne Hav,
Ja, som det Hav, hvorpaa Folkenes Hære
Drev deres Idræt, og fandt deres Grav;
Derfor, i Heltenes Rækker, den følger,
Altid paa Land og paa Søe,
Stjernen, som vinker til Kjærligheds Øe,
Evigheds-Strømmen i Tidernes Bølger![…]
Far da nu vel med de Gaver til Folket,
Dannemarks Saxo! Du slutter i Favn!
Far, som jeg haver din Mening udtolket,
Far nu i Jesu velsignede Navn!
Bank kun paa Døren, hos Gamle og Unge,
Trøstig med Fædrenes Sværd!
Hvor man oplukker, Man faaer dig vist kjær,
Naar du opstemmer med Fædrenes Tunge (US IV, 183, 188).

Danmarks længsel viser sig i tidens løb at blive opfyldt ved Jesus Kristus.
Der hersker en sammenhæng mellem danskernes åndelige arv i historie og
mytologi og deres rolle som kristenfolk. Grundtvig har oversat de såkaldte
nordiske testamenter, for at folket skal blive sig sin åndelige arv og sammenhængen mellem historie, mytologi og kristendom bevidst. Det er det
syn, som skulle blive bestemmende for Nyaars-Morgen to år senere.
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Da udgivelsen er bragt til afslutning skriver Grundtvig et lille stykke i
Nyeste Skilderie for København den 9. august 1823. Her beskriver han sit
håb med oversættelsen. Han opfatter det, som om han har afbetalt en gæld
til sit fædreland, der i ”Fædrenes Kvad og Bedrift” har givet ham den lyst,
han ”fandt i Aanden” (US IV, 190). Håbet er, at oversættelserne vil virke til
”Oplivelse af velsignede Minder, og til Understyttelse [sic] af vort livsalige
Modersmaal, i dets bestandige Forsvars-Kamp mod fiendtlige Indbrud”
(ibid.). For Grundtvig er det ikke den historiske akkuratesse, der er sagen,
men oplivelsen: ”begeistres kan kun et Folk paa nye, naar der i dets
Historie svæver en Helte-Aand over Fæderne-Landet, og Det da, i Kiærlighed til dens Bedrifter, gribes igien og besjæles af den” (US IV, 193).
Grundtvig fortsætter med følgende advarsel:
Er det da en Dom, som hviler over Norden, at det skal have opskudt og opelsket det
Herligste, det Ædelste, som er opkommet i Menneske-Hjertet, men være Blind derfor: at vi skal eie en Mythologie, som universalhistorisk omfatter og afbilder HelteLivet i hele Menneske-Slægten, og en Old-Historie, der mythisk udfolder dette Liv i
nordisk Kæmpe-Daad; at vi skal eie disse mageløse Dannefæ, og ikke vide det, men
heller begrave dem under Bunken af aandløse Tiders kritiske Feie-Skarn (Ibid.).

Citatet er i øvrigt interessant som en foreløbig kulmination på Grundtvigs
historisk-poetiske syn på mytologi: Mytologien er udtrykt for det herligste
og ædleste i menneskehjertet, og Nordens mytologi udmærker sig ved at
være universalhistorisk og også omfatte heltelivet i menneskeslægten,
ligesom oldtidshistorien har mytisk præg. Grundtvig viderefører her Steffens’ historiefilosofiske tanker om en mytisk og episk urtid.
Grundtvig vil nu ”samle og forbinde det Mærkværdige, Man veed om
Danmark, efter Saxos Dage”, men den fortælling, som han havde fået til
hverv af kongen,160 blev aldrig til noget. Andre sager meldte sig på banen.
Inden han bliver kaldt til kapellan Ved Vor Frelsers Kirke i november
1822, fødes hans første søn Johan i april og hans mor dør i september. I
den anledning skriver Grundtvig et mindedigt.161 Grundtvigs anskuer det
som en historisk-poetisk smuk hændelse, at nu moderen døde, da en ny tid
skulle oprinde for Danmark med sønnen i spidsen. Vers 19 og 20 ud af 23:
Vel faldt dit Maal paa Sotte-Seng,
Men sank dog ei i Graven,
160

F. Rønning, N.F.S. Grundtvig, et Bidrag til Skildring af dansk Åndsliv i det 19. Århundrede (1907-14), III-2, 20. I GS 2015 beskriver Flemming Lundgreen-Nielsen
Grundtvigs vej til Saxo og konkluderer, at beskæftigelsen med Saxo reelt var udspillet i
1823, ligesom Grundtvig aldrig vendte tilbage til den særlige tone, han havde skrevet i.
Her kan man sige, at med Nyaars-Morgen og sidenhen kommer Saxo til at indgå som én
figur blandt mange i det storstilede projekt efter Grundtvigs romantiske fornyelse.
161
Om digtet, der senere blev til salmen ”Det livets ord vi bygger på” (GSV 3, 80), som
blev sunget til Grundtvigs begravelse, se Else Riisagers indledning på GV.
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Det gienlød i Din Psalter-Streng,
Laae skjult i Riim-Staven,
Der fandtes det af ham, Du blid,
Gav Taare-Smil i Nødens Tid!
Det klinger nu paa Kirke-Gaard
Fra Sønne-Sønnens Tunge,
Som gladelig, naar Du opstaaer,
Skal Svane-Psalmen sjunge,
Paa gammelt Dansk, til over Skye
Han nemmer i Guds Huus det nye! (US IV, 208).

Ifølge Begtrup kom Grundtvig oprindeligt til København, fordi han ønskede at bekæmpe den herskende rationalisme.162 Et opgør, der først og
fremmest skulle tages fra prædikestolen. Litterære udgivelser er der derfor
få af i denne tid. I sommeren 1823 er han mismodig over tidens åndelige
tilstand og skriver derfor det lille digt ”Næring-Sorgen”, som trykkes i Nyeste Skilderie d. 2. august 1823. Digtet handler om en lille fugl, der har
sunget så sødt, men nu tier, indtil den igen skal synge som før, og ”lytte
skal Dan, i Gry og Kvæld/ Til slaget af Nattergal-Tunge” (US IV, 212).
På et eller andet tidspunkt mellem denne modløse sindstilstand i august
og prædikenen til første søndag i advent, hvor Grundtvig har fattet mod og
har fået nye syner om en ny morgen for Danmark,163 er han begyndt at arbejde på et forsvarsskrift for kristendommen – inspireret af Steffens.
Det andet møde med Steffens
Steffens’ skrift udkom jo allerede i foråret 1823, men noget tyder på, at
Grundtvig først har læst det senere på året. Først i oktober går han selv i
gang med at forsøge at skrive et forsvarsskrift for kristendommen, og dertil
er han blevet tilskyndet af Steffens.164 Grundtvig skrev efter endt læsning et
brev til Steffens, som formentligt aldrig blev sendt. Grundtvig fortaber sig i
en lang kritik af Steffens’ syn på brødremenigheden og Zinzendorf, som
langt overstiger, hvad man med rimelighed kan læse hos Steffens, og
brevet ender i en mismodig dommedagsforventning:
Vi leve for Resten her som i en Grav, ja aandelig talt sidde vi i Fædrenes store Grav,
hvorover Dødens Stilhed er udbredt, medens Nogle sanke Orme, Andre grave efter
Skatte, og Andre sammensætte en monstrøs Beenraad af Allehaande og friske op
Norden og see dens Guder! Blandt de Mellemste er jeg, og naar jeg ser mig ret omkring, er jeg alene, graver, saavidt jeg gider, ganske flittig, og finder langt meer end
jeg fortjener, men, som det synes, til ingen Nytte; thi det er ikke af de Skatte, man
skatter nuomstunder, og jeg veed, at man er nu saa vant til at høre mig raabe, at man
hører det slet ikke, derfor tier jeg stille og samler Grunker, som sagt, uden at vide
162

Begtrup, Grundtvigs danske Kristendom (1936), I, 26.
Begtrup, Grundtvigs kirkelige Syn 1825 (1901), 51f.
164
Rønning, Grundtvig, III-1, 24; GS 1981, 7.
163
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hvem der skal arve dem. – Dog, det skal bestemt de Søvnetryner, der hverken æder
Orme eller gnaver Been, men ligger paa deres grønne Øer og gjør ingen Verdens
Ting, ligesom min lille halvandetaars Dreng, de skal have det, som hverken kan læse
eller skrive, de har sovet sig til det, det skal de see, naar de vaagner, som vel næppe
sker før Domme-Dag, men den er, efter mine Tanker, heller ikke langt borte, saa jeg
venter ganske vist at opleve den, at sige Nordens Dommedag, naar Heimdal blæser i
Gjallerhorn, og nøder Valhals Flæskeædere til at vise, de var dog Kæmper engang i
gamle Dage (Breve II, 75).

Her slutter brevet. Intet under, hvis det ikke blev sendt. Er denne nærforventning blot et mismodigt koketteri fra Grundtvigs side, eller mener han
det? Det kan ikke afgøres, men det er klart, at han i dette humør har sluppet
det historiske arbejde. I stedet har han kastet sig over at skrive en lovtale
over kristendommen. Måske er det arbejdet med at formulere sit syn på
Steffens’ skrift, der har sat ham i gang, for inden brevet munder ud på
denne måde, gør han sig nogle vigtige tanker i anledning af Steffens’ skrift.
Grundtvig er enig med Steffens i det væsentlige, især i ikke at istemme
foragten for kunst og videnskab – ”Med min afgjorte historiske Retning
kunde det ei heller anderledes være” (Breve II, 71). Grundtvigs blik på
kirkehistorien nøder ham dog til at tage forbehold, når Steffens siger, at
teologien ikke må udskyde en bog af kanon eller ændre et bibelord. Det er
rigtigt, for så vidt som man ikke af dogmatiske grunde kan formindske biblen, men det er forkert, for så vidt som kirkehistorien er forpligtet på at
drøfte kanon – og evt. udskyde tvivlsomme skrifter, hvis der foreligger
”klart fremstilte historiske Grunde.” Den protestantiske Kirke sætter kirkehistorien mod den pavelige tradition, ”det Beviislige mod det blotte Sagn”
(Breve II, 72). Grundtvig mener endvidere, at Steffens fordrer for meget af
en menighedslærer, når han kræver, at han skal have gennemlevet troskampen. Der er en vrangside af pietismen, som Steffens overtager for letsindigt. Enhver kan gøre menigheden tjeneste, om Gud vil:
Oplysning og Opbyggelse er nemlig de to Bestanddele af Lærerens Embede, men
den første er, for ham, som saadan Hovedsagen, thi kun for Oplysningens Skyld behøver Menigheden bestemte, videnskabelige dannede Lærere, opbygge kan tit den allerenfoldigste langt meer end nogen Anden, og den Grad af Opbyggelse som Menigheden i Almindeligehed behøver af Læreren vil aldrig savnes hos den Præst, der
lader Guds Ord raade for sin Tunge; thi mangler han end al Erfaring, kan han dog,
naar det behøves, tale høist opbyggelig, det lærer alle christne Tiders Erfaring, og
lader os i det Mindste ahne en egen Embedsgave som Gud forlener de Menighedens
Lærere der vil forkynde Hans Ord, uden Hensyn paa deres øvrige Sindelag, Noget,
der vel og turde findes hjemlet i Skriften. (Breve II, 72f).

Grundtvig har haft meget på hjerte efter læsning af Steffens, men i stedet
for at overgive sig til den mismodige graversang, som brevet sluttede i, har
han ladet det ligge og i stedet kastet sig over sit eget forsvar for den sande
tro.
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Forløbet fra læsningen af Steffens’ skrift frem til og med Grundtvigs udgivne ’forsvarsskrifter’ i 1825-27 skal følges nøje, fordi det vidner om, at
romantikken (gen)vinder en organisk plads i Grundtvigs teologi. En hovedinteresse i behandlingen er den åndshistoriske selvransagelse, som følger af
det andet møde med Steffens, og som i stigende grad intensiveres. Først
følger en række udkast, som Grundtvig skriver fra læsningen af Steffens i
oktober 1823 frem til polemikken med Høst i april 1824, der gennem en
repetition
af
Steffens’
forelæsning
fører
til
det
store
selvbiografiske/åndshistoriske digt Nyaars-Morgen i sommeren 1824.
Inden den tid oplever Grundtvig en fornyelse omkring advent 1823. Med
udgivelsen af Theologisk Maanedsskrift i 1825 begynder han igen at
publicere. Først tre idéhistoriske afhandlinger – to om oplysning og en om
menneskenaturen – der trækker på udkastene, dernæst den store dobbeltafhandling om den sande kristendom og kristendommens sandhed. Dertil
kommer en række digte, som er præget af den romantiske fornyelse, der
kulminerer med Nyaars-Morgen. Mellem de tre små afhandlinger og
dobbeltafhandlingen falder bl.a. den såkaldte mageløse opdagelse og ikke
mindst polemikken med H.N. Clausen og Kirkens Gjenmæle, som i denne
sammenhæng er interessant, fordi den også handler om Steffens og
teologiens forskellige romantiske former. Afslutningen af perioden markeres af Grundtvigs nedlæggelse af sit embede og skribenten Grundtvigs
litterære testamente, der er et hovedvidne til forholdet mellem romantik og
kristendom. Om de mange udkast i 1823-24, skriver Grundtvig selv i
fortalen til Nyaars-Morgen:
med Formen kunne jeg aldrig blive tilfreds, thi hvor tørt jeg end begyndte, blev den
dog snart saa poetisk, at jeg fandt, den var slet ikke skikket til at vise sig paa det døde
Hav; og da det omsider lykkedes mig at faa den gjennemsigtig, saa’ jeg med Forskrækkelse, at Livet var forsvundet, men følte tillige med Glæde, at jeg var selv
blevet levende igen, og opfyldtes af et levende Haab om at se det samme Guds Under
paa mange Tusende i Norden (PS V, 158).

Udkastene bliver altså mere og mere poetiske, indtil Grundtvig griber
digterpennen. Jeg gennemgår i det følgende disse udkast i kronologisk rækkefølge – med Steffens-påvirkningen og forholdet mellem romantik og
kristendom som kriterium. Dernæst følger en gennemgang af NyaarsMorgen og derefter af de trykte afhandlinger. Den Steffens-påvirkning,
som Grundtvig undergår, og som betyder en romantisk fornyelse af teologien, er mit hovedvidne til forholdet mellem romantik og kristendom.
De ’prosaiske’ udkast
Det formentligt første af udkastene er også det eneste autodaterede, og det
er fra 16. oktober 1823 (fasc. 98). Det sidste af udkastene inden NyaarsMorgen har forbindelse til polemikken med Høst i april 1824, og arbejdet
83

Romantik og kristendom

med det afbrydes senest i maj 1824. Dateringen af udkastene derimellem
må bero på skøn og vurdering af indholdet ift. det overordnede forløb.
Selvom det i første omgang ikke lykkes Grundtvig at færdiggøre et manuskript, tør han alligevel i et brev fra 10. november 1823 skrive, at han
snart lader en bog om kristendommen udkomme (Breve II, 66). I brevet
hedder det også, at Jesus Kristus er ”den Grund, hvorpaa Herrens Apostler
og alle Guds Ords troe Tjenere har bygget” (Breve II, 67). Allerede 11 dage
senere hedder det i et andet brev, med skjult henvisning til indskriften på
Vor Frelsers Kirkes prædikestol (Ef 2,20), at det er ”paa Propheters og
Apostlers Grundvold, paa deres Lærdoms Ord, som et ufeilbarligt Guds, et
varmt Sandheds Ord, der skal bygges” (Breve II, 68). Det er tydeligt, at
Grundtvig er i udvikling og arbejder på at finde et kriterium for sand
kristendom, og at han er på vej mod sin såkaldte mageløse opdagelse, i
sommeren 1825. Det kirkelige syn bag selve opdagelsen kan man finde
spredt omkring i udkastene til et forsvarsskrift. Det skyldes udover påvirkningen fra Steffens ikke mindst, at han har været under kraftig inspiration
fra Irenæus, som han formentligt har læst omkring årsskiftet 1822-23.165
Efter det uafsendte brev til Steffens går han i gang med arbejdet og igen
og igen afbrydes han, fordi formen ikke passer. Til sidst ender han i den
tidligere behandlede polemik med Høst, hvor han opfinder sin sondring
sand/sandhed. Inden han når at anvende sondringen, medfører en repetition
af IPF, at han helt opgiver foretagendet og i stedet kaster sig over NyaarsMorgen. Undervejs har han forsøgt sig med forskellige former, der tæller
alle slags genrer fra den håndfaste afhandling over homilien, dialogen,
lovtalen, betragtningen til brevvekslingen og romanen.166
Ydermere er Grundtvig blevet konfronteret med sin egen løbebane. Det
er åbenlyst, at det spørgsmål må have meldt sig, hvordan hans og Steffens’
vej fra 1803 til 1823 så ud i forhold til hinanden. Den indre skæbne og den
ydre historie hører sammen. Grundtvigs liv er en nøgle til forståelsen af
hans kristendomssyn, hvad han selv i stigende grad blev klar over.

165

Se Kaj Thanings artikel i GS 1953, hvor samtlige prædikener fra indsættelsen i
Christianshavn frem til de første måneder af 1824 gennemgås med henblik på at vise,
hvorledes denne inspiration kulminerer i digtet De Levendes Land. Afhandlingen er
præget af Thanings tese om (et ’romantisk’) selvopgør med luthersk bodskristendom
frem til den endelige afklaring i 1832. Thaning kommer også ind på, at Steffens’ skrift
har skubbet til tankegangen og været en årsag til planen om et forsvarsskrift. Han daterer også Grundtvigs uafsendte brev til oktober, men nævner, at Steffens kan have spillet
ind i prædikerne en god måneds tid i forvejen. Disse ”Irenæus-prædikener” er efter udgivelsen igen behandlet af Bent Christensen, Fra drøm til program (1987), 17ff.
166
Høirup oplister disse forsøg i GS 1948, 14. Se i øvrigt hele afsnittet ”Grundtvig som
apologet” i Høirup, Grundtvigs Syn, 159ff, der er den grundigste behandling af udkastene. Dateringen er omstridt. Jeg lader indtrykket fra mødet med Steffens og udsagnet om
den stigende poetisering gennem de forskellige former være kriterium.
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Der foreligger en lille kort selvbiografisk skitse fra denne tid (fasc.
509),167 hvor han klager over samtiden og taler om at ’forny striden’, men
hvor det ikke tyder på planer om et forsvarsskrift. Der foreligger også en
lille notits om ’værnepligten’ (fasc. 104), der heller ikke tyder på planer om
et forsvarsskrift, men dog om lysten til at sige et eller andet.168 Det styrker
formodningen om, at det først er Steffens’ skrift, der har sat ham i gang.
Den første række af udkast fra d. 16. oktober og frem (fasc. 98a-e) er til
den såkaldte ’lovtale’169 over kristendommen. Her griber Grundtvig skjoldet i stedet for sværdet og vil skrive ”en Lovtale, ei over Christus, thi dertil
sidder Han meget for høit, men over hans Ord på Jorden”. Grundtvig skelner til besvarelse af spørgsmålet ”Hvad er Kristendom?” mellem tre kilder:
NT, traditionen og menneskets eget skøn. Det sidste kan ikke være en
kilde. Traditionen har mere for sig, men allerede uoverensstemmelserne i
oldkirken gør det vanskeligt at skelne; traditionerne er derfor usikre, men
så kommer en interessant formulering: ”med mindre en af dem kan historisk godtgøre, at dens Lærdom er uforandret gaaet fra Mund til Mund lige
siden Kirken stiftedes, saa den virkelige er en mundtlig Overlevering af
Christi første Discipler, som havde den fra hans egen Mund.” Dette benægter Grundtvig dog er tilfældet! Her er det historiske syn såvel som det
formelle kriterium bag den kirkelige anskuelse allerede på plads, Grundtvig
mangler bare at opdage den apostolske trosbekendelse som en uforfalsket
overlevering. I oktober 1823 konkluderer han, at man fortsat må stole på
det nye testamente – ”de Bøger, som bære Christi Apostlers Navne” – til
besvarelse af, hvad der er kristendom. Grundtvig vil bedrive historisk teologi, men ender derigennem med at pege på biblen som den faste grundvold. At Grundtvig er inde i en teologisk udvikling væk fra gængs bibelkristendom vidner et par udsagn dog kraftigt om: ”I det vi derfor lade Historien aflægge sit Vidnesbyrd om den Lærdoms Ægthed og Sandhed vi
finde i det Ny Testamente, laane vi Herrens Ord om Johannes [Joh 5,35] og
sige: Historien er et brændende og skinnende Lys som vidner om den hellige Skrift […] Erfaringen opløser og beskæmmer eders Tvivl.”
Historien som det brændende Lys, Johannes og troens sikkerhed som en
erfaringssag er nøgleord i Grundtvigs kristendomssyn. Udkastet stopper
dog. Grundtvig ser ud til at være standset ved spørgsmålet om den falske
oplysning. I stedet for at modstille sand og falsk oplysning holder han straffetale over den falske oplysning, som ikke er kristendom. Klassisk polemik
167

Begtrup citerer det i sin helhed i Grundtvigs kirkelige Syn, 39ff, men bestemmer det
fejlagtigt som en fortale til et senere udkast. Se registranten til fasc. 509 og fasc. 58a.
168
Thanings tese i regesten er, at det er Irenæus, der har mindet ham om hans ’værnepligt’. Udkastet vidner ikke om læsningen af Steffens.
169
Rønnings udtryk, Grundtvig III-3, 25. Min fremstilling støtter sig på afskrifter og
behandlinger af udkastene rundt om i litteraturen, samt på indholdsregesta i registranten.
Dette udkast behandles og citeres fyldigst hos Høirup, Grundtvigs Syn, 173f.
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mod rationalismen, men også et udpræget motiv fra Steffens. Grundtvig
ved godt, hvad han vil, men har ikke en modstander på samme måde som
Steffens havde. Det skulle han dog senere få i H.N. Clausen. I det hele
taget er udkastene præget af en ubestemt polemik uden adressat.
Et andet udkast bærer titlen ”Om Guds Ord”, men har først heddet ”Om
Ordet eller Om Billed-Sprog og Hverdags-Tale.” Her taler Grundtvig om
det menneskelige vidnesbyrd, som ikke umiddelbart kan vidne om det levende Guds ord, men kun om dets virkninger.170 Grundtvig indfører en
skelnen mellem indvortes og udvortes menneskelig erfaring. En skelnen,
der kan ses som en løsning på det Steffenske problem om forholdet mellem
den religiøse følelse og kristendommens overlevering. Det subjektive vidnesbyrd må stadfæstes af det objektive; erfaringer af Guds gerninger i
historien i skikkelse af hhv. ”Jær-Tegn” og historiens vidnesbyrd om kristendommens ”Oprindelse, Skiebne og Virkninger i Verden.”
I et andet udkast (fasc. 98h) klager Grundtvig sin nød over tidens ligegyldighed; et tegn på, at han er ved at køre sur i skrivingen. Han stiller i sin
klage et interessant spørgsmål, der vidner om et gryende menighedssyn:
hvor er Aanden […] som skabde Menigheden, før Haanden endnu lagde Steen på
Steen til Kirke-Bygning? Hvor er den levendegiørende Aand, som […] forbandt de i
Tiden og Rummet vidt askildte […] Menneske-Børn i et helligt Samfund, forenede
dem […] som Lemmer paa […] vor Herres Jesu Christi aandelige Legem?171

Den næste række af forsøg må være en ’kæde af homilier’ over forskellige
bibelvers (fasc. 96).172 Grundtvig fremhæver Johanneslitteraturen, som udmærker sig ved sin sandhedskærlighed, samt samvittigheden, der omtales
som ”Profeten i os”, og som gives ved forsagelsen af det onde ved dåben.
Det næste udkast er det, som har titlen ”Himmel-Brevet med SandhedsSeigl eller Bibelens Nød-Værge” (fasc. 93).173 Egentlig er det kun titlen,
der tyder på en ny form;174 den folkelige himmelbrevsgenre. Teksten er
stadig diskursiv i sin fremstilling. Grundtvig har, som titlen antyder, opgivet at forsvare kristendommen og mindes i stedet N.E. Balles ord: ”Biblen
forsvarer sig selv, det skal være vort Løsen.” Biblen beråber sig både på de
troendes indvortes vidnesbyrd, men også på det udvortes, på ”den
170

Henning Høirup redegør i Grundtvigs Syn meget overbevisende for betydningen af
’årsagernes grundsætning’ i Grundtvigs teologi.
171
Thaning overvejer i regesten, om Grundtvig kunne tale om denne levendegørende
ånd, hvis han ikke selv oplevede den? Selvfølgelig kunne han det. Temaet findes også i
prædikenen til 17. s.e. trinitatis (27/9), GP I, 383.
172
De gennemgås hos Høirup, Grundtvigs Syn, 170ff. Thaning daterer dem i regesten til
feb. 1824 (jf. hans tese om De Levendes Land i GS 1953), senere end Høirup og her.
Thaning taler også i Menneske først. Grundtvigs opgør med sig selv (1963), 31 jf. dette
udkast om en februarkrise hos Grundtvig. Måske er det snarere en novemberkrise?
173
Jf. Høirup, Grundtvigs Syn 168f; citeret i Begtrup, Grundtvigs kirkelige Syn, 42f.
174
Toldberg, Grundtvigs symbolverden, 109.
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aabenbare Menneske-Erfaring, som, i dens [kristendommens] Historie,
ligger for Alles Øine.” Argumentet er interessant: Fordi historien vidner
om biblens sandhed, derfor skal biblens vidnesbyrd frem i lyset, ”saavidt
det er nødvendigt til Troens Bestyrkelse.” Grundtvig forsøger at fomulere
et skriftsyn og overvejer forholdet mellem bibelhistorien og gudsordet, og
skriver, at ”Historien om Guds Ord ikke selv var Guds Ord […] men […]
et troværdigt Menneske-Ord om Guds Gerninger.”
Et nyt kirkeår
Har Grundtvig foreløbigt følt sig tilfreds med denne historiske bibelforståelse? I hvert fald vidner prædikenen til 1. søndag i advent 1823 om, at han
ved indgangen til det nye kirkeår er håbefuld. Teksten er Rom 13,11-14, og
Grundtvig begynder med at citere og prædike over 13,11b-12a, der i hans
oversættelse lyder: ”Det er paa Tide at staae op af Søvne, thi Natten er forgangen, og Dagen er kommet nær hid” (GP II, 25). Grundtvig har snydt
med teksten, natten er hos Paulus ikke forgangen, men fremskreden; sådan
er det i alle samtidige og senere bibeloversættelser, og sådan er det også i
den græske tekst.175 Da Grundtvig senere udgiver den reviderede prædiken
i Søndagsbogen med overskriften ”Dagningen”, har han da også den rigtige
tekst ”Natten afbrydes og Dagen gryer!”176 Det er ikke, hvad han siger her,
og heller ikke, hvad der vandrer ind i fortalen til Nyaars-Morgen. Det er,
som Rønning skriver, ”ikke et nyt religiøst Gennembrud”,177 men det er
dog et vidne om, at der er noget på færde. Ikke i prædikenen i sig selv, den
er blot forhåbningsfuld over den kommende bedre tid, men noget er sket, et
nyt syn er ved at bryde frem.178 Grundtvig kan foreløbig stille sig tilfreds
med, at biblen forsvarer sig selv, og at historien vidner for den. Han slutter
sin prædiken med følgende salut, der er en slags status:
Herren skal giøre din Mørkhed klar, og Ingen kan kalde Jesum Herre uden ved
den Hellig-Aand, saaledes kommer Dagen, det kan vi ogsaa deraf slutte, at Natten kom, da man holdt op at bede om den Hellig-Aands Oplysning, da man
stolede paa, at man havde hans Ord, og indbildte sig, det kunde lyse i
Menneske-Haand, lyse uden Ham, som er dets levende Lys (GP II, 29).
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Glosen er προέκοψεν.
N.F.S. Grundtvig, Christelige Prædikener eller Søndags-Bog (1860), II, 1.
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Rønning, Grundtvig III-1, 27.
178
Thaning gennemgår som nævnt udviklingen i prædikenerne fra året forinden. Hans
konklusion på dette forløb kunne også have været en foreløbig konklusion på udkastene: Grundtvig er ”naaet frem til sit Menighedssyn og til det nyfødte Bibelsyn, hvorigennem Ordene er blevet levende, og Aanden har opvakt ’det kun skindøde Bogstav’ […]
Det afgørende nye er ordet ’tilbage’. Tilbage – og saa frem! Her har vi Irenæus’ Hovedindsats i Grundtvigs Tankeverden” (GS 1953, 47) – måske også Steffens’ hovedindsats?
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Ordene minder om Steffens’ forståelse af oplysning. Grundtvigs opmuntring ved det nye kirkeår og den efterfølgende jul giver også anledning til et
digt, med titlen ”Jule-Træet”, der trykkes i Nyeste Skilderie, 20. december
1823. Digtet giver et ”Glimt af det fornyede kirkelige Haab.”179 Digtet
handler om, hvordan danskerne rejser til Østen ved juletid. Der ligger et
skib, eller en snekke, ”i Isse-Fjord”, et symbol på den danske kirke, hvor
”Der vaier i Stavn et deiligt Flag,/ Som Dannebrog er det at skue,/ Men
Korset hæver sig, Nat og Dag,/ I Glans af saa lønlig en Lue.” På dette skib
er der plads til mange, men kun til dem, der vil gøre sig små: ”Vi Frænder
af Muld maae vel forstaae,/ Kun Drøm er vor Storhed i Aanden,/ Saa
vaagne maae vi, og vorde smaa,/ om voxe vi vil efterhaanden.” Det
stadfæster Kristus selv, når han i Jesusbarnet bliver lille. Stroferne 18 og 19
ud af 30 unummererede er digtets forkyndende omdrejningspunkt:
Sig skjuler det Smaa i store Ord,
Men maa jo sin Daarskab begræde,
Da Han, som Ordet gjør evig Stor,
Sig skjulde i Ringhedens Klæde!
Saa komme da med, hvo Jul har kiær
og ønsker den Største at ligne!
Os Aanden vinker til Pilgrims-Færd,
De Smaa vil Han alle velsigne (US IV, 215).

På Jesu snekke er der nok af brød og vin. Folket føres til ”Jødeland” og
lærer dejlige sange, ”Der Fjeder-Hamme vi faae paa Stand,/ Saa aldrig kan
Tyrken os fange!” Gud sender et juletræ, og folket føler at ”Østen er bedre
end Norden.” På træet sidder en lille fugl på hvert et blad, som viser sig at
være engle, der kvæder med menneskestemme. Hertil skal alle komme,
”Som Tro vil til Kiærlighed fæste!” for at holde holde julenat ”med Bethlehems troende Hyrder.” Julesorgen er slukket, for Grundtvig har igen – som
i hans krise i 1810, hvor han skrev ”Dejlig er den Himmel blå” – fået blik
for, hvordan menigheden til juletid bliver forenet med hyrderne; den første
kristne menighed. Det næste udkast tager temaet med tyrken og østen op.
Senere ’poetiske’ udkast
Omkring nytårstid har Grundtvig kigget indad og skrevet et udkast til en
lille ’apologetisk roman’, Pilegrimen (Ny kgl. Saml. 3647 I 40 – 1),180 en
tydelig allegorisk fortælling om en ungersvend og hans tanker midt i en
179

Begtrups udtryk, US IV 213. Se i øvrigt Else Riisagers indledning på GV.
Teksten udgivet af Henning Høirup i GS 1948 og behandlet i Høirup, Grudtvigs syn,
159ff. Han daterer den til primo 1823. Regesten siger sommeren 1821, men det finder
jeg af indholdsmæssige grunde usandsynligt. Således også Thaning i regesten til fasc.
96, der vil datere romanen til februar 1824, som måske er lidt sent ift. dens nytårspræg.
180
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kristenhed behersket af tyrken; et billede på den rationalistiske teologi.
Tilstanden betegnes sådan her: ”Turde Nogen ymte om at den i VerdensHavet nedgangne Christus-Soel udbredte anderledes Lys og Liv end
Mahomeds blege Halv-Maane med det laante, stjaalne Skin, da kaldte
hartad alle de der syndes kloge, det være sig paa Himmelens Løb eller
Verdens Tarv, det en Forbrydelse imod Fornuft og Oplysning.”181
Også romanens ungersvend havde betragtet halvmånen som det bedste
lys, men begyndte da i dens blege mørke en tankevandring blandt de
nordiske fædre (læs: Grundtvigs asarus). Han opdagede, at det tyrkiske lys
var dødt og magtesløst; modsat fortidens lys, der kunne være dunkelt, men
havde kraft, ”og uden Kraft, hvad er da Mennesket vel meer end Støv, hvad
er da Lyset meer end Skin” (17). Grundtvig har over lange passager ladet
ungersvenden tale gennem passager fra sin egen dagbog182 som er skrevet
”ved Udgangen af et uroligt Aar”, der betegnede et vendepunkt for ungersvenden (18). Grundtvig er ved at kigge tilbage på sin ungdoms afklaring,
og finder her en parallel til 1823-24. Det er hverken første eller sidste gang,
Grundtvig bruger nytåret som lejlighed til selvransagelse.183
Ungersvenden falder først til rette hos de gamle guder og helte, men en
lang og voldsom svovltale om disse munder ud i en bekendelse til kristendommen. Hvis samtiden var kristen, ville den indse, at Gud satte både måne og sol på himlen: Hedningevisdom og kristendom har gang på jord.
Samtiden forguder derimod kun deres egne påfund, og Kristus er for dem
kun, hvad de selv kunne være, hvis de blev ”oversat i Billed-Sprog” (20).
Grundtvig har først anklaget samtiden for at føre en kamp for oplysning
mod Bibel-Ordet, men har så streget dette ud og erstattet det med ”gammel
Christendom”; et tegn på, at han er på vej til et mere historisk syn, men
stadig hænger ved et mere ortodokst skriftsyn. Han havde jo lige droppet at
forsvare biblen, men det farer ham alligevel et øjeblik i pennen. Også dette
udkast taler her om erfaringens og historiens vidnesbyrd; og som Steffens
om falsk foragt for ”Kundskab og Dannelse, Konst og Talenter” (22f).
I lang tid var ungersvendens hjerte mere i Asgaard end i Bethlehem. Han
tænkte mere på navnet, end på ideen og ordet, men han tænkte forkert, for
han glemte at agte på, at
den Idee, der ikke ligger i Navnet, den ligger udenfor det, den Aand, der ei samler sig
i Ordet, sværmer adspredt i Luften, og at den Aand, man indbilder sig at finde i et
Ord, som ikke svarer til den, ei indeholder og udtrykker den, den Aand ɔ: den usynlig
virkende Kraft, der i Ordet maa skabe sig et nyt Legeme, den har man selv bragt med
(23).
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GS 1948, 16. I det følgende sidetal i parentes i brødtekst.
Se nærmere i Høirups udredninger.
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Det gjorde han f.eks. med digtsamlingen Nytaarsnat fra 1810; se indledning på GV.
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Det er tydeligt, at Grundtvig undervejs har syslet med myto-poetisk teori
og sprogfilosofi. Han bevæger sig her på linje med Steffens og Schlegels
transcendentale poesi – ånd og ord er også for Grundtvig uløseligt forbundne.184 Ungersvenden var med denne erkendelse ikke nået til biblen: ”Det
var nemlig aabenbar langt mere Poesiens Verden i det Hele end Christendommen, hvis Forsvar Unger-Svenden førde og som han glødede for, især i
dens nys aabenbarede nordiske Skikkelse” (24). Så længe ungersvenden
kun så kristendommen som en guddommelig forklaring af asalæren, tænkte
han, at den hebræiske bibel måtte have en søster eller broder i Edda, og
biblen måtte finde sig i at lade sig fortolke og forklare som Eddaen, og ”da
maatte Arianismen, som den var Gothernes, Pelagianismen, som den kan
tænkes i den høie bispelige Kirke være den sande Christendom.” (25). Udkastet afsluttes af følgende selverkendelse, der vidner om, at Grundtvig er
ved at se en kontinuitet i sin tænkning og dermed en sammenhæng mellem
sine mytologiske, teologiske og historiske syner: ”Dog, hvem det er en
Hjerte-Sag at finde Vei til de Levendes Land kan vel sinke sig underveis,
og glemme Reisen over Herberget, naar det behager ham” (ibid.).
Der er indklammet nogle ekstra passager i manuskriptet. Et sted omtales
”den Helte-Daad i Sandhed at overvinde sig selv” (26) – det som Grundtvig
her i allegoriens form var ved at beskrive hos sig selv. I et andet står der:
”Saa klog var Unger-Svenden blevet, at han forstod, der selv i hans vildeste
Drømme var mere Lys end i alt det Skin, Halv-Maanen udbredte fra Averroes til Cartesius og fra Loke [Locke] til Hume og Kant” (26).
Romanudkastene slutter definitivt med igen at omtale årsagernes grundsætning, der vidner om, at ”Christus-Solen stod høit over Nord-Lyset”.
Grundtvig er kommet til klarhed over en række punkter i sin egen udvikling, og prøver derfor igen at skrive romanen, denne gang med titlen Pilegrimen fra Zante, men det bliver kun til fire siders udkast,185 der begynder
som det første, men afsluttes just da Grundtvig har påbegyndt en allegori
over ”den høieste Tolerance”, der lader Jehovah, Allah, Zeus, Jupiter eller
fornuften være verdens højeste årsag. Det kunne være en allusion til unionsspørgsmålet eller en almindelig kritik af oplysningstidens fornuftsreligion eller af Schleiermacher. Steffensinspireret er det i hvert fald.
Grundtvig forsøger sig efter romanformen med en langt mere traditionel
form, nemlig dialogen. Den første dialog er mellem en præst og en tilhører
(fasc. 94).186 Tilhøreren kommer for at spørge præsten om menighedens
lærer og kristen oplysning; et udpræget Steffens-motiv, ligesom samtalens
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Jf. også Thaning, GS 1953, 10.
Trykt i GS 1948, 27f.
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Opr. udg. i Dansk Kirketidende 1886, nr. 16ff, men fejlagtigt dateret til 1816-18.
Høirup har behandlet den i Grundtvigs Syn, 168ff og regner den til rækken af forsvarsskrifter. I regesten skønner Thaning den til primo 1824, hvilket passer godt. Tal i det
følgende i parentes i brødteksten henviser til spaltenumre i i Dansk Kirketidende 1886.
185
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præmis: ”sand Oplysning er ej noget som kan læres udenad, men en
indvendig Klarhed, som gjør, at vi se Lys i Herrens Lys” (242).
Menneskelig oplysning er i sig selv ”kun et Maane-Skin” forskelligt fra
det sande Lys, som kristendommen giver, og som er ”Lys og Varme, Lys
og Liv, i ét” (248). Denne skelnen er tilhøreren dog fuldt bevist om, og han
kan derfor berolige præsten med følgende passus:
den Gud, som bød Lyset skinne frem af Mørket, skinner i vort Hjærte med Oplysning
til Erkjendelse af Guds Herlighed i Jesu Kristi Aasyn. Da spørger man vistnok ikke
om Beviser for Kristendommens Sandhed, thi da gaar der Syn for Sagn, og hvem vil
spørge efter menneskeligt Vidnesbyrd, naar man haver et større, haver Guds eget
Vidnesbyrd om at han har skjænket os det evige Liv, men og at dette Liv er i hans
Søn. (sp. 249).

Alligevel må der være noget at sige om ”Bi-Solen”, den menneskelige oplysning. Efter en lignelse om de vise mænd kommer præsten ind på Luther:
Jeg forudsætter, De véd, at Himmel-[L]yset, som Menneske-Forstanden i Morten
Luther og hans disciple fulgte, var Guds Aand og Ord som ét, og altsaa egentlig
Aanden, den Hellig-Aand, som Ordets Lys og Liv og Fortolker. Paa Ham selv og paa
hans Ord stolede de, som de Vise paa Stjærnen og dens Oplysning, af ham følte de
sig dreven til den lange Opdagelses-Rejse, som Videnskabeligheden er i den lutherske Menighed, sikre paa, at han kunde og vilde ledsage dem til al Sandhed, sikre paa,
at naar de fulgte hans Vejledning, skulde Ordet klare sig alt mere og mere, indtil det
blev soleklart. Store Fremskridt gjorde de paa denne Maade i Sandheds Erkjendelse,
og vare allerede midt i Landet, hvor Lønnen ventede dem for alle Rejsens Besværligheder, midt i de historiske Undersøgelser, som stadfæstede Bibelens Sandhed, da de
efterhaanden fik det rasende Indfald, saa godt som at frabede sig den Hellig-Aands
videre Oplysning, indbildte sig, at de, af deres egen Styrke og Fornuft, med det aandløse Ord kunde komme til menneskelig Vished om Kristendommens Sandhed (246).

Denne vurdering af Luther og hans efterfølgere skulle blive bestemmende
for Grundtvigs egen forvaltning af den reformatoriske arv fremover. Han er
nu blevet klar over, at spørgsmålet om kristendommen i Danmark drejer sig
om forvaltningen af den lutherske arv og skriftsynet imod oplysningstidens
ditto. Han var ved at få øje på en kristendom efter, men i forlængelse af
Luther. Det var de spørgsmål, han her tumlede med, som hjalp til afklaring
på dette felt: Forholdet mellem himmellyset ved helligånden, månelyset og
menneskets forstand og erfaring samt biblens forhold til gudsordet.
I kirken må der ikke ordkløves. Man må ”have den faste Tro til Aanden,
at han vil være sine egne Ords bedste Fortolker, saa at det enkeltes Dunkelhed forsvinder for den Troende i det heles Klarhed” (255) – et motiv med
inspiration både fra den yngre og ældre Steffens. ”Kirke-Skolen er paa
Kirke-Gulvet og ej paa Prædike-Stolen” (256), og hvis ikke ånden kommer
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til, taler man ikke af sandhed, men af løgn – modsigelsens grundsætning187
dukker op – og årsagernes: ”Vi kjende kun Gud af hans Virkninger” (258).
Tilhøreren spørger så, om der gives sikre kendemærker på åndens
virkning? Her sker noget mærkeligt: Tilhøreren leder præsten hen imod den
såkaldte mageløse opdagelse, men kun for at den afvises, og skriften fremhæves. Det forløber på følgende måde: Tilhøreren spørger, om der ikke
behøves et kendemærke på kristendom. Præsten svarer, at apostlen Johannes lærer, at det er nok at bekende den inkarnerede Jesus Kristus, men føjer
til, at ved bekendelsen skal ånden vedkende sig ”det profetiske og apostoliske Ord uden Indskrænkning” (259). Det skal desuden stadfæstes af skriften, som er åndens prøvesten (Grundtvig argumenterer med 1 Kor 14).
Hvad så med apostlene ved pinse, hvordan var de forvissede om, at det var
helligånden, der udgydtes over dem? Behøvede de ikke et kendemærke?
Nej, mener præsten, for apostlene havde det profetiske ord som deres
prøvesten, og med den opstandnes udblæsning af ånden over dem kunne de
forvisse sig om deres læsning af skriften (260). Tilhøreren er endnu ikke
tilfreds og spørger så, om ikke den lyse, glade, gudelige stemning, som forkyndelsen af ordet fremkalder, kan være et kendemærke? Nej, mener præsten, for den fandtes også før opstandelsen. Herefter følger en lang eksistentiel smøre om nogle af de stemninger, som forkyndelsen kan sætte tilhøreren i – sikkert påvirket af Steffens’ syn på brødremenigheden – indtil præsten igen lander på spørgsmålet om den lutherske arv og dens fordærv. Forsøger Grundtvig en sidste gang at overbevise sig selv om den ortodokse
bibeltro, som han havde fundet bekræftelse for hos Steffens? I hvert fald
kan vejen til den såkaldte mageløse opdagelse læses som et forsøg på at løse det mytologiske problem om skriften, som Steffens lod være uløst.
For første gang behandler et af udkastene pietismen, som Steffens’ skrift
forventeligt ville give anledning til. Grundtvig har dog ikke meget at sige:
Pietisterne forsøgte at redde troen fra oplysningens forvanskning af den,
men de ”forkastede den eneste ægte Prøve-Sten for sand Oplysning, Guds
Ord i Skriften” (264), og i stedet tog de åndelig forandring i livsførelsen
som bevis på deres kristendoms sandhed. Deres bevaring af den ortodokse
teologi var en død eftersnakken af den ældre teologi. Det giver anledning
til, at Grundtvig kan lægge et selvportræt i præstens mund:
Kun under saadanne Omstændigheder er den Daarskab begribelig, at en ung Theolog, som, efter at have delt Tidens Vantro, fik i Historien Øje paa Kristendommens
Herlighed, og fandt i sit Hjærte Trang til et kraftigt, ufejlbarligt Sandhedsord om
187

Høirup, Grundtvigs Syn, gør rede for, hvordan Grundtvig med den hyppige anvendelse af modsigelsens grundsætning konsekvent tænker i forlængelse af sin filosofiske
børnelærdom og ophæver modsigelsens grundsætning til at være et almengyldigt og
ikke bare et formallogisk princip. Således fremhæver Høirup, Grundtvigs Syn, 186, note
1, hvordan Grundtvig i det næste udkast kritiserer det 18. årh. for at have udskilt den
formelle logik som en særlig disciplin.
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Gud og Mennesket, til et aabenbaret Guds Ord, kunde lade alle Skriftens Ord, ogsaa
det om den Hellig-Aands Personlighed og Virkninger gjælde, og dog indbilde sig, at
Oplysning var alt hvad han behøvede for at blive en Kristen i Aand og Sandhed.
(265).

Denne passus afslutter den længste replik, præsten endnu har haft; Grundtvig er tæt på at falde ud af dialogformen. Men han har været tilfreds nok
med resultatet til at skrive en afslutning, som ender i almindelige,
opbyggelige betragtninger, hvoraf nogle om forkerte indbildninger om bøn
og mystik kan være inspireret af Steffens. Men til forskel fra de øvrige udkast danner dialogen et afsluttet hele. Sidenhen brugte Grundtvig også dialogen som en del af sine skrifter, og det var i denne form, han første gang
formulerede sin såkaldte mageløse opdagelse.
Nu er der kun ét udkast tilbage inden Nyaars-Morgen, 188 men det er til
gengæld det største og mest interessante. Det drejer sig om den af forskningen påagtede Brevveksling mellem Christanshavn og Nørrejylland (fasc.
99) – en fiktiv brevveksling mellem en nordjysk præst og Grundtvig selv.
Det sidste udkast: Brevvekslingen
Den lange brevveksling er et af Grundtvigs væsentligste utrykte værker.
Under udarbejdelsen kommer han i den tidligere behandlede polemik med
Høst, der bliver hans første (prosaiske) – offentlige fremtræden i over et år.
Det får afgørende betydning af mindst tre grunde: 1) Han får lejlighed til at
repetere Steffens filosofiske forelæsninger, og bliver hermed klar over, at
han må revurdere sine egne åndelige forudsætninger og behandle dem på
ny. 2) Han opfinder i polemikken sondringen mellem den sande kristendom
og kristendommens sandhed, som derefter bliver styrende for hans arbejde
med at skrive om kristendommen – og derfor samler han behandlingen af
andre relevante historiske og filosofiske spørgsmål i en række forarbejder
til dobbelt-afhandlingen i Theologisk Maanedsskrift. 3) Han indser, at han
er kommet for langt væk fra det oprindelige problem, som han var blevet
inspireret til at behandle ved læsningen af Steffens; spørgsmålet om den
lutherske arv – det alle udkast ledte hen imod, og som træder tydeligt frem
i den anden skrivelse mod Høst. Det får ham til foreløbigt at opgive at
skrive et forsvarsskrift, og i stedet digter han så Nyaars-Morgen.189
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Der foreligger endnu en dialog (fasc. 106) og et udkast til et skrift om Christendommens Troværdighed (fasc. 97). Begge dele regnes af Høirup til tiden før NyaarsMorgen, men Thaning har i registranten og i GS 1981 overbevisende gjort rede for, at
disse udkast må stamme fra tiden omkring Kirkens Gjenmæle, da Grundtvig er i færd
med at udarbejde sine trykte afhandlinger til Theologisk Maanedsskrift.
189
Ang. litteraturen: Thaning fremhæver den nye besindelse på Steffens i regesten;
Høirup (der dog ikke ænser dette forhold) pløjer brevvekslingen minutiøst igennem.
Hverken Begtrup eller Rønning respekterer brevvekslingens fortløbende udvikling.
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I Grundtvigs første brev (US IV, 228ff.) inddeler han sit ungdomsforfatterskab i tre perioder: 1) den mytologiske (frem til 1811 inkl. dimisprædiken), 2) den teologiske (1811-15) og 3) den historiske (frem til 1824).
Grundtvigs skribentvirksomhed begyndte efter hans 22. år, hvor hans
”Naturalisme” blev forstyrret (US IV, 230). Han begyndte at lytte til ”Samvittighedens Konge-Lov” og erfarede, at naturkræfterne ikke slog til. Det er
naturligvis en efterrationaliserende måde at formulere omvendelsen til romantik på. Grundtvig understreger, at den mytologiske periode ikke må
forveksles med en poetisk i al almindelighed, for ”Digter har jeg neppe
nogensinde været, og et poetisk Element findes der enten i ingen af mine
Skrifter eller i dem alle” (ibid.). Hans bane var altså bestemt med opdagelsen af den romantiske poesiforståelse i 1805. Mytologi definerer han
nu som ”et Land-Kort over Aandens Rige, og Veien dertil” (US IV, 232).
Dengang behandlede han den kristne lærdom og det gamle testamente som
mytologi, hvilket vil sige, at han opfattede deres ord som gådebilleder. Han
formåede ikke at opretholde den skelnen, som han nu bekender sig til, mellem mytologi, som kræver tydninger, og åbenbaring, som ikke gør det –
noget han nu tydeligvis kan formulere i sporet af Steffens’ problem med
den falske teologis bibelfortolkning. I den ’teologiske’ periode gik han ud
fra en enfoldig tro på skriften som et åbenbaret Guds ord. Den tredje periode begyndte 1815, og ”Alt, hvad jeg siden har skrevet, dreier sig om den
Paastand, at det ogsaa i det Store kun er af Erfaring, man bliver klog, og at
derfor Historien er Noget, der, saavidt mueligt, skal være Alle bekiendt, at
den, som ene omfatter alt Menneskeligt, ogsaa kan og skal forbinde og forklare det. (US IV, 234). Grundtvig har ikke afbrudt striden for kristendommen, han har kun forladt kamppladsen. For en stund, må man forstå. Særligt spørgsmålet om biblen og gudsordet er et omdrejningspunkt i det følgende, hvor en række Steffensmotiver dukker op.
Det næste brev fra Nordjylland spørger ind til den mytologiske tolkning
af biblen. Grundtvig fastholder her en ordret tolkning; alt andet ville være
en selvmodsigelse, hvis biblen skal være åbenbaring. Han fremhæver –
ifølge sig selv i overenstemmelse med den lutherske ”Fortolknings-Regel”
– åbenbaringsordets autologiske karakter overfor mytens hieroglyfiske.
Det følgende brev fra Nordjylland spørger ind til fornuftens rolle og apostlenes troværdighed. Det giver Grundtvig lejlighed til et udfald mod
Kant og Fichte og deres ”ubevislige Paastande om den menneskelige Selvstændighed og Erfaringens Ugyldighed.” I stedet for deres erkendelsesteori
fører Grundtvig modsigelsens grundsætning på banen; alle indvendinger
mod biblen må hvile i sig selv som uimodsigelige, men det er de ikke. Her
spiller et væsentligt Steffensmotiv en rolle, for kun hvis man vil hævde en
uforanderlig naturens orden, får man et problem med Jesu mirakler i biblen. Grundtvig præsenterer som modspil til den kantianske erkendelsesteori
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sit eget lille ”Udkast til en Filosofisk Katekismus”,190 der også tager udgangspunkt i selvbevidstheden. Loven opfatter han som noget, mennesket
ikke finder i sig selv, men finder ad empirisk vej. Endnu et Steffensmotiv.
Den næste forespørgsel går på, om der kan skelnes mellem den bibelske
åbenbaring og dens historiske indfatning. Ja, svarer Grundtvig og tilråder,
at man kun kalder det i biblen Guds ord, som selv erklærer sig for at være
det (anføres som Herrens ord) eller umuligt kan skilles derfra (følger heraf)
– resten kan dog have spor af guddommelig oplysning.
Det femte brev fra Christianhavn er en kilde til Grundtvigs poetik, hans
billedsprogsteori og hans vigtigste tanker om biblens ord. Det er også blevet trykt og anvendt som sådan af Helge Toldberg.191 Brevet behandler
spørgsmålet om ”Grændserne mellem hvad man kalder bogstavelig og billedlig Udtydning, eller, som jeg heller vilde sige, mellem poetisk og prosaisk Talebrug” (16ff). De er som sjæl og legeme, og kan i tankerne, men
ikke i livet, adskilles. For selv i det almindelige talesprog bruger vi lignelser eller poetiske udtryk. Grundtvigs eksempel er, at man kan kalde en
mand for en ræv, ligesom Jesus kaldte Herodes det (Luk 13,32). Det er
billedligt udtryk, men ikke tvetydigt, da det også udtrykker noget naturligt.
Derfor går det ikke, at al billedlig tale opfattes som tvivlsomt.
Grundtvigs poetik hænger sammen med hans antropologi og teologi: Al
menneskelig tale om åndelige ting er altid ”mere eller mindre billedlig, og
maa nødvendig være det, fordi Aanden hos Mennesket kun virker under
legemlige Betingelser, fordi Mennesket, med Sjæl og Legeme, kun er et
Billede af Guddommen, istand til at betragte sig som saadant, og det Guddommelige under dets jordiske Billeder og Lignelser” (38ff). Der er tale
om en ord- og skabelsesteologisk funderet transcendentalpoetik, som forbinder Grundtvig med den tyske romantik hos Schlegel. I denne sammenhæng taler han om biblens ord. Hvis man taler om ords ubestemthed (og
henviser til ’ånden’ bag dem) i forbindelse med deres billedlighed, ophæver man også de facto åbenbaringsbegrebet. I så fald skulle hvert et ord i
biblen først tydes af den menneskelige fornuft. Det er den falske teologis
store fejlslutning, at den ikke tror på ordenes gyldighed til at beskrive, hvad
de nævner – eller teologisk udtrykt: ordets evne til at skabe, hvad det
nævner. Grundtvig harcelerer over banale misforståelser af 2 Kor 3,6.
Man kan dog ikke forpligte sig på at tage alle billedord i strengeste
betydning; det ville betyde, at man skulle ”anvende på Gienstanden Alt
hvad Billedet kunne betyde” (81f). Heldigvis findes der en ”FortolkningsRegel der udspringer af Ordet selv, og ligger i sagens Natur” (88f): Kun
der, hvor Herren enten indleder med ”sandelig sandelig siger jeg jer”, eller
hvor han eller de, der taler i hans navn, giver udtrykkeligt til kende, at de
190
191

Se Høirup, Grundvigs Syn, 184ff, hvor dele af teksten er optrykt.
Trykt i Toldberg, Grundtvigs symbolverden, 229ff. Linjetal i parentes i brødteksten.
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vil forklare noget, kan og skal biblens ord forstås i den strengeste forstand
– som ”de taale” (92). Videre hedder det, at der pga. denne klarhed må
herske kontinuitet i teologien:
Hvor nemlig Aanden og Ordet er de samme, der maa ogsaa nødvendig Troen og Bekiendelsen blive det, som ogsaa Biblen udtrykkelig vidner, og den eneste Forskiel
maa da bestaae i Udviklingen, Sammenføiningen og Beviis-Førelsen, som, efter
Sagens Natur, i Guds sande Menighed, stedse maa vinde mere Klarhed, Fasthed og
Styrke (107ff).

Brevet slutter med at pege på den enkeltes trosbekendelse (184),192 ”Kirkens historiske Grundvold”(188) og dens urokkelige fasthed (191) bag ved
al strid om fortolkningen af biblen.
Grundtvig behandler med udgangspunkt i det fremlagte grundsyn på biblen steffenske emner som mirakler og naturlig teologi, der tages op senere i
Theologisk Maanedsskrift, protestantisk og katolsk kirkebegreb samt kirkens afsondrethed fra verden (dens ydre udseende og dens indre mysterier)193 og eksegetiske spørgsmål om den græske tekst. En enkelt passage er
meget sigende for, hvordan hans teologi er bestemt af tidens problemer:
Vor Tid var det forbeholden at fatte Erfarings-Beviset paa Christendommens Sandhed i en Udstrækning og Klarhed, som de forrige Tider ikke kiendte, men ei heller
savnede, da i den gamle Kirke det historiske Factum var for nyt til at kunne giøres
tvivlsomt, og i den nyere de nordiske Folk for historisk troskyldige til at omtvivle
det. Nu derimod da den saakaldte historiske Kritik, saa seierrig har stræbt at giøre alt
Historisk vaklende, al Troværdighed tvivlsom, nu maa Christendommen som Historiens Kæmpe hæve sit store Skjold, som beviser dens Konge-Byrd og trodser alle
Slag-Sværd”194

Dette citat viser, at Grundtvigs forsøg på at godtgøre kristendommen som
historisk størrelse er negativt bestemt af den historisk-kritiske forskning.
Så kommer d. 17. april., hvor Høsts angreb på Steffens udkommer i
Dagen, og hvor Grundtvig ser sig nødsaget til at træde offentligt frem med
væsentlige ændringer i manuskriptets karakter til følge.195 I sin polemik
mod Høst havde han fremhævet den 7. og 8. af Steffens’ forelæsninger.
I sit første udkast til en skrivelse mod Høst (fasc. 116,XI) behandler
Grundtvig Steffens på en lidt anden måde: Han nævner først Steffens’ forbindelse med Scheibel og protesten mod unionen. Grundtvig føler sig også
192

Den mageløse opdagelse er ikke på færde i brevvekslingen, jf. Høirup, Grundtvigs
Syn, 219f, der også peger på, at Grundtvigs opdagelse ikke kan føres tilbage til Irenæus.
193
Alt dette kan findes udførligt refereret hos Høirup, Grundtvigs Syn, 199ff.
194
Citeret efter Høirup, Grundtvigs Syn, 204.
195
Forløbet i manuskriptet kan tidsfæstes ret præcist. For det første pga. et tematisk
sammenfald med Grundtvigs prædiken til 2. påskedag 19/4, GP II, 188ff (også trykt og
anvendt af Toldberg, Grundtvigs symbolverden, se s. 233) – Høsts udfald kommer om
fredagen. For det andet pga. det nævnte spring i tankegangen.
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nødsaget til at forklare, hvorfor han ikke fordanskede bogen. Det har altså
været en tanke hos ham, hvilket er et klart tegn på skriftets betydning. Det
er dog ikke sket pga. det naturfilosofiske tankegods, som er for dunkelt i en
dansk sammenhæng, og fordi Steffens i den falske teologi ”bestrider en
Synsmaade, som hos os er temmelig ubekiendt.” Men dette udkast har han
altså fortrudt, og har i stedet repeteret de filosofiske forelæsninger, som
man kan læse i skrivelsen mod Høst og se aftryk af i brevvekslingen.
Læsningen har medført en omkalfatring af brevets indhold, hvori der nu
optræder endnu en række Steffensmotiver. Man kan også se det på selve
skriften: Grundtvigs hånd har på de første 75 læg været rolig og behersket
på en måde, den ellers ikke er i denne fase. Pludselig bliver den hidsig, vilter og undertiden nærmest ulæselig; han glemmer ofte at dyppe pennen. Et
eller andet har gæret i ham, men det lykkes ham kun delvist at give udtryk
herfor i det følgende. Ydermere begynder han som i ældre arbejder at
skrive ”I J[esu] N[avn]” over hver ny side. Han vedkender sig sit tidligere
forfatterskab, hvilket fører til en genoptagelse af romantikken:
Besindelsen på Steffens får Grundtvig til i lighed med ham at fremsætte
et universalhistorisk syn på overgangen fra middelalder til nyere tid. Med
middelalderen og kristningen af barbarerne udsprang der en ”ny, alt Timeligt omfattende Videnskabelighed.” Denne ”nye” videnskabelighed bliver
efterhånden med ’Nyaarstiden’ til forskellige former for naturfilosofi. Hos
protestanter til en ”christelig Materie med hedensk Form” og hos katolikkerne til en ”hedensk Materie med christelig Form.” Anderledes gik det hos
de nordiske folkefærd, hvor man lige fra begyndelsen kunne se en tredje
bestræbelse på ”at skabe en ny og passende Form til den guddommelige
Materie, et værdigt Udtryk for Aabenbaringens Indhold.” Det var det, han
prøvede på i sit tidligere forfatterskab, men det gik galt, fordi han kæmpede
med sværdet og ikke med kærligheden. Modsat det første brev (US IV,
233f) tager han nu afstand fra Verdenskrønikerne, hvor han viste ”Kraft på
urette Sted, gjorde Vold paa Historiens Form.” Kraften hører i stedet til i
poesien, den kan vidne om kristendommen. Det er en slags reprise af det
oprindelige digterkald i 1805.196
Han afbrydes nu atter og går herefter i gang med Nyaars-Morgen, hvor
han med poesien vil undersøge muligheden for at finde en passende
materie til åbenbaringens indhold. En fjerde periode var nu begyndt i hans
forfatterskab, og her blev der i en ny opløsning af forholdet mellem
kristendom og romantik undfanget den stemme fra kirken, som kunne svare
Steffens’ stemme fra menigheden.

196

Slutningen på brevvekslingen er fejlagtigt placeret midt i fasc. 210.16 (noteret med
kuglepen af Thaning i eksemplaret af registranten på Læsesal Vest, Det Kgl. Bibliotek).
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b. Nyaars-Morgen: Den digteriske gennemspilning
Fortolkningsmuligheder
Nyaars-Morgen er et poetisk hovedværk i Grundtvigs forfatterskab. Et
uddrag af det kom til at stå som forspil til Sangværket fra 1837 (GSV I,
For-Spil), og da han i 1867 var indlagt for en sindslidelse læste hans søn
Frederik Lange Grundtvig op af værket for ham – med beroligelse til
følge.197 I Nyaars-Morgen har Grundtvig på en sælsom måde fået udtrykt
sit inderste. Er det en selvbiografi, et digt eller en programerklæring? Eller
noget helt fjerde, f.eks. en drøm? Lidt af det hele og intet af det på én gang.
Grundlæggende kan man dele forskningen op efter to forskelle. For det
første den mellem teologi og litteraturvidenskab, for det andet den mellem
den biografiske tolkning, der tager Grundtvigs egen livsinddeling fra
brevvekslingen med som nøgle, og så den mere værkinterne. Jeg vil lægge
mest vægt på værket som et selvstændigt værk med sammenhængen romantik og kristendom som hovedinteresse. Indsigterne fra den litteraturvidenskabelige behandling af værket vil danne en forudsætning.198
Værket udkom på eget forlag senest 4. september 1824199 og blev i samtiden knap nok læst og slet ikke anmeldt. En væsentlig undtagelse var B.S.
Ingemann, som Grundtvig brevvekslede med, og hvis værk Waldemar den
store og hans Mænd, inspireret af Grundtvigs Saxooversættelse, udkom
under udarbejdelsen af Nyaars-Morgen og fik indflydelse herpå.200
Der kom ingen nye oplag eller udgaver i Grundtvigs levetid. Først med
bind V af Grundtvigs Poetiske Skrifter, udgivet af Svend Grundtvig i 1883,
blev digtet igen alment tilgængeligt og forsynet med indledende noter. Han
forsynede desuden digtet med strofenumre og inddelte det i 10 sange i
overensstemmelse med de streger, faderen havde sat ved ophold i teksten.
En inddeling der med god ret er bibeholdt siden og også vil blive det her. I
1901 foranstaltede Holger Begtrup en mere ambitiøs udgave, hvori han
inddrog utrykt materiale og forsøgte at tolke digtet ud fra de biografiske
oplysninger, som Grundtvig giver i brevvekslingen og andre steder. Det betyder, at han har kunnet kortlægge et forhold mellem værk og biografi
strofe for strofe, og han har således forsynet værket med løbende noter.
Begtrups tolkning og en omarbejdning af noterne indgik også sammen med
værket i Udvalgte Skrifter og senere i Værker i Udvalg og har således været
197

Anekdoten er anført hos Birgitte Stoklund Larsen, Paradisskyggen (2015), 140.
Især Sune Aukens disputats fra 2005, Sagas spejl. Hos Auken findes også en
nogenlunde fuldstændig forskningshistorisk oversigt. Aukens behandling af forskningen
er yderligere omtalt i ”Svar til Johnny Kondrup og Svend Skriver” (2007).
199
Jf. annonce i Adresseavisen. Se udgivelsen på GV.
200 Deres brevveksling blev udgivet af Svend Grundtvig i 1882.
198
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bestemmende for tolkningerne lige siden. Også for den engelske oversættelse med indledninger og noter, der udkom i 2009. Det er denne biografiske én-til-én tolkning, jeg vil forsøge at løsrive mig fra og kun sekundært
interessere mig for.201 Derfor benytter jeg, for at holde blikket klart, i det
følgende teksten, som den foreligger i Poetiske Skrifter.202
Udkast og fortale
Værkets første fortolker var dets egen forfatter. I fasc. 388 findes en række
udkast til Grundtvigs egen fortolkning af værket. Han skrev også en gloseliste til værket betegnet Glar-Øine.203 Men som Auken gør opmærksom på,
er der snarere tale om en selvstændig viderefortolkning af visse af værkets
billeder, end om en egentlig nøgle til dets forståelse.204 Alligevel kan det
være nyttigt at inddrage ved nogle af de mere vanskelige passager.205
De mange andre udkast og småstykker, bl.a. en ”bagtale”, bliver her lagt
til side til fordel for det trykte værk. Grundtvig bevæger sig nu ind i en fase
af forfatterskabet, hvor han igen begynder at publicere, og derfor er det vigtigere, hvad han lader udkomme, end hvad han har arbejdet med. På samme
måde vil den række af ’forsvarsskrifter’, som han faktisk arbejder videre
med, med enkelte undtagelser heller ikke længere blive omtalt.
I første omgang havde Grundtvig dedikeret værket. Den tredje af disse
dedikationer var til ”Lynilds-Manden Hendrik Steffens, min Vækker og
201

Angående litteraturen: Jakob Balling har læst det i traditionen fra Dante og Milton.
Henrik Wigh-Poulsen har sammenlignet det med den engelske romantik hos
Wordsworth. Atter andre har læst det med forbindelse både bagud i tiden og frem til
nutidens digtning, f.eks. Jørgen Elbek, der inddrager både Herder og i særdeleshed Paul
La Cour. Mest udbredt er det at læse digtet i forfatterskabets sammenhæng; således
Begtrups arbejder og Carl Koch, der pegede på en kristelig fornyelse i 1823 og en dansk
fornyelse i 1824 – her kunne man med Begtrup og andre pege på en kirkelig fornyelse i
1825. Fyldigst har Sune Auken behandlet værket i dets sammenhæng med tidligere og
senere digtning og påvist uoverensstemmelser mellem Grundtvigs poetik og poesi. I GS
2007 udkom en fortættet, Auken-inspireret artikel af Marie Louise Nygaard. I Bent
Christensens licentiatafhandling Fra drøm til program fra 1987 findes også et forsøg på
at give overblik. Aage Henriksen beskæftigede sig med forholdet til Jens Baggesen og
kaldte senere digtet for vandskellet i Grundtvigs forfatterskab. Jesper Høgenhaven har
for nyligt skrevet inspirerende om bibelbrug og billeddannelse i sjette sang.
202
Jeg har skelet til udgaven på GV efter førstetrykket med indledning og noter. Svend
Grundtvigs retstavning i PS er påfaldende, men han tager som den eneste hensyn til
trykfejl i førstetrykket ift. forfatterens håndskrift. Et godt eksempel er anden strofes
andet vers, hvor forskellen er mellem Guds fred ved eller i (PS) fædrenes barm.
203
Glas, eller noget klart og gennemsigtigt, jf. ODS og værkets strofe 99 med udtrykket
”Øine af Glar”, der kan oplyse, men ikke oplive.
204
Auken, Sagas spejl, 354.
205
Glar-Øine bliver trykt i en kommende udgave i DSL’s klassikerserie ved Steen Tullberg med efterskrift af Jørgen I. Jensen. Jeg kender ikke nærmere til Jensens efterskrift,
og inddragelsen af hans forfatterskab i tolkningen står helt for min egen regning, men
jeg har fået adgang til transskriberingen af Glar-Øine, der fylder ca. 25 sider.
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Frænde.”206 Dedikationerne er væk i den trykte version, men Steffens er
stadig indirekte med. Grundtvig har villet lægge op til en mere principiel
og ikke kun en biografisk tolkning. Som motto for værket satte han et vers
fra en ’kæmpevise’:
Solen skinner saa klar som Dag,
Alting giver hun god Størke;
Det er nu kommet saa vel i Lag,
At borte er Natten hin mørke.

Det er den samme stemning af morgengry som i adventsprædikenen ved
kirkeårets begyndelse, Grundtvig her slår strengen an til.
Grundtvig håber i fortalen inderligt på læsere og vil gøre sådanne fortrolige med de forudsætninger, hvorunder digtet er skrevet. Han skriver om de
timer, da ”det store, gjenfødte Haab om Norden oprandt i mit Hjærte” (PS
V, 154), som ”de glædeligste, jeg har nydt paa Jorden.” Han skriver ligefrem, at han begynder en ny bane i sit liv, og at man for at forstå disse
”Morgen-Følelser” må kende til hans ”Aften-Sang” og ”Natte-Tanker”.
Hvad der springer i øjnene, når man kommer fra brevvekslingen, er, at
Grundtvig ikke længere arbejder med en inddeling i perioder, men nøjes
med en mindre håndfast gennemgang af sin skribentvirksomhed. Mens
brevvekslingen betegnede omslagene som brud, lægger beskrivelsen i fortalen op til kontinuitet. Forløbet er dog det samme: Indtil 1811 var det
nordiske myter og historisk-poetiske drømme, der drev ham. Så selvom han
havde blik for ”Kristendommens mageløse Herlighed”, var det ”Asa-Livet
betragtet som et Nord-Lys, der mindede om Tidens Fødsel og spaade om
dens Fylde”, der begejstrede ham og prægede hans skrift. Omslaget, at han
blev præst, skete, fordi han ”vaagnede” (PS V, 155). Han ville nu ”afvæbne Kirkens Fjender og vække Nordens Folk af den dybe Sjæle-Søvn paa
Afgrundens Bred.” Det næste omslag sker som i brevvekslingen i 1815, da
han påbegynder oversættelserne, og det var ”min Kristendom, i Pagt med
en mægtig vaagnende Fædernelands-Kærlighed, som drev det hele Værk.”
Arbejdet med oversættelserne var dog opslidende. Først døde han poetisk, fordi grammatikken tog over – Grundtvig har en særlig evne til at gøre
opmærksom på slidsomheden i sit arbejde – dernæst døde han historisk,
fordi han ”traadte ud af levende Berørelse med den nærværende Slægt” (PS
V, 156), og endelig døde han ”hjærtelig”, fordi ligegyldigheden tog over.
Så indtrådte præstekaldet til Christianshavn, hvorved han turde håbe at
kunne bekæmpe den megen åndelige død ”med Opstandelsens Haab.”
Grundtvig gør på dette sted et voldsomt udfald mod samtidens litteratur og
den almindelige åndelige død og forklarer denne tilstand som bevæggrund
for, at han gik i gang med at skrive et forsvarsskrift – for at frembringe ”en
206

Holger Begtrup (udg.), Nyårsmorgen (1901), 210.
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Smule Rørelse i det døde Hav” (PS V, 158). Derved fik han afsløret lunkenheden i sit eget bryst. Det må altså betyde, at den selvransagelse, som
fulgte med de mange udkast, har medført afklaring over hans virksomhed.
Grundtvig fortsætter: ”Som Præst havde jeg følt det, lige siden Kirkeaarets Begyndelse, da det gjennemlynede mig, at Natten var forgangen og
Dagen kommen nær; men som Skribent følte jeg det først, da jeg greb RimStaven” (ibid.). Han gentager den lidt særlige oversættelse fra adventsprædikenen og erklærer samtidig, som en ægte romantiker, at det først var
hans egen poesi, der forløste ham: ”Da følte jeg først, liflig gjennemglødet,
at for mig var oprundet en velsignet Nyaars-Morgen i Skærsommer” (ibid.).
Grundtvig håber at kunne få glæde af nogle ’medarbejdere’, så de sammen kan nå det store mål: ”Oplivelsen af Nordens Helte-Aand til kristelige
Bedrifter, paa en med Tidens Tarv og Vilkaar passende Bane” (PS V, 160).
Dette syn på sammenhængen mellem kristendom, historie og mytologi er
ikke nogen fix idé, Grundtvig har fået. Sammenhængen hviler på et historisk syn. Menneskehistorien er som en Guds finger, der peger på Nordens
historie. Danskerne skal nu høste, hvad fædrene har sået. Folket er forjættet. Grundtvig fremsætter den vovede påstand, at ”Danmark er Historiens
Palæstina” (ibid.), hvilket må betyde, at danskerne i historiens løb skal
spille rollen som det udvalgte folk, ligesom Israels folk gjorde det i oldtiden. Det kan kun gå i opfyldelse, hvis folket på ny tilegner sig den
fædrene arv. Det skal ske på samme måde, som ”Israels Arv i Aanden”
blev arvet af de kristne hedninge, som derigennem tilegnede sig Abraham,
Isak og Jakob. Der er tale om en slags historisk typologi, som Toldberg har
bemærket: ”dets [Danmarks] historie rummer værdifulde minder, der kan
udtolkes typologisk paa samme maade som jødernes tradition.”207
En åndshistorisk sonate
Jeg behandler selve digtet Nyaars-Morgen i henhold til afhandlingens sammenhæng, det vil sige den måde, hvorpå romantik og kristendom spiller
sammen i værket. Det kræver et par indledende bemærkninger.
Sune Auken skriver om versemålet: ”Med sin ekstreme rummelighed
bliver strofen den mest vellykkede metriske og rytmiske manifestation af
Grundtvigs poetik i hele forfatterskabet som udtryk for hans vilje til at formulere en anskuelse, der omfatter alle fænomener og alle udtryk i én form,
uden at der er tale om brud mellem dem.”208 Versemålet er udtryk for en
romantisk helhedsvision, der i et samlet blik rummer jegets længsel efter
den store sammenhæng i poesi, mytologi, historie og religion. Den 11 vers
lange strofe, der som oftest er én lang sætning, og den udprægede brug af
anaforer er med til at gøre et voldsomt indtryk på læseren; rytmen er
207
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Toldberg, Grundtvigs symbolverden, 142.
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suggererende, og stilen er en særlig ”grundtvigsk højstil, der bærer de
profetiske syner frem for læseren.” 209 Grundtvig har endelig fundet en
form, hvori han har kunnet få afløb for, hvad der har gryet i ham længe.
Den romantiske helhedsvision gælder også for værkets komposition, som
ikke bare er en fortløbende fortælling i 312 strofer delt i 10 sange. De
hænger nært sammen. Både de enkelte strofer med hinanden og med digtet
i sin helhed: ”Fortolkningsmæssigt skærper Nyaars-Morgen den
hermeneutiske dialektik i interpretationen mellem del og helhed.”210
Digtet begynder i den morgengrystemning, som Grundtvig nu befinder
sig i, for derefter at bevæge sig tilbage i en række drømme, erindringer og
syner. Blikket er retrospektivt. Efter gennemspilningen vender han i 10.
sang tilbage og citerer digtets tre indledende strofer, hvorved han åbner op
mod en ny fremtid. Digtets fortolkning af forløbet er givet på forhånd, det
ligger i titlen, men skæbnen for det syn og det liv, der gennemspilles, er ikke. På én gang er det en hermetisk lukket helhed med sin egen indre billedverden og en stor vision, der peger mod en åben fremtid. Udover den samlede komposition i 10 sange er der også andre markører i digtets løb, en
slags ledemotiver: ’Da’ og ’så’ på vigtige steder, ’det første’, ’det næste’,
’det sidste’ om minder; ’jeg drømte’ optræder også flere gange, det samme
gør ord som ’efterhånden’ og udtryk som ’staven’, der ’brydes’. Som oftest
optræder et sådant motiv med vanlig teologisk sans tre gange i løbet af
digtet. Denne helhedsstruktur og brugen af sådanne ledemotiver, sammenlagt med de mange auditive metaforer, gør det nærliggende at opsøge digtets åndshistoriske sammenhæng i en anden kunstart end poesien, nemlig i
musikken. Selvom Grundtvig har ry for at være notorisk umusikalsk, kan
man ikke sige, at han havde dårlig sans for sprogets musikalitet. Måske kan
man endvidere sige, at han besad en særlig ur-musikalitet.211
Man kan argumentere for, at Nyaars-Morgens komposition minder om
den musikalske sonateform. Man kan også svinge sig lidt højere op og sige,
at der er en særlig romantisk musikalitet i den historiske måde, Grundtvig
anskuer kristendommen på. Det er et hovedtema i Jørgen I. Jensens forfatterskab, f.eks. i hans seneste bog Det første ord: ”Hvis man tager med, at
kristendommen er tidens og historiens religion, så vil det, der i den gamle
tankegang var den harmoni, der bragte orden i modsætningerne, blive
overført til tiden, til historien som den nye virkelighed. Den kan skabe nye
relationer og svarer til melodien indenfor musikken.”212
Argumentet her er en smule spekulativt. Nyaars-Morgen ikke et musikværk, men dels er den åndshistoriske sammenhæng nærliggende, dels giver
209

Ibid., 362.
Ibid., 363.
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Jf. titlen på Jørgen. I. Jensens artikel, ”Grundtvigs U(r)musikalitet” (2015), der
bruges som en generel karakteristik af Grundtvigs forhold til musikken.
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det en produktiv forståelse af værket at analysere dets komposition, som
om det var en sonate. Jeg skal her kort skitsere sonateformen, og dens teologiske betydning, især som det er fremstillet i Jørgen I. Jensens bog
Europasonate. Teologiske spor i den klassiske musik.213
Sonateform kan både bruges om den store sammenhæng i en sonate
(f.eks. for klaver eller klaver-violin) eller en symfoni, men bruges også i
den mere specifikke betydning om en bestemt form, en sats i et værk kan
have. Det er i den sidste betydning, det har relevans for Nyaars-Morgen,
selvom man sikkert også kunne betragte værket som en slags åndhistorisk
symfoni. Formen dukkede først op med Mozart og Haydn og fik i kraft af
Beethoven kolossal gennemslagskraft i hele den musikalske romantik. Det
er interessant, at sonateformen satte sig igennem med musikalske midler og
ikke som en abstrakt formuleret teori om en form. I den forstand er Grundtvig et udpræget eksempel på sin tid og har opfanget en romantisk impuls,
der gjorde sig gældende i en kunstart – med særlig gennemslagskraft i romantikken214 – han ikke selv havde meget forstand på, endsige interesse i.
Almindeligvis inddeler man en sonateform-sats – som i sig selv er et skema, der rummer en pluralitet af varianter – i tre dele: Eksposition, modulations- eller gennemføringsdel og reprise. Reprisen betegner en varieret gentagelse af ekspositionen, der fører til satsens konklusion.215 Dertil kan så
komme en indledning (eller et forspil) og en afsluttende coda. NyaarsMorgen har begge dele. I ekspositionen høres et hovedtema og et sidetema
– hos Grundtvig romantik og kristendom – mens modulationsdelen er mere
kendetegnet af brud og eksperimenter – i Nyaars-Morgen i form af en
billedkamp mellem nordisk mytologi og protestantisme. Temaerne fra ekspositionen indgår her i en mere fri og fabulerende form. Reprisen udfolder
så en gentagelse af ekspositionsdelen. Inddelingen varierer fra værk til
værk på mangfoldige måder. Undertiden indvarsles reprisen, før den for
alvor begynder, således også i Nyaars-Morgen.
På engelsk kalder man reprisen for recapitulation. Et udtryk med forbindelse til ingen ringere end Irenæus. Irenæus taler om, at kristendommen
er skabningens genoprettelse, en anden skabelse. Det sker gennem Kristus,
der genoptager hele menneskelivet i sit eget liv, helt frem til menneskets
død: ”Recapitulans enim universum hominem in se ab initio usque ad
finem, recapitulatus est et mortem ejus.”216 Denne forestilling gør sig også
gældende i Nyaars-Morgen, hvor en kristologisk bevægelse gør, at mytologien og historien indoptages, rekapituleres i kristenlivet. I sit seneste
213

Jørgen I. Jensen, Europasonate (2009). I bogen findes musikeksempler og en række
teologiske, filosofiske og æstetiske sammenhænge fremlagt; dog ikke Grundtvig. Her
nøjes jeg derfor med at skitsere modellen eller det formelle aspekt af sonateformen.
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F.eks. den grundlæggende tese i Blanning, The Romantic Revolution.
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Se Jørgen I. Jensens skema bagest i op.cit. Vedhæftet her som appendix 1.
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værk har Jørgen I. Jensen beskrevet sonateformens rekapitulation i lidt
mere højstemte vendinger, der passer på Nyaars-Morgen:
efter modulationsdelen kommer reprisen, rekapitulationen, der dybest set igen er
påvirket af kristendommen, fordi musikken her løfter den gamle musik, man kendte
fra satsens begyndelse, op i en ny sfære, som en forklarelse eller transfiguration. Som
forholdet mellem det gamle og nye menneske, mellem Det gamle og Det nye
Testamente; reprisen er en slags historisk sammenhæng.217

Grundtvig fremdigter en slags gammelt, nordisk, testamente, den nordiske
mytologi i dens romantiske form, som han vil have forbundet med biblen
og med kristendommen. Betragtes Nyaars-Morgen som en sonateform-sats,
så giver det følgende inddeling af de ti sange:
Forspil: Sang I (str. 1-20)
Eksposition
Hovedtema: Sang II, romantik (str. 21-36)
Sidetema: Sang III, kristendom (str. 37-76)
Epiloggruppe: Sang IV, digterens kald (str. 77-98)
Modulationsdel/gennemføringsdel
Sang V-VII (str. 98-221)
Reprisen indvarsles i sang syv (str. 186)
Sang VIII-IX: Reprise: hoved- og sidetema: romantik og kristendom (str. 222-296)
Coda: Sang X, genoptagelse af forspil samt efterklang (str. 297-312).

Man må, som med alle skemaer i åndsvidenskaberne, tillade en vis plasticitet. Ikke mindst når det gælder reprisen, hvor Grundtvig gentager ekspositionen i en ny, forklaret skikkelse. Digtet har desuden så mange billeddannelser, at enhver fortolkning nødvendigvis går glip af noget. Denne inddeling skal hjælpe til at få blik for den måde, den romantiske asa-rus og
kristendommen i dens lutherske overlevering spiller sammen på i digtet.
Først mod hinanden og senere i samklang.
Udover at det formelle skema er med til at give en struktur til digtet, der
ellers kan være vanskeligt at inddele, så er sonateformen også en åndshistorisk analogi til den ABA-form, som i romantikken kendetegner f.eks. bildungsromanen, Hegels dialektik og Steffens’ historiesyn. Man kan også tænke på Søren Kierkegaards begreb om Gjentagelsen i værket af samme
navn: ”Gjentagelse og Erindring er den samme Bevægelse, kun i modsat
Retning; thi hvad der erindres, har været, gjentages baglænds; hvorimod
den egentlige Gjentagelse erindres forlæns. Derfor gjør Gjentagelsen, hvis
den er mulig, et Menneske lykkeligt, medens Erindringen gjør ham ulykkeligt.”218 Kierkegaardcitatet kan ses som en teologisk tolkning af reprisen
i sonateformen. Det hjælper os til at få blik for, hvordan digteren i Nyaars217
218
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Morgen kan bruge sine erindringer som forklaring af sit syn om historiens
betydning for fremtiden og sammenhæng mellem romantik og kristendom.
Jeg citerer i det følgende in extenso. Dels for at vække digtets eget sprog
og tone til live, dels for ikke at udhæve tolkninger, der ikke respekterer
kvadets eget forløb i de enkelte sange og strofer. I den sammenhæng er det
også vigtigt at lægge mærke til de gentagne figurer, der bryder ind i forløbet og skubber det i en ny retning.
Forspil
Sang I begynder med at lyse Guds fred over landskabet. Men Guds fred i
en bestemt betydning, nemlig:
Guds Fred, som den fandtes
I Fædrenes Barm,
Guds Fred som den vandtes
Ved Frelserens Arm,
Guds Fred, som den troner,
Hvor Kjærlighed bor,
Guds Fred, som den toner
I Hytter af Jord,
Som selv jeg den nyder, –
Tilønsker og byder
Jeg Brødre og Frænder i Nord (2).219

Hermed er tonen slået an. Den Guds fred, hvis tilkæmpelse digtet skal gennemspille, er den samme fred, som herskede hos forfædrene; det er den
fred, som Jesus Kristus giver, og som på jorden troner, hvor der er kærlighed. Ikke mindst er det den fred, som digteren selv har vundet og ønsker
skal blive hans landsmænd til del.
Den kamp, der har ført op til denne fred, gennemspiller digtet nu i de
næste 6 strofer. Lysten til at synge har båret digteren igennem, og han håber, at et næb til at synge med må vokse fra hans bryst. For lyset har
foreløbigt sejret, og natten er svunden. I strofe 8 udbryder han:
Ja, Lyst til sjunge
Jeg har nu om alt,
Hvad Øre og Tunge
Jeg værd haver kaldt:
Om Moses og Mimer,
Om Himmel og Jord
Om alt, hvad sig rimer,
Med Aand og med Ord,
Om Lys fra det høje,
Om Glimt i vort Øje,
Om Gnisten i Staal og i Flint (8).
219
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Det er en slags programerklæring, der ligesom fortalen tager afsæt i, hvad
digteren tidligere har beskæftiget sig med, den nordiske og bibelske arv:
Moses og Mimer, GT og Nordens mytologi, jødernes slægtfader og besidderen af visdommens kilde i Norden. Ja, alt som har ånd og ord. Der skal
synges både om det lys, der kommer fra det høje; kristendommen, og om
glimtet i menneskeøjet; længslen, dvs. det skabtes åndelighed. Det skal der
synges om i form af en slags historisk-poetisk åndsarkæologi, der vil se
gnisten i stålet og flinten. Det betyder både helt konkret oldtidsfund og
menneskehænders værk og mere abstrakt den åndelige arv, både i den kristne og førkristne skikkelse, som Grundtvig har været beskæftiget med at
’grave’ frem. Han nævner påfaldende lidt om sig selv og sine konkrete
bedrifter. Derfor skal han i det følgende blot kaldes ’digteren’.
Digteren vil ikke blot synge en sang til solen, men ligeså meget til månen. I Om Asalæren (1807) var kvinden solen og manden månen.220 I Nyaars-Morgen er månen ”et lysbillede” af Kristus (11) og en ”Skabning af
Aanden/ Af Gudhjærte-Haanden” (12), mens solen er den nordiske mytologi. Der lægges allerede på dette tidspunkt op til en bryllupsmetaforik, der
senere kommer i fuldt flor, som symbol på foreningen af to billedverdener.
På dette tidspunkt i digtet prises også stjernerne for deres ”jublende Sange”
(13). Med nattens himmel har digteren udfoldet en kristen-mytologisk
billedverden og lagt an til salmetonen, men han skal også lære at tyde stjernerne som runer, der giver besked om tidens og historiens løb, og dermed
skifter den mytologiske verden i digtet fra en bibelsk til en nordisk.
Nu er solen den vogn i det høje, vel sagtens Thors vogn, der skal tydes.
Derom har Mimer allerede sunget et kvad, til hvis tone digteren har lånt sin
”Dværgemaals-Røst” (15); dvs. han har ved siden af salmerne også sunget
nordiske sange. Den sang genlyder i hans bryst (17), og det er alt dette, de
forestående sange skal handle om:
Om Røsten, jeg hørte,
Om Gangen, jeg gik,
Om Ordet, jeg førte,
Om Øjet, jeg fik,
Om Morskab og Møde,
Om Døn og om Klang,
Derom i Dagrøde
Skal lyde min Sang;
Vil Gud, som jeg gætter,
Af større Forsætter
Som Dagværk fuldbyrdes et Grand (18).
220

”Thi Nordboen sagde:/ Solen er Qvinde,/ Og Maanen er Mand./ Sandsen, jeg ahned',/ Skal mig ledsage/ Frem giennem Natten”, US I, 222. I den senere salme Himlene
Herre, en gendigtning af Salme 19, er ordet brudgom for solen, SV I, 120.
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Efter forspillet begynder minderne fra begyndelsen af.
Hovedtema: Romantik
Sang II begynder med det karakteristiske ”Det første, jeg mindes”, og er
altså den første tematiske gennemspilning foruden at være det ældste af
digterens minder (i første omgang). Sangen handler om romantik som det
inderliggjorte, eller mere bestemt om nordisk mytologi fortolket gennem
den romantiske længsel om den store sammenhæng. Det er noget, han
mindes kun som en drøm. Digteren har været nedtrykt og slagen, staven var
brudt over ham, og han lå ”under muld” og græd. Han bliver da vækket af
en gubbe, en gammel mand, som tager ham med op på en flyvende hest.
Han drømmer, at han står i en sal, hvor nordlyset giver skumring, og heltene opstiger af jorden, mens digterguden Brage slår harpestrengen an til
valkyriesang. Gubben rækker ham et bæger mjød, og han drikker asernes
skål, så hans tunge løsnes til sange for heltene. Biografisk set er det begyndelsen af, hvad Grundtvig kaldte for sin asarus, dvs. 1806. Gubben
tager ham videre endnu, og han ser, at gangeren, deres hest, har otte ben.
Altså rider han på Slejpner sammen med Odin. Digteren får skjold og
sværd og bliver oplyst om, at han stammer fra ”Toke i Fyn”, dvs. Palnatoke, den sidste hedning, som satte sig imod kristendommens indførelse i
Danmark og ifølge senere overlevering var Harald Blåtands banemand.
Gubben korstegner hans øje til at få syner, og så slukkes hans sorg:
Nu følte jeg Styrke,
Nu havde jeg Ro,
Paa Lys over Mørke
Jeg turde nu tro;
Slet intet mig fejled
Af, hvad som forsvandt:
Mit Skjold det afspejled,
Saa Skyggen jeg fandt,
Med Skyggen fornøjet,
Thi livlig for Øjet,
I Skjoldspejlet rørte sig alt (30).

Han kan nu skue nordboernes store bedrifter. Han søger ”Klarhed i alt” og
ser den brændende sols herlighed overskinne de blege stjerner. Han spotter
endda de ”blinde”, som søger ly for solens lys og dermed fralægger sig
deres menneskeværd. Som Palnatoke dømmer han dem som feje kristne.
Men så bliver det digteren på den anden side af omvendelsen, der taler om,
hvad der dengang foregik:
I Nordlyset skued
Jeg Solens Herold,
Som solligest lued,
Skjønt Glansen var kold:
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Saa Brage det gætted
Paa Tidernes Skjold,
Hvad Kristus udretted
Paa Jorderigs Bold;
Saa Kristus kun gjorde,
Hvad Tor, skønt han turde,
Besmittet dog mægtede ej (34)

I den nordiske mytologis billedverden var der spået om Kristus, men hos aserne var der ikke den samme varme, som i kristendommen. Brage, den
nordiske digtekunst inkarneret, kunne dog alligevel profetere om Kristus.
Skjoldet, eller skjoldspejlet, er et gennemgående og afgørende billede på
historiens løb. Set fra den nordiske mytologis spådom ligner Kristus kun en
kraftkarl, dog med en styrke, som selv ikke Thor havde. Kristus ligner den
største blandt guder, 221 men ikke den Guds søn og menneskets forsoner,
som han er i kristendommen, og som han blev for digteren.
Dengang ville digteren hævne Balder og skære den blindfødte Hødur for
stær. Det vil sige, at han ville genoplive guderne og oplukke porten til Valhalla, så kraften fra den nordiske mytologi kunne strømme ud. Denne fase i
digterens liv er nu kun levende for ham i drømmens form. Sang II om den
nordiske mytologi i dens rendyrkede romantiske form slutter:
Det alt jeg end mindes,
Men kun som en Drøm,
Hvis Aarsag dog findes
I Tidernes Strøm;
Paa Skygger jeg stirred,
Men ikke paa Tant:
Sig Tanken forvirred,
Men Synet var andt;
Med Skygger jeg fægted,
Det var, hvad jeg mægted
Som Gjenlyd fra Skyggernes Land. (36).

Kristendommen, ikke den nordiske mytologi, er virkelighed, men det betyder ikke, at synet ind i tidernes strøm, dvs. på historien og mytologien, er
uden betydning. Før digtet vender tilbage til denne historiske betydning,
skal opdagelsen af kristendommen i dens lutherske form gennemspilles.
Sidetema: Kristendom
Sang III begynder ligesom sang II med, at digteren ”mindes”, men denne
gang er det ikke som en drøm, for i ham findes stadig den levende strøm:
”Kjærligheds-Strømmen,/ Som klarede Drømmen” (37). Der er en anden
221

I Grundtvigs ungdomsdigtning svarer det til de berømte linjer fra Maskeradeballet
om ”Høje Odin, Hvide Krist” (US I, 233).
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grad af virkelighed på spil end i det foregående, men visse lighedstræk gør
sig gældende: Digteren følte sig slagen og ravede i mørke, og det karakteristiske: ”Mig tyktes, at Staven/ Var over mig brudt,/ Til værre end Graven/
Af Herren forskudt” (40) lyder også. Digteren var nedbrudt, men det medførte en erkendelse, som udtrykkes i en af digtets mere berømte strofer:
Da lærte jeg arme
I Midvinter sval,
At Lys uden Varme
Er Helvedes Kval;
Ej græde jeg kunde
For Gud eller Ven,
Kun grue og grunde
Og grue igjen;
Jeg kæmpe mig vilde
Til Kjærligheds Kilde
Omskabe jeg vilde mig selv. (41).

Det lys, han hidtil har ladet sig oplyse af og har skuet, er et iskoldt lys. Det
har ikke den kærligheds varme, som det sande lys har, og derfor kan det ikke røre hjertet og føre til kærlighedens kilde. Det ikke at kunne græde er et
afgørende sygdomstræk i Grundvigs symbolverden; et tegn på at kærligheden ikke er levende, og at hjertet er stendødt.222 Digteren var ramt af
hovmod og troede, at det stod i hans egen magt at komme på rette sted. Da
griber ånden ham og taler til ham. Det er biografisk set en gennemspilning
af Grundtvigs krise i 1810-11, men denne krise sublimeret til en samtale
mellem ånden, i form af en due, og digteren. Det konkrete billedsprog fra
andre, biografiske skildringer af krisen, som f.eks. beretningen om djævlen
i form af en slange, der greb om hans hæl, er her fraværende til fordel for
en mere principiel dialog, som digtet flere gange vender tilbage til.
Ånden siger til ham, at det kun var et enkelt menneske givet at kunne
løfte sig på vinger og komme fra døden til livet. Det vil sige Kristus. Derfor
tager duen ham med til en kirke og døber ham ”til Anger og Bod”, hvorefter Kristus skænker ham livet ”Med Kysset i Kærligheds Kalk” (43). Det
skal ikke forstås som en konkret dåb i treenighedens navn, men på den
måde, at ånden døber hans digtning og kristner hans gerning.
Herefter følger et af digtets tilbagevendende elementer, nemlig en formanende tale indledt af ”Gak ud!” hvori ånden byder digteren gå ud i verden
og forkynde et bestemt budskab. Der er altså tale om et kald til profet. Han
skal tale om dåbens og nadverens underfulde nåde og frelse. Ånden beder
ham stikke sit sværd i skeden og giver ham i stedet et nyt. Opgaven er ikke
lige til, for han skal på en gang lære verden, at ordet er fast, og samtidig tie
222

Larsen, Paradisskyggen behandler tåretematikken i Grundtvigs kærlighedsforståelse
og teologi og giver anslag til det, hun kalder en ’tårernes kulturhistorie’.
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stille for Gud. I digtet følges den ene formaning: ”ti stille for Gud” (47), af
den anden: ”Udraab” (48). Dette må betyde, at han skal holde inde med sin
egen tale og påbegynde en ny, hvori han fører Guds ord. Et ord, der blev
kød, og som opstår i ånden, selvom det bliver jordet i bogstaven. Herefter
følger en række apokalyptiske visioner om dommens basun og om bøjede
knæ. Digterens øjne må gerne stirre på tidernes tegn, men de må ikke lade
sig forvirre ved myterne. Han skal give agt på ordet, som skal ”I Aanden
forklaret opstaa” (53).
Digteren tager nu sit stade ved Luthers grav, og det er vitterligt en grav,
fordi den kristendom, som genlød i hans salmer, nu er død. Digteren viser
gennem historien,223 at Luther ikke kæmpede forgæves, og at hans sværd
kan tåle at prøves i ilden. Her følger en af forfatterskabets mest koncise og
smukke behandlinger af Luther og det lutherske. Noget som Grundtvig
stred med resten af sit forfatterskab, og som fandt endelig form 30 år senere
i Christenhedens Syvstjerne.
I Nyaars-Morgen har sangen om Luther mest af alt en prisens tone, men
det går til gengæld hårdt udover dem, der bærer hans navn. Det hus, han
har bygget, står stadig på ægte grund, og murene er faste, men lægterne er
bristet. Derfor skal huset fornys. Det samme med den harpe, hvis strenge
han slog. Den skal kastes på bålet og skal igen klinge klarere, ”Udglødet,
den lutrede Streng” (58); et fantastisk ordspil: Luthers harpe skal lutres i
ilden. Det samme skal hans bog: Ordet skal med røgen fra bogen opstå
”Paa glødende Vinger” (59). Tungens tale, og ikke det, hånden har malet,
er det afgørende. Stroferne spiller igen og igen på 2 Kor 3,6, men det er
gennemgående ikke selve ånden, der skal tydes, men ordet, der skal lutres i
ilden og opstå i nye former. Der gives et nyt standpunkt hinsides Luther,
hvor hans ord og ånd er ophævet i en ny og forklaret skikkelse. Det samme
med hans barn; den menighed, som binder ham en krans af kærminder,
altså mindes ham i historien, men samtidig fælder tårer ved graven. Dette
barn skal også prøves på bålet, og af asken skal faderen igen opstå som en
kæmpe. Der genopstår en ny Luther, hvis hans menighed vil vove at bære
hans arv som en jernbyrd, idet man lader brænde, hvad brænde skal. Det
samme skal ske med nadverbordet og skriftestolen; splinten brænder, men
sølvet og guldet deri bliver ”udlutret fra Muldet” (str. 63). Dåben spiller på
dette sted ikke nogen rolle, men er i stedet blevet forkyndt som indgangen
overhovedet; i overensstemmelse med den senere kirkelige anskuelse.
Tiden er nu gunstig til at overtage Luthers arv bag om hans epigoner. Her
følger to romantiske strofer om længslen, der opfyldes i Gud, og bliver til
en menighed. En spirende ekklesiologi, der samtidig går over i en eskatologisk vision:

223

Det alluderer formentligt til Verdenskrøniken fra 1812.
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Saa længe end findes
I Støvet et Savn,
Der kun kan forvindes
I Frelserens Favn,
Saa længe skal Bordet,
Med Sølv og med Guld,
Med Troen paa Ordet,
Staa højt over Muld,
Og Hjærter forene,
Som levende Stene,
Til Piller i Faderens Hus.
Ja, selv naar udtømmet
Er Kalken på Jord,
Og atter indstrømmet
I Englenes Kor,
Skal end i Guds Rige
Sig rejse det Bord;
Thi aldrig kan svige
Et Sandhedens Ord,
Og sagde han ikke:
Det ny vil jeg drikke
Med eder i Faderens Land (64f).

Disse strofer betegner den foreløbige kulmination på digtets teologi. Den
går fra en historisk behandling af den lutherske arv over en romantisk
længselstanke, der ender i en vision om et himmelsk nadverbord. Alt sammen udvirket af helligåndens formanende tale til digteren. Digteren har ført
ordet om Luther – ’biblens ven’ – både i mund og i pen. Nogle har fnyst,
og andre har bævet, men alle har lyttet. Som i udkastene og senere i afhandlingerne i månedsskriftet foregår der også en identifikation med N.E.
Balles kamp for biblen, men den efterfølges af en direkte identifikation
med selve reformatoren:
Naar Luther hin lille,
Som i mig opstod,
Sad troende stille
Og Bogen oplod,
Da saa’ jeg en Kjærte
Af Ordet opgaa,
Da leged i Hjærte
Lysenglene smaa,
Da sang de: fra oven
Vi komme til Skoven,
Fra Himmelen højt kom vi her (68).
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Strofen kan vække mindelser om Grundtvigs første gendigtning af Luthers
Vom Himmel Hoch, nemlig ”Det kimer nu til Jule-Fest”,224 hvis første udgave formentligt blev skrevet ved Lutherjubilæet 1817. Identifikationen
med reformatoren var allerede dengang tydelig og er nu syv år senere kombineret med en stigende bevidsthed om, at der kommer en ny Luther, og at
menigheden genfødes i historiens løb. Det er ikke til hyrderne på marken,
englene nu er kommet, men til skoven i Norden, til hjertet i barmen på
Nordens Luther. Af det ord, som er blevet ført, opgår som en ny Betlehemsstjerne en kærte, der skal vise vejen for Guds menighed. Det er ikke
digterens, men åndens værk, for i historien (”på bølgende Buer”) kan man
se de duer ”Paa Dannebrogs Tegn”, der med levende røst fra lyshavets egn
bringer bud om nye tider (69). Til alt det, digteren her hører, låner han,
ligesom i sin tid den nordiske røst, sin stemme.
Det skulle ikke blive det endelige stade, for nu lyder et underligt ord til
digteren, der fortæller ham, at det sidste ord ikke er sagt: ”Jeg drømte om
meget/ Som end er paa Vej”(72). Han ser og hører, at der stadig ligger
mange skatte begravet under muld og hav. Det ser ikke ud af meget, men
det er det:
At dér er det bedste,
I Bund og i Balk,
At dér er det næste,
I Kridt og i Kalk,
At dér er det klare,
I Bælt og i Sund,
Hvor Snækkerne fare,
Som Fugle i Lund:
At her, under Jorden,
Er Guldet fra Norden,
Det skimted jeg dunkelt i Kvæld (75).

Der er mere end blot det flint og stål, han tidligere skimtede. Det bliver nu
hans opgave at hive disse skatte frem. De næste sange handler om en åndelig arkæologiekspedition.
Epiloggruppe: Digterens kald
Før han begiver sig ud på denne rejse, skal han have klaring over, hvad det
er for et kald, han har modtaget. Igen kommer duen og taler til ham i sang
IV. Biografisk handler det om den historiske omorientering i forfatterskabet 1815.225 Det tager form af en kaldelsesberetning eller et led i hele
den kaldelsesberetning, som værket også kan læses som i sin helhed.
224

GSV 3,67, hvor flere af versene handler om englekoret og englesangen, der kommer
fra oven, men ender med at synge i støvet.
225
Jf. Auken, Sagas spejl, 389.
112

3. Grundtvigs forsvar for kristendommen

Duen kommer igen og har nu dannebrogstegn på sine vinger, den er helligånden i folkeåndens skikkelse. Det er fint, at digteren har beskæftiget sig
med Luther, men der er også en dag i morgen. Han skal gå til daner og
nordbagger med det, han har drømt, set og hørt. Da duen vil forlade ham,
griber han fast i dens vinger og kæmper over 13 strofer en Jakobskamp
med den, ved hvilken han viser, at han har lært lektien og kan sin kristne
børnelærdom. Digteren indrømmer selv, at han kan have ruttet med godset
i den foregående tid, som duen anklager ham for, men det har altid været
for at pege hen på Kristus:
Har Støvet og Mindet
Af Fædrenes Old
Mit Øje forblindet
For Runer paa Skjold,
Saa Skygger af Livet
For Varsler jeg tog, –
Jeg dog vel med Sivet
Mig selv kun bedrog:
Jeg loved kun Lykke
Til dem, som vil bygge
Paa Sions den prøvede Sten (92)

Han har altid ledt efter Gud i historiens og mytens spejl, og den trøst, Guds
ord har givet ham personligt, har også givet ham håb for Norden, men hvis
han nu både skal miste sit håb og sit hus at tale i, så vil han hellere lægges
under muld. Da forbarmer duen sig over ham, for han har forstået sin opgave rigtigt, og den giver ham samtidig med forbarmelsen et digterkald:
”Til Himmelens Fader
Dit Haab du har sat;
Han ej dig forlader
I Nød eller Nat:
Den Fjer, du har fattet,
Behold den til Pen!
Det vorder vel skattet,
Som skrives med den.
Guds Timer og Dage
Gaa frem og tilbage;
Vi samles, vi sees igjen.
”Ja, end før du skuer
Igjen over Bog
De bølgende Buer,
Du mærker dem dog:
Naar fjeren mon klinge,
Jeg gav dig til Pen,
Da rører min Vinge
Den savnede Ven,
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Da sødt sig forbinder
Paarørende Minder
I Hjærte, I Aand og i Ord.” (96f).

Der skal nu skrives med den pen, som digteren har fået som en fjer af den
due, der symboliserer helligånden (evt. i skikkelse af folkeånden). Noget af
en kaldelsesbevidsthed al den stund denne åndsfjerpen må formodes at
være i hånden på forfatteren, mens hans skriver Nyaars-Morgen. Sidste
strofe varsler om midvinter i Norden og vinter på jorden, en vinter, som
”varsler om Ragnaroks Gry.” Læseren ved, at udfaldet for digterens
sindstilstand er givet, men det er Nordens skæbne ikke på dette sted i digtet, som nu er kommet til gennemføringsdelen, der begynder forfra.
Gennemføring
Sang V-VII er i højere grad end tidligere et sammenhængende forløb, som
består i, at tidligere anslåede temaer afprøves og bringes i sammenstød.
I femte sang går digteren alene på marken under månens skær i det kolde
lys, som han digtede om tidligere, og som repræsenterer skinnet eller skyggen, de nordiske myter som blot historiske. Digteren vil nu igen forsøge at
svinge sig op til det varme dagslys, hvilket han jo ellers af duen har fået
vide, at kun Kristus formåede. Det bringer hans gamle ven Odin tilbage:
”Sørg ikke for Vinge!
(Mig svared en Røst,)
Agt ikke saa ringe
Den nordiske Trøst:
At Himlen i Vove
Dog haver et Spejl,
At Hesten har Bove,
Og Snækken har Sejl! –
Vil end over Bølge
En Gang du mig følge,
Da gjæste vi Kæmpernes Land (101).

At himlen i vove dog haver et spejl, er et af digtets mest prægnante udtryk,
som må tolkes sådan, at kristendommen spejler sig i havets bølger; at den i
den nordiske mytologi og historie findes i lignelsens form. Den nordiske
mytologi er en typologi på kristendommen.226 Det vidste digteren jo godt i
226

Grundtvigforskningen har i nyere tid været inspireret af Eric Auerbachs Figuraessay. Essayet blev oversat i Transfiguration, 1/2 (1999), hvor der også findes en teologisk tolkning af Jørgen I. Jensen, der sætter det ind i en dansk teologihistorisk sammenhæng med Grundtvig, Kierkegaard og Frederik Helweg (optrykt i Mødepunkter (2004)).
I Transfiguration, 2/1 (2000) foretager Sune Auken en figural læsning af NyaarsMorgen, med titlen taget fra strofe 101, der i omarbejdet form indgår i Sagas Spejl. Jeg
går ikke nærmere ind på dette og har heller ikke noget nyt at føje til disse og andre
Auerbach-tolkninger af Grundtvig, men er indirekte inspireret heraf.
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forvejen, men nu har han selve Odins ord for det, der ydermere understreger, at de våben, han har givet digteren, ikke strider imod dåben. Derfor
kan de endnu en gang tage på en rejse ”til Nordens det sande Valhal”
(103), men på denne tur sidder han ikke under kappen og smugkigger, og
han er ikke i en drøm, men vågen. De nordiske myter har fået en anden virkelighed for ham som digter. I stedet for Valhalla tager Odin ham med til
Telemark, til en klippegrotte, der engang har været en kirke. Under muldet
på klippegrottekirkens loft ”Et spademaal nede/ Dér nemt at oplede/ Er
Støvet af Kæmper i Nord” (107). Biografisk set handler det vel om Snorre
Sturlesøns Heimskringla, der er lettere at oversætte end Saxos latin, hvor
kæmpeånden er dybt begravet. I digtets forløb er det endnu et møde med
den nordiske mytologi, og endnu et forsøg på den åndelige arkæologiekspedition, der ikke som i drømme, men i virkeligheden, skal grave de nordiske skatte frem. Det går han i gang med og tilsmiles af den ’hensovede
ven’, hvis skygge smiler til ham, men ”Dog savne vi Aanden / og føle i
Vaanden:/ Kun Blændværk er Skyggernes Smil” (108). Det er altså ikke
nok at grave knoglerne op, hvis ikke liget bliver levende igen, og derfor må
han begive sig ud på endnu en drømmerejse. Eller noget der minder om
det: Digteren modtager endnu et profetisk syn.
Han sidder atter til bords i Valhalla, men det er ikke guderne, han møder
igen, men de nordiske konger. Det foregår ”I Sturlesøns Sprog” (110), men
det, der så sker, er taget fra Saxos fortælling om Kong Hadding. Værkerne
indgår sammen med andet stof en fusion til en ny myte.
Digteren tager på en rejse sammen med ’vor moder’, som er en havfrue,
Danmark selv, der stiger op af gulvet med favnen fuld af kærminder – et
symbol på historien eller det kristnede Danmark, og et af Grundtvigs mest
yndede billeder.227 De rejser dybt ned i underverdenen, hvor der hersker
død, men hvor en blomst samtidig byder vinteren trods (113). Digteren skal
lade sit nordiske sværd blive hjemme og lade Gæst beholde det, indtil nøden er stor.228 Det er ikke den slags våben, de får brug for på denne rejse til
underverdenen på jagt efter de levendes land, hvor en række forhindringer i
det oldnordiske dødsrige skal overkommes i stroferne 115-121.229 De passerer Niffelhjem,230 de døde mænds sti, floden Slid, en flydende bro, kærmindernes dal (eller skyggerne deraf), en bjergkæde og endelig de blå høje,
hvor bøgene snor sig. Der er lang vej ind til de levendes land, og digteren
227

Se Toldberg, Grundtvigs symbolverden, 44ff og flere andre steder.
Tilsyneladende foregår der en identifikation mellem Odin og Norne-Gæst, en anden
overgangsfigur fra hedenskab til kristendommen. Senere i digtet er det digteren selv, der
identificerer sig med Nornegæst, se f.eks. Poul Behrendt, Viljens Former (1974), 123.
229
Behrendt har et interessant kort over vejen til de levendes land, Viljens Former, 147.
230
Eller ”Taagerup”, som det hedder i Glar-Øine, hvor det fortolkes som samtidens litterære verden og dens døde bogstaver. Forløbet kan altså læses som Grundtvigs forsøg
på at trænge ned under den danske litteratur og vække dens døde forfattere til live.
228
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og havfruen skal som Tamino og Pamina mod slutningen af Mozarts
Tryllefløjten gå gennem en række prøvelser. Ved de blå høje står moderens
vugge, altså Danmarks udspring. Digteren udbryder:
O, her er din Vugge,
Vor Moder saa kjær!
O, maatte jeg plukke
Kjærminderne her! –
”Ak, Søn, til hvad Nytte?
(Hun svared paa Stand,)
Nej, kunde du flytte
Min Vugge et Grand,
Da var jeg fornøjet:
Da aabnedes Øjet
For Lys i de levendes Land (122).

Dette er en af digtets inderste udfordringer. Det er ikke nok at plukke
blomster ved historiens begyndelse; at digte om eller oversætte historien.
Hvis vuggen kunne flyttes, så ville der åbnes for kraften fra de levendes
land. Der må en ny historie til. I dødsriget findes endnu en sidste forhindring, en ismur, der spærrer vejen til de levendes land. Ingen har formået at
bryde muren ned, men det ”Kan lykkes med Lempe”, fortæller moderen.
Det kan digteren mærke ”lignelsesvis” (123). Fruen tager nu en hammer fra
sit bælte, hvilket er en af de ypperligste mytologiske sammensmeltninger i
digtet. Hammeren er smedet af Veland, som ifølge Glar-Øine er ”Islændernes Vølund eller Vaulundr, Tusind-Konstneren i Norden, som engang hed
Shakspear, og, saavidt jeg mindes, sidst Adam Oehlenschläger.” Hammeren får også tilnavnet Gram, og det spiller på én gang på Sigurd Fafnersbanes sværd og på sagnkongen, der var søn af Kong Skjold. Den hammer,
der skal bryde ismuren ned, er smedet af den nyere digtekunsts konge, men
er også det våben, som Sigurd Fafnersbane dræbte dragen med, samt
danskernes første kongesøn. Poesi, mytologi og historie forenet i ét symbol. Om hammeren hedder det i den næste strofe:
Den banker, den Hammer,
Saa saagte, saa tyst,
Som i vort Lønkammer,
Den lille paa Bryst;
I Fjæld det dog runger
Med underlig Klang,
Alt som paa Sten-Tunger
En smeltende Sang;
Og hvad for den Hammer
Ej smelter, det flammer,
Som Trolde ved Kjærligheds-Ord. (125).
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Hammeren er som menneskets hjerte. Den kan få det til at synge, den kan
smelte isen, men desværre kan den i digtet ikke få ismuren til at smelte. Isen slukker flammerne, da vor moder angriber den, og hun synker ned og
visner, mens sangen fra hammerslaget genlyder syv gange i fjeldene. Noget
kan den altså udrette, og det føles, som om de døde nu ejer sangen fra
hammeren, fordi dens genlyd er fanget på den anden side af muren. Kærligheden i brystet er dog stærkere end døden, hedder det, og kvinden vågner igen. Da tager hun, ligesom i Hadding-sagnet, en hane og vrider hovedet om på den. Hun kaster den over muren, og digteren kan høre, at den
galer på den anden side. Nu vågner heltene. Død og opstandelse er altså
nøglen til at bryde ismuren ned – et kristologisk motiv, som Grundtvig
senere i sit dobbelte forsvarsskrift omtaler som: ”Jesu Selv-Opoffrelse paa
Korset, som den store Helte-Gjerning, hvorved han frelste os, saa Troen
derpaa er Overgangen fra de Dødes Rige til de Levendes Land” (US IV,
486). I digtet ender det da med, at ismuren smelter, og sang V slutter:
Nu smeltede Gærdet
Som Is-Kamp i Tø,
Der spærred, forhærdet,
De saliges Ø;
Trods Ormen hin snare,
Som letted i Kvæld,
Med Oxen231 vi fare
Nu lukt over Fjæld:
Ej Bør os kan fejle,
Med Olav vi sejle
I Sænk baade Klippe og Trold.
Nu kalde vi Broder
Enhver, som i Løn
De levendes Moder
Vil kjende for Søn;
Ej Tid eller Tunge,
Ej Hud eller Haar,
De gamle, de unge
At skille formaar;
Nu skal, efterhaanden,
Hvad ét er i Aanden
Til ét og forsamles på jord (138f).

Måske hentyder digteren her også til det særegent danske sagn om ormen
rundt om kirken, og tyren, der kunne dræbe den og åbne adgangen. Martin
A. Hansen, der gjorde sagnet til omdrejningspunkt for sit store værk Orm
231

Iflg. Glar-Øine er Oxen navnet på Sankt Olavs skib, som også verset antyder, og det
alluderer til historien om Olav og hans broder, der kæmpede om Norge. Det spiller med,
men oksen er også en konkret okse, som man kan se deraf, at de farer over fjældet.
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og Tyr, genfortæller sagnet på følgende måde ”Der kommer en lindorm og
lægger sig om kirken. Folk kan ikke komme ind i den. De vælger en tyrekalv og opføder den med sødmælk og nøddekærner. Da syv år er gået fører
de tyren mod ormen. Tyren dræber ormen. Tyren går ni skridt derfra, så dør
den.”232 Det er altså ikke en helt, som f.eks. Sankt Michael (i str. 3), men
folkets offer, der er skyld i ormens død. I digtet er de syv fedeår med mælk
og nødder erstattet af digtekunstens hammer, der med mytologi og historie
skal klinge i fjældet syv gange, og som forbereder det endelige offer: Kristendommens død og opstandelse.
Billedverdenen er samlet, og livet strømmer ud fra de levendes land,
men digterens kald er ikke endt, for nu skal guldet, han her har gravet frem
– den levende historie og mytologi forenet ved poesien – deles med folket.
Det hændte er kun et forvarsel om hans endelige bestemmelse og om den
(forhåbentligt) forestående oplivelse af nordens kæmpeånd til kristelige bedrifter. Inden digtet kommer så langt, skal mismodet, som herskede tidligere, igen gennemspilles. Digteren fører hele tiden tolkningen et skridt videre ved at gå et tilbage. Som Auken gør opmærksom på er det forudgående kun et ”lignelsesvist” (jf. str. 123) udtryk for det kommende.233
Digteren vandrer i sang VI alene rundt. Han føler ikke længere, at staven
er brudt over ham, men alligevel, at han i sin vandring med fædrene er
blevet skubbet væk fra kirken. Han vil gerne stige ned under jorden som i
drømmen med fruen, men det kan han ikke, selvom han kan forestille sig
den herlighed, det ville medføre. Hans håb er, at ånden skal ”opstaa efterhaanden,/ som Herren opstod af sin Grav” (149). Han hører nu en ”underlig
Røst”, der taler som ”Dødninge-Sange” (151). Den har altså ikke som tidligere direkte replikker, og derfor optræder det sagte kun i digterens egen
tolkning. Der er derfor, modsat de andre samtaler, snarere tale om et syn,
hvori han ser ”Nord-Lys i Ord og i Aand” (153). Han er en profet, der sysler med poetiske gåder og tager varsler, og det er ”andet end Fjas” (154),
selvom det er verdens mening om det.234 Selvom hans håb er tændt, lytter
verden ikke. Dette sted er digterens personlige lavpunkt, der samtidig
udtrykker hans selverkendelse: Der må noget mere end hans egen gerning
til, for han er endt med at tale med sig selv:
Saa trøsted i Vange
Jeg sørgende faa,
Og vilde med Sange
Dem Tiden forslaa;
Dog Sange om Sange
232

Martin A. Hansen, Orm og Tyr (1963), 373. Jørgen I. Jensen har behandlet sagnet,
dets konnotationer og dets teologiske betydning i Den fjerne kirke (1995), s. 60ff.
233
Auken, Sagas spejl, 406.
234
Aage Henriksen gør opmærksom på, at den nærliggende biografiske parallel er
Grundtvigs og Baggesens litterære fejde og forbrødring, Gotisk Tid (1971), 61ff.
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Og Drømme om Dag
Let vorde for lange,
Som Viser om Slag,
Jo mer jeg fremførte,
Des mindre man hørte,
Jeg talte til sidst med mig selv (158).

Han indser nu, at han ikke kan klare sin opgave af egen kraft. Han må føje
’vor moder’, lide samme skæbne som hanen og stå hovedløs foran muren.
Han gør i stroferne 161-163 nar ad de ”sprænglærde smaa” (der vel også
tæller ham selv), som kun forstår sig på stil og ikke ser, at tungen må gøres
til en pen, hvis der skal tales sandt om Tyra i dvale (En allusion til ”Danmark dejligst vang og vænge”). Digteren begiver sig nu ud på rejsen til dybet, ligesom han drømte i sang V, men denne gang beder han til Gud, som i
sin nåde kan løse den menneskets gåde, som det har indviklet sig selv i. Da
sker det, at en lysende finger viser ham vej igennem mørket og fører ham
hen til muren, hvor han lider samme skæbne som hanen. Sang VI slutter:
Ja, Hoved fra Hærde
Den lempelig skar
Og stred over Gærde,
Hvor Røsten er klar:
Hvor Harper og Skjolde,
Hvor Lure og Sværd
Kun Tonen beholde,
Som Hjærtet var kjær,
Hvor Skyggerne tale
Om Tyra i Dvale,
Kjærminder om Livet i Løn (168).

Man kan sige, at hans digter- og historikergerning nu er blevet døbt. Han
har lidt hanens skæbne, og hans hoved er blevet kastet over muren ind i de
levendes land, hvorfra han nu kan hente de minder og lægge røst til den
sang, som folket har brug for. Romantik og kristendom er foreløbigt blevet
forenet, hovedtema og sidetema bliver bragt i berøring gennem modulationer (stadige bearbejdninger og afprøvninger, der går i klinch med hinanden), som sigter på en forening. Det er denne foreløbige kulmination, sang
VII handler om. Men det er endnu ikke slut, noget afgørende er først på vej
med denne forening. Biografisk handler det fomentligt om den tid, jeg har
behandlet i det forudgående.
I sang VII lyder nu en folkelig røst i sagn og i sange. En røst, som har
sovet i hundrede år. Moderen svæver rundt i sagnet og hvisker sine sange:
Hvor end under Bue,
I Kirke og Kor,
Hvor end i sin Stue,
Paa Bænk, over Bord,
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Man tonede Sangen
Fra Fædrenes Old,
Om Dagen forgangen,
Om Herren vort Skjold,
Dér sang under Mulde,
Trods Dødninge-Kulde,
Vor Moder med levende Røst (172).

Digteren kan nu komme tilbage til erindringer fra sine helt unge dage, før
den egentlige digtergerning, og mindes her, hvordan han som dreng hørte
Kingos salmer sunget på den jyske hede. Det er den tone, som har sovet i
hundrede år, men som nu er ved at vågne. Han kan høre, hvordan klipperne
lægger an til en salmetone, idet de runger af hammerslaget (der denne gang
identificeres med Mjølner, 176). Denne erindrede tone opstår nu i hans øre,
og han hører, at det også er havfruens, ’vor moders’, Danmarks, sang.
Digtet bevæger sig nu mod virkeliggørelsen af lignelsen fra femte sang,235
men der er lang vej igen.
Nu taler en røst fra det fjerne (178) om Hejmdal, ’sønnen under øen’;
den af guderne, der skal dø til sidst. Han har en klædning, som nornerne
har givet ham, og som medfører en række billedkonnotationer. Det er i det
følgende ikke til at sige, hvornår åndens tale stopper: Originalen var ikke
forsynet med anførselstegn, og der er intet markeringsskifte i teksten før
strofe 186. Svend Grundtvig mener, at røsten taler hele vejen, mens det af
sammenhængen virker sandsynligt, at røsten kun taler om Hejmdal i stroferne 178f. Så kan man tolke digtet sådan, at digteren nu glæder sig over
dette syn af lurblæseren Hejmdal, der indvarsler noget nyt. Digtet nærmer
sig reprisepunktet, og en række billeder, der senere indgik i mindedigtet til
Steffens, optræder. Udover Hejmdal bl.a. klare lyn (180). Stemningen af
mismod er dog endnu ikke fordrevet, for hvad nytter disse syner, når ingen
ser eller lytter? Der hersker åndelig død. Marken har tabt grøden. Det beskrives endda, hvordan Dana har gjort pagt med slangen og ædt hjernen på
sin søn (183). Men håbet er endnu ikke slukket, for de døde skal opstå
”Naar det, hvorom Tegnet/ I Støv var indhegnet,/ Skal klart aabenbares i
Kraft –” (184). Lige inden stemningen vender, lyder dommen:
Men, hvo sig bebyrded
Med Synden til Død:
Hver Moder, som myrded
Sit Foster i Skjød,
For ej at beskæmmes
Som greben i Hor,
For ikke at græmmes
Og spottes paa Jord –
Ak, de maa vel grue
235

Jf. Auken, Sagas spejl, 420.
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For Lyset at skue
Som Dommer paa Herligheds Stol (185).

Mens strofe 158 betegnede digterens personlige lavpunkt, er digtet nået til
lavpunktet i Danmark. Der er ikke meget håb for en skjald, der vil oplive
Nordens kæmpeånd. Men bedst som den hårde dom falder, vender stemningen. Det sker med en strofe, der som i en sonatesats forvarsler reprisen,
der vender forløbet og genoptager tidligere temaer i nye, forklarede former.
Steffens – rekapitulationen annonceres
Som jeg ser det, afspejler strofe 186 Grundtvigs andet møde med Steffens
og den efterfølgende selvransagelse. Sådan lader det sig i hvert fald tolke,
når man har Grundtvigs senere beskrivelse i mindedigtet og Steffens’ biografi som en i Tyskland eksileret dansk-norsk søn in mente. Strofen er også
i digtets form et forvarsel om reprisen og betegner et vendepunkt:
Saa hørte jeg runge
Den tordnende Røst,
Som løste min Tunge
Og sprængte mit Bryst;
Fra løsrevne Blokke
Af Hjærte-Marks Fjæld
Gjenlød, som fra Klokke,
Den Torden i Kvæld,
Dog underlig blandet
Med Lyd af langt andet,
Som Kimen sig blanded med Klemt (186).

Det er, som om kræfterne tiltager efter denne strofe, indtil digtet kulminerer i slutningen af sangen i strofe 221. Digteren kan nu se, at det barn,
som ellers var blevet dræbt af moderen, stadig lever, så hans hjerte røres,
og en røst meddeler ham, at der stadig er håb. Han skal nu finde sig et nyt
våben i stedet for sværdet; hammeren er jo ikke hans, forstås. Derfor rejser
han 300 år tilbage i tiden (193). Det er til reformationens tid, men ligeså
vigtigt er det til Peder Laale, ordsprogssamleren, og ’broderen i Soer’. Her
som andre steder arbejder Grundtvig med en historisk type, og sidstnævnte
er altså B.S. Ingemann (bosat i Sorø).236 I Sorø finder han et nyt våben, nålen, som kan bruges til at prikke og vække folket med. Han opgiver altså
polemikken (sværdet) til fordel for brugen af folkelige mundheld. Det er
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Jf. Glar-Øjne, deres brevveksling og den megen behandling, deres forhold har fået i
den tidligere litteratur. Der er spekuleret i, hvorvidt Grundtvig, påvirket af Ingemann,
havde påtænkt at afslutte digtet efter sang VII, for der findes et digt i samme versemål
om ”Nordens Svaner” (PS V, 273ff), som trækker digtet i en anden retning. Det har
Grundtvig kasseret, og derfor skal dette spor ikke forfølges her.
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her, han får øje på det levende ord og den frie tale – som Grundtvig senere
(med rette eller urette) skulle tilskrive Henrich Steffens:
Jeg mærked, at Munden
Paa Marken kun tav,
Fordi den var bunden
Til Bog og til Stav;
Før Ordet vi miste,
(Jeg tænkte da fast,)
Lad Stavs-Baandet briste!
Det er dog kun Bast;
Hvad bedre kan binde,
Det vil sig vel finde,
Faar Fruen først Munden paa Gang (195).

Ved her at spille på stavnsbåndets løsning får digteren sagt, at talen er død
og tom, så længe den i stedet for at tale i det folkelige danske mål er bundet
til bogormesysler, til bog og til stav, til de døde bogstaver. Folket selv må
tale. For hvad nytter penne, når folket ej følger ordet (197)? Man må låne
folkets egen tunge, hvis man vil vække det. Der udfoldes i disse strofer en
hel lære om folkesprog i folkemunde og om sproget som en mødrene arv,
men hvad vigtigere er: Digteren skal stadig have styr på sit kald. Han ved,
han har et sådant, men hvori det består, og hvordan det skal bringes til udtryk, mangler han stadig at få klarhed over:
O, skal jeg da prale,
Og spørge fuld kry:
Om ej jeg kan tale
Med Fugl under Sky?
Om end der i Norden
Har tonet en Røst,
Hvis Gjenlyd i Jorden
Ej klang fra mit Bryst?
Om ikke I mene,
Jeg kunde forene
De Toner til Gjenlyd af alt!
Skal spydig jeg sige,
Med Guldet i Skjød:
I ere fuld rige,
Men jeg er i Nød;
Jeg kan ikke flyve
Som I over Hav;
Derfor maa jeg krybe
I Fædrenes Grav;
O, laaner mig Vinger!
Da brat jeg opsvinger
Som Fønix af Asken mig let! (207f).
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Fønixfuglen skulle senere, både i værket, men især i Grundtvigs forfatterskab, blive et afgørende symbol. Her er den et symbol på, at digteren skal
lide samme skæbne som hanen: Dø i fædrenes grav, men stige op fra den igen. For digteren har valgt noget andet end den lette løsning: Han kunne
sagtens have skrevet en saga, han kunne have holdt sig på hesten over
havet, men han har valgt at svømme dybt for at hente de dybest begravede
minder frem. Målet er klart for ham, men løsningen endnu ikke:
Hvi det skulde times,
Kun dunkelt jeg saa’,
Men følte: saa rimes
Der skal for de smaa.
Hvi Fugle skal flyde
Som Fiske i Skjul:
Om det skal betyde,
At Fisk bliver Fugl,
Som Ordet mon lære, Det sagtens kan være,
Det var mig en Gaade fuld svar (211).

Strofen her er også en gåde fuld svar, og det er vist meningen. Der sker nu
en ny, afgørende identifikation. Digtet har tidligere talt om Nornegæst, en
figur, hvis rolle i digtet ikke forekommer indlysende før nu. Legenden om
ham, der findes i ”Olav Tryggvasons Saga” i Flatøbogen, lyder som følger:
Han er en gammel vandringsmand, der som gæst underholder kongens mænd, og
selv forklarer sit navn sådan: Ved hans vugge havde de tre norner spået ham en glorværdig fremtid, men den ene tilføjede, at hans liv ville ende, når det tændte lys ved
vuggen brændte ned. Det blev derfor straks slukket, og han bar det med sig hele livet.
Han bliver ved kong Olavs hof og lader sig døbe. Mæt af dage tænder han selv en
dag sit lys og dør, 300 år gammel, da det brænder ned.237

Digteren skal nu lide Nornegæsts skæbne, men med forvisning eller håb
om, at han derefter må få fønix-fuglevinger. Han modtager en ny digterdåb,
mæt af dage, og et nyt kapitel kan begynde. Biografisk set er det
selvransagelsen i de mange udkast, der har ledt ham til denne erkendelse:
Med sukkende Hjærte
Og smilende Kind
Jeg brændte min Kjærte
Og voved mit Skind;
I Søen hin døde,
Hos Barfod og Knud,
Sank Haanden af Møde,
Gik Livs-Kjærten ud;
237

Finn Stéffanson, ”Nornegæst”, Den Store Danske.
123

Romantik og kristendom
Dog hørte jeg Røsten:
Det dages i Østen,
Og højt fra min Grav den gjenlød (212).

De næste strofer handler om endnu en kamp for at finde det rette udtryk for
denne åndelige opstandelse. I kampen havde digteren nær pløjet sig ”Lyset
af Øjet,/ For ret dog at gjøre det klart” (218). Da han tager hånden fra staven og stikker den i sin barm, begynder det at dages for ham – måske handler det om digtningen af Nyaars-Morgen. Herefter følger de sidste to strofer
af syvende sang, en foreløbig afslutning og kulmination. Der venter mere
forude, men digterens egen gåde er løst, og han er nu klar til at synge om
sit nye syn, som resten af værket handler om. De to afgørende strofer først:
Nu saa’ jeg min Gaade,
Og fleres end min,
Opløst af Guds Naade,
Saa Vand blev til Vin;
Nu saa’ jeg, de handled
Ej uden Forstand,
Som kunstig forvandled
Selv Vinen til Vand:
Den skulde, som Hveden,
Opløses her neden,
For alt at optage i sig (220).

Denne strofe er i særdeleshed værd at hæfte sig ved, fordi den selv foregiver en afklaring. Jeg udlægger strofen vers for vers: Digterens gåde er
spørgsmålet om sammenhængen mellem kristendommen som en historisk
overleveret størrelse og danskernes åndelige arv i historie og mytologi.
Spørgsmålet går ikke op som en ligning, for der eksisterer ingen gnidningsløs sammenhæng mellem historie, kristendom og mytologi. Gåden
opløses ved Guds nåde, når vandet bliver til vin. Jesu mirakel i Kanaan udlægges på Norden. Kristus er opfyldelsen af Israels håb – og af Nordens.
At vand bliver til vin vil sige, at folkets åndelige skatte – som digteren
har gravet frem – viser sig ved åndens (spiritus) mellemkomst af Guds nåde
at være den rette forudsætning at døbe på.238
Derfor tilkommer der også oplysningen en ret, når den vil have forstanden med, men i dens forsøg på ikke bare at gribe, men ligefrem be-gribe
kristendommens tale, kommer den til at gøre vin til vand, når den ikke vil
kendes ved biblens bogstav og åndens billedsprog. Oplysningen forvandler
vin til vand, når den vil klare kristendommens billedtale ved at fortynde
den med fornuftens vand i stedet for at lade sig beruse af ånden. 239
238

Det er den tanke, der bliver til ”Menneske først og Christen saa” (GSV 3, 156).
I afhandlingen om Natur og Aabenbaring fra Theologisk Maanedsskrift II hedder det,
at oplysningen har det med biblen på samme måde, som en vandhandler har det med
239
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Her kommer hvedekornet ind i billedet. Det henviser til Joh 12,24: ”Hvis
hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men
hvis det dør, bærer det mange fold”. Hermed får digteren sagt, at løsenet på
Åndens gåde er at finde i døds- og opstandelsesmotivet: Vinen, kristendommen i dåb og nadver, drikkes af danske sønner og døtre, så deres jordiske liv går under muld og ”opløses herneden.” Af mulden rejser de sig
igen som danske mænd og kvinder med et kristenliv, hvori alt er optaget.
Det kan man kalde kristen eller døbt romantik; rekapituleret menneskeliv.
Denne strofe viser, hvordan de enkelte dele i Nyaars-Morgen spejler helheden i digtet. Denne helhed er en bevægelse i tiden, der bestandigt foregår
hos den enkelte og hos folket. Der er ikke tale om statiske kategorier.
Grundtanken i den næste strofe er den samme, men her får digteren et eskatologisk syn, der samtidig er et billede på den sammenhæng mellem
romantik og kristendom, som digtet sigter mod at beskrive:
Nu saa’ jeg de Fiske,
Som synge til sidst,
Hvorom hørtes hviske
Den lille paa Kvist:
Med Havet til Vugge,
Med Himlen til Grav,
For barnlige Sukke
Gud Døds-Sang dem gav
De nordiske Svaner,
Med bølgende Baner,
Som flyve i Paradis ind (221).

Jeg kan ikke lade være med her at citere Northrop Frye, hvis forklaring af
den bibelske ’metafor’, der er på spil mellem syndflod, dåb og eskatologi,
også er en nøgle til forståelse af dette sted i Nyaars-Morgen:
The question of what happened to the fish in the Deluge is an old puzzle: In one aspect of the symbolism, the flood has never receded and we are all fish in a symbolically submarine world of illusion. Similarly, the drowned Egyptian army is the continuous symbolic Egypt of darkness and death. Hence both Noahs Flood (I Peter 3:21)
and the Red Sea Crossing (I Corinthians 10:2) are regarded in the New Testament as
types of the sacrament of baptism, where the one being baptized is symbolically
drowned in the old world and awakens to a new world on the opposite shore. Similarly, there is a dimension of the symbolism in which the reedemed, after the apocalypse, are able to live in the water of life, as they now live in the air.240

Digtets bidrag til udvidelse af den bibelske symbolik er det forhold, at den
døbte kristen som en anden nordisk svane i kraft af foreningen med historie
vinen, når han kan sige: ”det kunde blive en deilig Viin, naar man spædte den, til den
blev klar” (206). Oplysningen fornægter ”Åndens Grundsprog, Billed-Sproget”.
240
Frye, The Great Code, 147.
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og mytologi forlænger jordelivet hernede ind i paradiset. Himmel og hav
smelter sammen. Gud belønner de barnlige sukke, længslen. Det er den forening, Nyaars-Morgen sigter på. Det er den genopståede digters svanesang,
der lyder. Sune Auken bekræfter denne tolkning med en indholdsrig sammenfatning af de forskellige billeders sammenspil i denne strofe:
Også i Nyaars-Morgen spiller svanesangen en afgørende rolle, fordi den fører sammensmeltningen af himlen og havet ind i et eskatologisk perspektiv. Svanerne har
deres udgangspunkt i historien (havet) og deres grav i himlen, og i forbindelse med
deres død synger de dels en sang, Gud gav dem på grund af deres længsler (formentlig netop efter himlen), og flyver dels ind i himlen. Med sig ind i himlen bringer de
således hele den gudbilledlige historie, de inkarnerer. De flyver ”Med bølgende
Baner,” således at de både kommer til at tage historien med sig og bliver en slags
engle, idet de gentager den flyvebane, duerne ”Fra Lyshavets Egn” (str. 69) havde i
tredje sang.241

Reprise: Romantik og kristendom
Her følger så reprisen, om end i en lidt anden form end i de fleste musikalske sonateform-satser. Hoved- og sidetema er gennem billedkampens
’modulationer’ blevet løftet op i en højere sammenhæng, hvor de går i samklang. Genoptagelsen markeres af den karakteristiske figur ”Det sidste, jeg
mindes”, som referer til anden og tredje sangs indledninger: ”det første” og
”det næste” (21 og 37). Men nu har strengen fået en anden lyd. Indholdet af
det forudgående og hele billedsproget er nu optaget i musikken:
Det sidste, jeg mindes,
Er Syner i Vang,
Hvis Vækkere findes
I Strængenes Klang:
I Tonerne Klare,
Som stige fra Ø
Og lydt aabenbare,
At Daner kun dø
Som Sol og som Maane,
Der smilende daane
Og straalende atter opstaa (222).

Lidt højstemt kunne man sige, at det er en efterklang fra svanesangen. En
gentagelse af det forudgående, der samtidig er en forlæns erindring (’Gjentagelsen’). Biografisk set er det følgende bestemt af Ingemanns bog, men
har sin helt naturlige plads i digtets forløb. Det er digterens sidste minde,
men det er faktisk et nyt syn; en konkret vision, som digtet har udløst. Digteren slår over i nutid og taler langt mindre om sig selv end om, hvad der nu
skal ske. Men det følgende er altså bestemt af det forudgående og griber tilbage til tonearten fra de første sange. Det nye har mindets form.
241

Auken, Sagas spejl, 433.
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En meget karakteristisk tanke er, at det, som dør i kirken, opstår i skolen.
Kirkelig død medfører folkelig opstandelse, kunne man sige – noget der i
øvrigt selv skulle blive Grundtvigs skæbne: ”Hvad Kirken man laaner,/
Dog aldrig forgaar:/ Hvad i den neddaaner,/ I Skolen opstaar” (226). Alle
mulige heltefigurer rejser sig nu, og der skal klinge salmer, hvor leerne gå
(238). Vor Moder, havfruen, Noas datter, Danmark, er blevet døbt:
I Blinde til Aanden
Du satte dit Haab,
Som gjorde, trods Haanden,
Af Vandet en Daab;
Velsignede Væde
I Kalken saa fin
Du tømte med Glæde
Som Paradis-Vin,
Som Vindruesaften,
Hvori han er Kraften,
Som vidner: Vinstokken er jeg.
Forgjæves ej bøjed
Du dig for Guds Ord:
Til Himlen ophøjed
Han troende Jord;
Til Vin han omvendte
De Bølger saa blaa,
Ej andet han nænte,
Da Troen han saa’;
Og snart, om det nytter,
Han Bjærgene flytter
Og lægger i Bølgernes Skjød (240f).

Havfruen bøjede sig for Gud, og derfor ophøjede han jorden og forvandlede bølgerne til vin: Gennem historien kan man komme til kristendommen! Vinranken, Kristus, snor sig nu om de danske bøge. Nu kan hjerterne
finde, hvad de søger, den romantiske længsel kan opfyldes, ”Naar StøvHjærtet banker/ For himmelske Tanker,/ Da sprænger det Himmerigs Port”
(242). I det følgende, sang VIII ud, gennemspiller digtet i en række konstellationer en mytologisk danmarkshistorie, hvor fruen gennemlever det,
som digteren selv har gennemlevet i det forudgående. Det er samtidig en
gennemspilning af Steffens’ historiefilosofi fra 7. og 8. forelæsning i
Grundtvigs nordiske variant: Havfruen søger de levendes land og følger
bølgerne. Først er hun på Noas Ark og gennemlever syndfloden og pagtfornyelsen, derefter får hun vinger og flyver afsted. Hun kommer fra Østen,
hvor slangen snor sig om vinranken. I Norden kommer hun til ismuren,
som smelter, hvorefter hun får øje på en ø, hvor hun vil bygge på. Det er
altså Danmarks kristning i historien og den historiske forbindelse med
kristendommen, det handler om. Sangen slutter med fruens proklamation:
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Fra Issen til Barmen
Sig bugter en Fjord,
Hvor Lyset med Varmen
Skal mødes i Nord;
Det randt dig i Sinde,
Da Sælland du saa’,
Og aldrig af Minde
Skal Ordene gaa:
”Se, her vil jeg bygge,
Mens Bøgen har Skygge,
Mens Kridt finder Blad over Klint.
”Se, her vil jeg svømme
Som Svane i Fjord,
I Løvhytten drømme
Om Livet i Fjor;
Ja, her vil jeg kvæde
Min Havfrue-Sang,
Med Graad og med Glæde,
Med bølgende Klang,
Til Klipperne smelte,
Og himmelblaa Telte
Jeg ser i de levendes Land” (257f).

Landet har i historien gennemlevet den kamp og vundet den klarhed, som
digteren har i det foregående. Danmark er indgangen til de levendes land.
I Sang IX er det ikke længere ånden eller andre, der taler til digteren,
men digteren, der taler til sit folk. Han er så at sige smeltet sammen med
folket og kan tale på dets vegne, til det. Det er, som om Nyaars-Morgen
aldrig får ført sejren til ende, læseren bliver igen og igen konfronteret med
nedturen og risikoen for, at det storstilede projekt ikke skal lykkes. Hvis
folket ikke fornemmer, at der fra digteren stiger en broderlig stemme fra
fædrenes grav, så er han i slægt med de døde og synger forgæves:
Er Øen i Vove,
Med Fjorden fra Hav,
Med majgrønne Skove
Og Fædrenes Grav,
For eder ej andet,
End Støv-Øjet ser:
En Tue paa Vandet
Af Kalk og af Ler,
Ej Tegn paa det kjære,
I Barmen vi bære:
Bøg-Holmen i Fædrenes Blod (261).
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Det indre hjerte og det ydre landskab må hænge sammen. Ellers må Gud
give digteren vinger og bære ham til et andet sted, hvor han kan være sit
eget folk. Digteren har dog håbet fra fædrene og sangen fra deres toner, så
hvis han forlader sit folk, ville han være en tyv. Denne erkendelse skubber
ham ind i en erindringsstrøm helt tilbage til barndommen, til før hans
digterbane begyndte og altså til før det, digtet i en snæver (biografisk)
forstand handler om. Hvis ikke den grundtone, som han har sunget med på,
findes her, ved han ikke, hvor den findes. Han mindes nu sin gamle barnepige og ”sprogmesterinde” Magdalene, som lærte ham de gamle salmer og
de gamle danske vendinger (278ff).242 Også digterens egen gamle fader
kommes i hu, han som gav sit afkom levende tale. Tanken med disse minder er den samme som før: Hvis ikke det er en glæde at vandre mellem disse
døde og se heltene opstå af gravene og at kvæde lysteligt derom, har hans
arkæologi og kald været forgæves, og så er der ingen fremtid:
Jeg har kun en Draabe,
Som Herren gav Røst,
Fra Graven at raabe,
Som Sting under Bryst;
Men, var det kun Torden
For Havfrue-Blod,
Forbandet var Jorden,
Som Munden oplod
Og opslugte Aanden
Med Blodet af Haanden:
Af Almoder-Morderens Haand (str. 288).243

Tvivlrådigheden er ikke ægte denne gang, snarere en slags ’backlash’ – en
ubegrundet usikkerhed for fremtiden. I næste strofe kan digteren blot feje
disse tanker væk. For der banker stadig et hjerte i havfruens hjem. Biografisk handler det sikkert om Ingemann igen, men i de næste strofer er der
snarere tale om en spådom om en ny åndstid, en ny romantik, der er i vente.
Det forløber på følgende måde: Moderen er ikke død, der er liv i Danmark,
så længe man ynder sangen fra digterens ven, og derfor er moderen atter
opstanden i digterens bryst. De tager til Møn, hvor den hvide klints kridt er
symbolet på den rette historieskrivning. Med kridtet skriver man bedre end
med vildgåsefjer. Det bekræfter Glar-Øine, hvor Kridtet fra Møns klint ”i
mine Øine, betegner den rette Historie-Skrivning, der giver et levende
Billede af Begivenhederne, som en i Bølgerne rodfæstet Kridt-Pen, med
Bøge-Blade paa Toppen, der vel skrante lidt under Kridt-Støvet, men er
dog levende.” Det varsler om en ny historieskrivning eller digtning, som er
242

Minderne udvikles nærmere i opslaget i om Magdalene i Glar-Øine.
For en nærmere redegørelse for billedsproget i forudgående strofer, se Auken, Sagas
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en anden end den slags digtning, som Nyaars-Morgen skrevet med helligåndsfjeren er. Møns Klint var også et yndet billede i romantikens billedkunst, f.eks. hos Eckersberg. Digteren griber tilbage til livsfornyelsen i begyndelsen af århundredet. Der er en vigtig opgave at fuldføre for digterens
ven. Tre blå løver – Danmarks våbenskjold, men her det historisk beåndede
landskab (blå er kærmindernes farve) – taler til broderen fra Soer:244
”Løb du ind på Øen,
Ad gamle Susaa,
og bad dem i Søen,
De Rav-Hjærter smaa!
Naar Veland dem skuer,
Han kjæder dem end
Med funklende Buer
Til Brosinga-Men,
Som Freja med Ære
Højbarmet skal bære,
Naar Ottar hun favner igjen (295).

Det er betegnende, at der på dette afgørende sted indføres et nyt mytologisk
billede – Ottar og Freja – der ikke tidligere har optrådt, men som nu skal
samle hele digtets forløb. Strofen kræver nogle forudsætninger for at forstås.245 Ravhjerterne er hjerterne på det danske våbenskjold. At de her er af
rav, forbinder dem med havfruemoderen, Danmark som historie. ”I sig selv
er ravet danskhedssymbol.”246 Andre steder er ravet symbol på de tårer,
Freja, der også symboliserer det gamle hedenske Danmark, græder, når hun
leder efter sin tabte mage Ottar.247 I Grundtvigs digtning har Ottar, menneskesønnen, både været den forkerte mage til Freja, den sande var Kristus,
men han har også været et Kristussymbol.248 Her er han vel begge dele, altså mennesket, der i historien forenes med guderne og bliver kristnet. I digtet skal broderen bære ravhjerterne, mytologien formet af den nye historiske digtning, ind midt i Sjælland til søen i Sorø. Her skal han bade dem,
og digteren Veland (formentligt Oehlenschlæger) skal se dem og smede
dem om, så de ligner historiens bølger. Herefter skal Freja bære dem som
sit Brosinga-Men,249 indtil hun tager sin brudgom i favn. Der foregår en
syntese af historie, mytologi og kristendom. En ny kristen romantik, som
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Auken, Sagas spejl, 449: ”Bælterne er strømmen fra de levendes land, som omkranser Danmark, og løverne [… har betydning som] spejlinger af Judaløven” (jf. Åb 5,5).
245
Jf. Auken, Sagas spejl, 449f, der peger på parallelle billeddannelser i forfatterskabet.
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Toldberg, Grundtvigs symbolverden, 93.
247
Ibid., 163. Se også 199: Ravets hjerteform er historisk tilvirket og hører sammen
med løverne. Auken, Sagas spejl, 450: Hjerterne er et ”ravspejl”; et billede på historien.
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Toldberg, Grundtvigs symbolverden, 45; 162
249
Glar-Øjne: ”Freias Hals-Baand og Bryst-Smykke, som hun laande Thor, men faaer
nok igien, naar han kommer hjem fra Jotunheim med Hammeren.”
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digteren har kæmpet sig til gennem sine egne erindringer og neddykning i
historie og mytologi, skal fremstå i og bydes til folket. Det kristne danske
folk skal forenes med sin fortid. Digtets hele symbolik samler sig i denne
bryllupsmetaforik, der er som en historisk-poetisk, nordisk pendant til Højsangens billede om Sulamit og Salomon – kirken og Kristus.
Så vender digtet tilbage til begyndelsen. Sang X begynder med de
samme tre strofer, som digtet indledtes med. Alligevel har de fået en anden
betydning, som Borum har bemærket: ”alle digtets tre første strofer gentaget, men med hele den mellemliggende teksts billedvægt og billedfylde.
Nu ved vi, at der er grund til og grund under dette Guds fred og godmorgen. Det er ikke blot hilsen, det er forkyndelse. Og vi forstår, at alt det
foregående, det foregik i dette nu, i dette daggry.”250
Borum peger på, at digtet er én lang bevægelse, der gennemspiller et
åndshistorisk syn, som selvfølgelig bygger på selvbiografisk materiale,
men hvis emne er fortidens rolle i fremtiden. Det er den fremtid, sidste og
tiende sang peger mod. Som det hedder i strofe 300: ”Hvad end der kan
hændes,/ Med Tiden fuldendes/ Skal dog, hvad med den er begyndt.” Her
lyder digtets sidste ”Gak”, hvor ånden fortæller digteren, hvad han nu skal
forkynde, og hvad fremtiden vil bringe. Digteren udfolder sin vision, som
altså foregiver at være Åndens tale: Der skal bygges et orgel med træpiber i
hytter af ler; dvs. salmesangen skal fornyes med det danske bondemål som
det sproglige og folketonen som det musikalske forbillede (300). Dannebrog skal hejses, men ”med Kæmper omhegnet, som vandre paa Hav”
(301); dvs. at historien og mytologien skal omkranse fædrelandskærligheden. Ånden vil bygge et nyt tag af birk på den kirke, hvis lægter er
bristet. Der kommer en ny nordisk kirke efter den lutherske. Denne
historiske overleveringstanke, død og opstandelse i tiden og rækken af
åndshistoriske inkarnationer, sammenfattes nu i billedet af Fugl Fønix:
”Forkynd, at af Aske
Jeg skaber en Fugl,
Som skal overraske
Hvert Øre i Skjul:
Som skal overstemme
Med sammenlagt Røst
Hver Lyd, der har hjemme
I Menneskebryst,
Saa Verden skal lære,
At, Herren til Ære,
Har Graven den højeste Røst.
”Forkynd, at nu gjælder
Paa Marken ej mer
De ranglende Bjælder,
250

Borum, Digteren Grundtvig, 120.
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Om ogsaa det sner;
Thi Fuglen fra Graven,
Som Aske saa graa,
End sjunger i Haven,
Naar Slæderne gaa,
Og liflig det klinger,
Naar Rim han af Vinger,
Nedryster i levende løv (303f).

Stroferne sammenfatter tankerne i det foregående. Digteren udlægger sin
egen gennemspilning med et nyt billede (fønixbilledet behandles i kap. 5).
Fornyelsen, der forestår, skal også gælde i ’skolen’, dvs. i lærdommens
verden. Skolen skal være et værksted for den sol, som digteren skimtede i
nattens mørke. Et værksted, hvori Ånden opstår billedligt af sin grav og
styrer staven til at riste runer. Skolen skal altså bygge på nordisk mytologi
(306). Det, som her er en drøm, udfoldede Grundtvig til et program i Nordens Mytologi 1832. Solen fra Østen skal sørge for, at der i Norden bliver
høst, hvor der før var vår. Kristendommen opfylder længslen i den nordiske
arv, som folket nu må, kan og skal tilegne sig. Når det engang bliver vinter,
vil nordlyset lyse op – og i vinteren bliver det jul. Digtet antyder her en
eskatologisk dimension: ”Guds Timer og Dage/ Gaa frem og tilbage”
(311). Der er en sammenhæng mellem historie og eskatologi, profetisme og
apokalyptik. For nærværende hersker Guds fred over Norden, dagen er oprundet. Digtet kan i sidste strofe slutte i en mild og fredelig tone:
”Mens Markerne bølge
Med staaende Korn,
Mens Fuglene følge
Det gamle Skov-Horn,
Mens Krøniken rækkes
Og tækkes de smaa,
Om Dagen end stækkes,
Og Slæderne gaa, –
Syng Lavt over Skoven,
Syng højt over Voven:
Guds Fred over Folket i Nord!” (312)

Frem og tilbage mod de levendes land
Nyaars-Morgen er et ualmindeligt digt. Digtet har en begyndelse og en
slutning, der minder om hinanden, men der er ikke tale om en ubrudt bevægelse frem mod endemålet. Snarere varierer eller modulerer det igen og
igen de to temaer – romantik (især i form af mytologi) og kristendom (især
i form af lutherdom) – for til sidst at forene dem ad historiens vej – en bevægelse, der er selve temaet for værket. Foreningen sker i og med historien, fordi både mytologien og kristendommen er kommet ind i nutiden ad
historiens vej, men det kan kun den høre, der har øre for melodien. Derfor
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tilkommer der digteren en rolle som profet-skjald eller romantisk geni i
døbt skikkelse.251
Værket gennemspiller dette tema gennem en række markeringer af opog nedture. I øvrigt er forestillingen om historiens bevægelse fra mytologisk til religiøs tid over til noget nyt – en slags forening af begge – et udpræget Steffensmotiv; en romantisk kongstanke, som hos Grundtvig samles
i billedet af fønixfuglen. Det skal jeg vende tilbage til i det afsluttende
kapitel. Som sagt fik værket ikke nogen god modtagelse. Det er da også
svært at forestille sig, at samtiden skulle have kastet sig begejstret over
digtet med den noget selvoptagede tone i fortalen. Men Grundtvig havde
vundet nyt mod. Nyaars-Morgen forbliver et hovedværk i forfatterskabet
forstået på den måde, at Grundtvig her har fået det syn, som han i mere eller mindre varieret form skulle udfolde resten af sit liv. Det var hans
overbevisning, at hans personlige syn udfoldede sig som en vision for
folket. Længslen efter den store sammenhæng fandtes i folkets historie.
Nyaars-Morgen blev en slags ærketekst eller en samling typologier for
Grundtvig. Heri findes så mange billeder og temaer, som han igen og igen
vendte tilbage til i løbet af sit forfatterskab. Som et samlet billed-syn252
forblev værket afgørende for ham fremover. Med hans eget udtryk blev
resten af forfatterskabet nyårsmorgnens efterklang.
Selvom Nyaars-Morgen modulerer igen og igen, så var det jo også udtryk for, at Grundtvig samlet set havde bevæget sig ind i en ny periode; at
han var blevet åndeligt genfødt. Det er denne erfaring, som hans måske
mest kendte digt, De Levendes Land, handler om. Det er det digt i forfatterskabet, som står i nærest forhold til Nyaars-Morgen. Ud af en omarbejdning af digtet skabte Grundtvig senere sin største menighedssalme, ”O
Kristelighed” (GSV 4, 267). Det viser, at den personlige, inderliggjorte
historie svarer til menighedens historie, ligesom hos den sene Steffens.253
Der kan henvises til den omfattende mængde afhandlinger.254 Vilhelm
Andersen var i sin litteraturhistorie den første til at pege på den intime
sammenhæng med Nyaars-Morgen, hvad allerede titlen på digtet afslører.
251

Jeg har ikke foretaget nogen systematisk behandling af de mange bibelske billeder,
som værket er fyldt med, og som omtolkes på samme måde som den nordiske mytologi.
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Poul Borums udtryk, Digteren Grundtvig, 123.
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Se ovenfor s. 60.
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Se især Elisabeth Glenthøj i GS 1995. For kommentarer til sprog og tekstudgaver, se
Peter Skautrup i GS 1956. Se også Christian Thodberg, ”Digtet ’De Levendes Land’”
(1989). Thaning mente, at digtet måtte stamme fra begyndelsen af 1824, mens andre
mener, at det stammer fra 1825. Senere pegede Thaning pga. papirtypen på 1825 (se
Christensen, Fra drøm til program, 32f for yderligere). Jeg er overbevist om, at det står
i en nær sammenhæng med Nyaars-Morgen og er skrevet umiddelbart efter. Digtet blev
først udgivet i 1832 i en omarbejdet form, og så senere endnu som menighedssalme.
Thodberg medtager Grundtvigs (evt. senere) rettelser (nogle muligvis foretaget in
scribendo). Teksten i PS V, 283ff er lagt til grund for udgaven i salmebogen (nr. 561).
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Andersen taler ligefrem om, at man i De levendes land kan fornemme Nyaars-Morgens ånd eller ånde.255 Digtet er skrevet over samme versemål
som Kingos ”Far, verden, far vel” og kan være inspireret af barndomserindringerne om Kingo på den jyske hede. Forholdet til Kingo får Vilhelm
Andersen til at bemærke følgende om digtets åndshistoriske sammenhæng:
Han, der ikke kunde omdigte Kingo, har virkelig digtet Lutherdommen om: fra det
syttende Aarhundredes Angst til det nittendes Glæde. Han kunde det, fordi han ogsaa
som kristelig Salmedigter er et Barn af den store Livsfornyelse fra Aarhundredets
Begyndelse, hvis Morgenstemning han har genfundet i Indgangen til Nyaarsmorgen
[…] Til denne tid, til hans eget aandelige Gennembrud fra Aarene efter 1805 fører
det nye Digt tilbage, derved at ’de Levendes Land’, som ingen Kunst kan afbilde, er
det samme som ’Landet hinsides Havet’ i Afhandlingen om Religion og Liturgi.256

Vilhelm Andersen må tænke på denne formulering: ”Vi leve i en Dal,
begrændset af et uoverskueligt, bølgende Hav. Vakte ved Traditionen, og
drevne af en uforklarlig Tvang, ahne vi dunkelt, at paa hin Side Havet maa
være et Land, med skiønnere Vexter, og renere Luft – vort oprindelige
Hiem” (US I, 138). Et tydeligt eksempel på, hvordan Grundtvig genoptager
temaer fra sin (Steffens-inspirerede) ungdom (jf. IPF, 35).
Man kan tilføje, at det er denne vej fra det 17. årh.s lutherdom (tilbage)
til den romantiske livsfornyelse, han har gennemløbet, og som NyaarsMorgen beskriver. Christian Thodberg og Kaj Thaning har påvist, hvordan
Grundtvig i De Levendes Land indoptager en række afgørende temaer fra
tidligere, akkurat som det sker i Nyaars-Morgen. Digtet kan altså læses
som en fortætning af konfrontationen med den tidligere løbebane.
Udtrykket ’de levendes land’,257 som jo går igen og igen i NyaarsMorgen, stammer fra Sal 27,13, men findes også i keltisk mytologi og hos
Ossian. Grundtvigs forestilling har rødder begge steder; i kristendom og
romantik. Udtrykket findes også tidligere hos Grundtvig, f.eks. i tylvtefejden,258 men her betyder det blot der, hvor de levende er. Udtrykket spænder
altså fra menneskelivet til et særligt sted i dødsriget, hvor de levende findes, men har også paradiskonnotationer. Der sker en sammensmeltning af
billedverdener – af himmel, underverden og jord – i dette udtryk.
Digtet beskriver, hvordan jeget kommer fra barndommens og troens land
ved den smilende kyst, over boblen, der brister og forgår som timer og år,
indtil landet igen hæver sig bag buldrende strand, og han kan komme fra
dødningehjem til de levendes land. Det sker, fordi Guds hånd ”rækker fra
Himlen til Jorderigs Muld / og rører vort Øje med Fingre som Guld.” Gud
troner i verden som troen, håbet og kærligheden og opbygger et rygende al255

Vilhelm Andersen, Illustreret Dansk Litteraturhistorie, bd III (1924), 172.
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ter i menneskets favn, så livet kan sige, at dets land er ”himmel og jord,
hvor kærlighed bor.” Det er Nyaars-Morgens bevægelse fra en oprindelig
tilstand, der udfordres af virkeligheden, hvor staven brydes over digteren,
indtil han ved Guds hjælp kan komme til de levendes land. Igennem hele
dette forløb er det hjertets længsel, der driver værket.
Thodberg har skrevet om en skovoplevelse, Grundtvig skulle have haft
omkring sin krise i 1810-11, hvor han så Guds fingre som solstråler røre
ved det visne løv i skovbunden, idet han knælede og måtte omvende sig.259
Det passer godt med de erindringer, som Nyaars-Morgen gravede frem, og
med hvordan den endelige vej fra de dødes rige til de levendes land blev
beskrevet som en førelse af Guds finger. Denne forestilling og den oplevelse af fornyelse, der ligger bag, bliver dermed kernen i digtet.
Læg mærke til den romantiske ekklesiologi, som også er i NyaarsMorgen, når det hedder, at ånden opbygger et rygende alter i menneskets
favn, som er tændt af ”Gnisten i Æøn” altså længslen i alt det hernede, der
spejler himmelen. Derfor bliver kristeligheden, der både betyder liv i Kristus (som tro, håb og kærlighed) og lighed med Kristus (i kraft af åndelig
død og opstandelse) et bevis på, at hvad det blå øje (barnets øje, men også
det himmelvendte menneskes) skimter, kan opfyldes og leve i os.
Fra den personlige fornyelse i Nyaars-Morgen gik vejen over De Levendes Land til den kirkelige fornyelse, som forestod Grundtvig, og som
var en udfoldelse af hans nye syn efter en ombrydning i hans teologiske romantikreception påvirket af Steffens. Det forløb er allerede aftegnet i De
Levendes Land. Eller med Behrendts udtryk: ”Som førstegrøden af den
fremspirende tone står digtet og salmen De levendes Land. I det hele er Nyaars-Morgens vældige forløb opsuget som i et hvedekorn, der siden mangfoldiggør sig til Grundtvigs kæmpe Sangværk til den danske Kirke.”260
Jeg vender mig nu fra det sluttede univers, som digtene er, og bevæger
mig tilbage i Grundtvigs teologiske produktion, hvor den åndshistoriske
konflikt mellem romantik og kristendom havde forsonet sig. Christensen
bemærker, at De Levendes Land ”kan betragtes som slutpunktet, fsv. angår
Grundtvig selv, i den lange gærings- og afklaringsproces mht. forholdet
mellem ’romantik’ og kristendom, der begyndte på Langeland i 1805.”261
Med Theologisk Maanedsskrift fik Grundtvig de medarbejdere, han efterlyste i fortalen til Nyaars-Morgen, og han fortsatte her offentligt og med
større klarhed og fokus den teologiske strid, som var begyndt efter hans
andet møde med Steffens.
Julemorgen 1824 oplæste Grundtvig fra prædikestolen ”Velkommen
igen, Guds Engle små” (GP III, 8f). Det viser, at den digteriske fornyelse,
som Nyaars-Morgen og De Levendes Land vidner om, er på vej mod den
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mere udprægede kirkelige retning, som 1825 skulle give den. 1825 skulle
trods polemikkens klingrende frost blive det år, hvor Grundtvig for alvor
fandt ud af at lade kirkeklokken kime.

c. Kirketrøst og kamprøst
Theologisk Maanedsskrift
Sammen med Dr. A.G. Rudelbach (1792-1862) og med J.C. Lindberg
(1797-1857) som fast medarbejder begyndte Grundtvig i marts 1825 udgivelsen af Theologisk Maanedsskrift, der skulle være ”et Rustkammer for
den gammeldags lutherske Kristendom og en Udfaldsport mod den herskende Rationalisme.”262
Tidsskriftet udkom efter den tids facon løbende i hæfter med fortløbende
paginering, der hvert kvartal kunne samles til et bind på omtrent 300 sider.
Det åndelige modsætningsforhold, som udgiverne stillede sig i til samtiden,
viste de allerede med tidsskriftets vignet, et lille billede. Her står i venstre
side den skriftlærde teolog med biblen i hånden og armen omkring Kristi
kors, hvorpå frelseren hænger med strålekrans om tinde og ”INRI” over hovedet. I midten af billedet åbner skyerne sig for himmelen og viser Guds
navn, Jahve, skrevet på hebræisk, mens solstråler vælter ud, og en due har
retning stik imod teologen. I baggrunden skimtes en by, der sikkert er det
ny Jerusalem. Alt dette står i skarp modsætning til billedets højre, mørke
side, hvor et lyn fra den åbne himmel slår ned i et træ og svider det til ukendelighed. Billedet er klart nok: Gud sender både oplysning og sin
helligånd til den kristne teolog, der holder sig til frelseren og biblen, mens
han med lynild straffer den falske oplysning, der selv vil klatre mod himlen. Man kommer uvægerligt til at tænke på Grundtvigs senere oplysningssang, ”Gylden-Aaret” fra 1834, med linjerne: ”Da skal man Forskel kende/
Paa Solskin og paa Lyn,/ Skjønt begge de kan brænde/ Og skabe klare
Syn;/ Thi, som Fornuften giver,/ Det ene Æys opliver,/ Det andet slaar
ihjel.” (PS VI, 12). Denne forskel på sand og falsk oplysning var allerede
en kongstanke hos Grundtvig, formentlig også under indtryk fra Steffens’
begreb om Erleuchtung. Det er et af de temaer, han arbejder med i Theologisk Maanedsskrift.
262

Begtrups karakteristik, US IV, 377. Jeg koncentrerer mig om forløbet frem til og
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Foruden Grundtvigs mere åndshistoriske afhandlinger indeholdt tidsskriftet andre, mere ’klassisk lærde’ afhandlinger, en fortløbende ”Revision
af den ældre danske theologiske Litteratur” (her var især Lindberg beskæftiget med det gamle testamentes vaklende teologiske status) og en hel del
”Recensioner og kritiske Anmeldelser” (her holdt især Rudelbach dom
over rationalismen). Derudover indledtes hvert bind med en salme eller et
kristeligt digt af Grundtvig. Det første af disse digte hedder ”Kirke-Trøst”
og slår tonen an til det forestående opgør og den nybesindelse på kirkegodset, som var det positive modstykke til polemikken i tidsskriftet.
I de to indledende strofer263, forsøger digteren at blive klar over sit kald:
Skal jeg tie, eller skal jeg tale!
Skal jeg kvæle Ordet i mit Bryst,
Eller skal, paa Nordens Kirke-Svale
End jeg laane det min Skjalde-Røst:
Frit forkynde, hvad mit Øie skuer,
Hvad der svæver over Kirkens Buer,
Hvad der stiger af dens Klippe-Grav!
Tie de, til hvem ei Herren taler!
Tie de, for hvem Guds Ord er Tant!
Tie de, til den Sodbrune galer,
Melder glad, at Mørkets Dag oprandt!
Danmarks Engel ryster lyse Vinger,
Trøstelig det i mit Øre klinger,
Maa gjenlyde i min Skjalde-Røst!

Linjerne er et karakteristisk udtryk for Grundtvigs kaldsbevidsthed. Han
har en skjalderøst, og hans syn rækker ud over den nuværende kirke, hvor
han kan se noget stige op af graven. Tankegangen er velkendt, men næste
strofe skærper den: Det er kun den, som ikke hører Herrens tale, der kan tillade sig at tie. Den sodbrune er hanen i dødsriget,264 der får lov at melde
mørkets dage, hvis ikke Herrens skjalde synger først. Billedet af Danmarks
Engel er Grundtvigs originale påfund, en blanding af skytsengel, forsyn og
en særlig nordisk ånd, som Gud lader våge over Danmark.265 Ligesom Fugl
Fønix i Nyaars-Morgen kaster den rim af sine vinger, som genlyder i
Grundtvigs skjalderøst. En røst, der nu åbner struben i teologisk øjemed og
taler med pastoral autoritet i det følgende til ”Zions Døttre smaa.”
263

Jeg citerer her efter førstetrykket i Theologisk Maanedsskrift, der hverken har
paginering eller strofenumre. Digtet er også medtaget i US IV og PS V (med div. udkast). I øvrigt er digtet et af de første Grundtvig-digte, der blev komponeret musik til af
en vis Peter Grønland. Se Erik Dals artikel i GS 1961.
264
ODS, ”Sodbrun” med eksempel fra Grundtvig: ” Sodbrune Hane | Galer i Helas Sale
(dvs.: dødsriget). Grundtv. Optr. II.187”
265
Se Toldberg, Grundtvigs symbolverden, 43.
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Digtet handler om menigheden, døtrene af den syge moder, der ikke skal
græde over kirkens tilstand, for Gud Fader er med dem. Moderen har prøvet med alskens lægemidler, og intet har virket. Den rette helbredelse findes jo kun i Kristus, og han skal nok komme over Norden også:
Jo, han kommer, hist som Morgen-Gry
Rødmer, lysner det saa blidt i Norden,
Bradt vi see ham, i en Rosen-Sky,
Dalende hensvæve over Jorden!
Hvo ham møder paa hans Naades Vei,
Liv og Lægedom forfeiler ei![…]
Derfor, smiler, Zions Døttre smaa,
Smiler sødt igjennem Taare-Duggen!
Snart I skal med Glæde Harpen slaae,
Zions Sang skal klinge over Vuggen,
Tone skal det under klaren Sky:
Guddoms-Barnet er os født paa ny!

Det er i en sådan forvisning om åndelig genfødsel, om kirkens opvågnen, at
Grundtvig indleder sit tidsskrift. Det er skjaldens trøstende stemme.
Hans medudgiver Rudelbach fik tjansen at skrive den polemiske fortale.
Når man kommer fra Steffens’ skrift er det slående at se, hvor mange tematiske ligheder, der er at finde mellem dette skrift og denne fortale. Det er da
heller ikke utænkeligt, at netop Steffens’ skrift har været en kærkommen
røst, eller måske ligefrem en anledning til at samle staven op, for den unge,
tyskorienterede Rudelbach. I sin ungdom havde han selv været en æstetisk
skønånd og havde bl.a. blandet sig i tylvtefejden, og senere skrev han en
dansk litteraturhistorie på tysk.266 Han var altså ligesom Scheibel i Breslau
væsentligt meget andet end den sorte ortodokse præst, nogle anså ham
for.267 Vi ved desværre ingenting fra breve eller andre kilder, så det må
forblive en tese, at også Rudelbach er inspireret af Henrik Steffens.
Ligesom Grundtvig er også Rudelbach af den mening, at der er morgenrøde i den protestantiske kirke, hvor kæmperne har fundet de gamle våben
frem. Efter at have konstateret det slår han løs på rationalismen og dens ensidige fornuftsdyrkelse. En fornuft, der førhen kaldte alt det overtro, som
den ville have bortkastet, men nu bruger skældsord som mysticisme og
katolicisme (også udtryk hos Steffens). Rudelbach bruger naturfilosofiske
udtryk som anorganisk og desorganiserende for at beskrive den tilstand,
tiden før har været i, hvor den kun blev rørt af ”udvortes storme.” Nu derimod er et nyt liv sprunget frem, ”fremgaaet af Menneskets inderste og dybeste Natur og Trang” – altså romantikken. Tiden er profetisk, og det
266

P.G. Lindhardt, ”A.G. Rudelbach” (1984); om Rudelbachs litteraturhistorie, se
Flemming Conrad, Smagen og det nationale (1996), 350ff.
267
Det var f.eks. fru Grundtvigs indtryk, jf. Lindhardt, ”A.G. Rudelbach.”
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begejstrer det kristelige hjerte (TM I, 3). Tiden er moden til at bevæge sig
tilbage til det gamle, som er det evigt nye, fordi det er ”et Gjenskin af Herlighedens Aabenbaring” (TM I, 5). Tilbage, ikke bare til den gamle protestantisme, men til ”den gamle dogmatiske Suurdeig”, som det er ”at tale
om Christus i det gamle Testamente” (ibid.). Kristus skal findes der, hvor
han og hans apostle selv har erklæret, at han er: I forbilledet i GT, i hans
hellige ord og i den hellige ånd, ”der vidner om ham for og i Kirken”
(ibid.). Sådan har kristne troet og bekendt i atten århundreder, men altså ikke under det attende århundredes oplysning. Lærdom er kun en fattig gave,
når ikke Ånden kommer til, og derfor må teologien søge tilbage til den ånd,
som levede ”i Augustin og Anselm og Bernhard og Luther og alle dem, der
vilde have Theologen dannet ved aandelig Erfaring og hans Videnskab
grundfæstet paa Historie og Aabenbaring” (TM I, 7). Rudelbach er forenet
med Grundtvig i ønsket om at tilegne sig kristendommen ad historiens vej:
”Vi ville tilegne os alt det, hvori Christendommen har afpræget sin historiske Charackter: netop dette er jo vor Overbevisning, at kun historisk beskuet kan Christendommens hele Betydning fattes” (TM I, 8).
Derfor skal der gøres op med en forkert historieforståelse, der f.eks.
mener, at hvad tiden ”eengang har ladet falde er uden Redning forloren”,268
og som taler om, at man skal begribe idéen og de evige fornuftssandheder i
kristendommen i stedet for de tilfældige historiske iklædninger. Det er et
synspunkt, der betragter historien som ”et dødt Residuum af Ideer” (TM I,
9). Men sagen er jo den, ifølge Rudelbach, at disse evige ideer ikke fandtes,
før de trådte ind i historien. Det er således i dens historiske skikkelse, åbenbaringen kendes, for ellers måtte man skulle give den en ny skikkelse,
hvilket ville skabe Guds herlighed om til et menneskeligt billede – en afgud
gjort af forstanden (TM I, 10). Rudelbach langer ud efter den form for teologi, der søger en ”absolut Erkjendelse” bag tingene, dvs. en erkendelse,
”der kun i det den producerer Gjenstanden kan skue den som adæquat og
eet med sig selv” (TM I, 10). Det kunne lyde, som om Rudelbach var ude
efter den samme falske schleiermacherske teologi, som Steffens var. Påfaldende nok anfører han i en fodnote følgende om Schleiermacher:
I modsætning til denne uægte Idealisme har en nyere høist skarpsindig protestantisk
Theolog, hvis Navn vi alle vel kjende, for ligesom at gjøre det godt hvad han i tidligere Dage ved ubesindig at adoptere denne Christendommens Arvefjende havde
gjort galt, opstillet som Princip for Troeslæren den absolute Afhængighedsfølelse,
ligesom han i Systemets videre fremgang erklærer, at det er den christelige Troeslære
af høieste Vigtighed overalt bestemt at paavise, hvorledes den skiller sig fra Philosophie saavel efter sin Opgaves som videre Udførelses Natur (TM I, 10f, noten).
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Det kunne interessant nok nærmest være en eksplicit polemik mod den unge
Steffens, IPF, 138: ”Hvad Historien engang tilintetgjör, det rejser sig aldrig.”
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Modsat hvad man kunne få fornemmelsen af hos Steffens, så er Schleiermacher ifølge Rudelbach med sit begreb om ”Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit” på vej væk fra den idealisme, som den falske teologi ellers var
barn af. Der er dog ingen grund til at forstå det som ubetinget ros til Schleiermacher, men kun som en antydning af, at han i sin intention er på vej
væk fra den ”uægte idealisme”. Senere i forbindelse med H.N. Clausensagen identificerer Rudelbach Schleiermacher som en del af problemet.
Idealisme som en forestilling om et ”om sig selv kredsende System, hvis
Midtpunkt eders Jeg er” (TM I, 11) kan ikke rumme kristendommen, fordi
menneskets fødsel til den åndelige verden består i at gå uden for jegets
snævre grænser. Bevægelser som denne i historien strider imod idealismens
forestilling om evige fornuftssandheder. De sande teologer må føre kamp
mod idealismens ”uhistoriske Gnosis” som mod al vantro overhovedet
(ibid.). Modsætningen er hermed mejslet ud. Theologisk Maanedsskrift ønsker ikke ubetinget tolerance, men kamp om sandhederne. Det afspejler ifølge Rudelbach den sande kristendom, for også troen selv er en kamp.
Med Theologisk Maanedsskrift ønsker redaktørerne både at bringe sværd
og fred: ”Ei Sværd alene, thi vi stride kun for Freden i Christi Kirke – ei
Fred alene, thi Mordere have oversvømmet Guds Viinbjerg og gjennembrudt dets Gjerde” (TM I, 16). Der blæses med andre ord til Kirketrøst og
Kamprøst i kirken. En kamp, der også strækker sig til historiens valplads,
hvor Grundtvig befinder sig i sine første afhandlinger, som bygger på hans
udkast til et forsvarsskrift, og som er en række idéhistoriske forstudier til
dobbeltafhandlingen om kristendommens sandhed og den sande
kristendom.
Om det attende århundredes oplysning i salighedens sag
Det blev til tre historiske studier i Theologisk Maanedsskrift, inden den såkaldte mageløse opdagelse og opgøret med Clausen ændrede retningen for
Grundtvigs bestræbelser. Disse studier var forudsætningen for, hvad der
fulgte efter. Det drejer sig om de to store afhandlinger fra hhv. første og
andet bind af månedsskriftet, ”Om det attende Aarhundredes Oplysning i
Salighedens Sag” og ”Om Natur og Aabenbaring”. Til førstnævnte slutter
sig den noget mindre ”Rom og Jerusalem (en historisk Parallel)”. Heri skriver Grundtvig om sit forsæt med månedsskriftet:
Fra Barnsbeen uimodstaaelig indtaget af Røsten fra de forbigange Tider, de hedengangne Slægter, er jeg, som Christen, stedse blevet fortroligere med den, og har af
den hellige Historie lært, hvad den verdslige har at betyde […] Jeg agter derfor i
dette Maanedsskrift, blandt andre christelige Betragtninger, at levere en Række
historiske, til Oplysning om Christendommens Herlighed, og om den uhyre
Daarskab, der i vore Dage praler med Navn af Viisdom. (TM I, 202).
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Det står ham efter selvransagelsen klart, at det er ad den historiske vej, han
må gå, dels for at forklare, hvordan tiden er blevet galt afmarcheret, og
dels, som det hedder, for at give et historisk vidnesbyrd til kirkens ære.
Den første af afhandlingerne handler om netop det, som titlen antyder:
det attende århundredes oplysning og dens forhold til den sande kristendom. Som motto for afhandlingen har Grundtvig sat: ”Er selv Lyset i dig
Mørke, o da, hvilket Mørke” (Matt 6,23). Afhandlingens forudsætning er,
at oplysningen har erstattet kristendommens historiske overlevering med
den naturlige teologis tanker om Gud, forsyn og udødelighed, hvilket efterlader kirken som en ”Ruin fra gamle Dage” (TM I, 19). Grundtvig ved
godt, at oplysningen er kommet for at blive, og i lighed med Steffens sondrer han mellem sand og falsk (kristelig) oplysning. Afhandlingen er altså
ikke et stykke modoplysning i gængs forstand, men et forsøg på at skelne
ret fra vrang i det attende århundredes oplysning. Grundtvig er både ude efter den radikale og den teologiske oplysning, eller som han kalder det, den
voltairiske og den semlerske – sidstnævnte opkaldt efter Johann Salomo
Semler (1725-1791), faderen til det, man kunne kalde den teologiske
rationalisme.269 Selvom der er langt mellem Voltaires ateistiske oplysning
og Semlers neoprotestantiske oplysning, er de begge fjender af den sande
kristendom, for: ”Historien lærer, at hvor de kom hen, banede de hinanden
Vei og gjorde i deres Opvext fælles Sag mod luthersk Christendom, som et
Mørke, der maatte fordrives, før Oplysningens Soel kunde overskinne
Landet” (TM I, 20).
Mod det 18. århundredes oplysning stiller han det 16.s, der svæver ”som
en kraftfuld, klarøjet, gudhengiven Olding, der er anderledes værd at høre
paa” (TM I, 25). Som repræsentanter for den nævner han Niels Hemmingsen og N.E. Balle fra Danmark, og Luther, Melanchton, Baumgarten,
Michaelis og Ernesti fra Tyskland. De tre sidstnævnte var alle teologiprofessorer i Halle, samme sted som Semler, og Grundtvig har hermed tilkendegivet, at han føler sig kongenial med en luthersk, teologisk tradition, der
har levet sideløbende med den falske oplysningsteologi. 270 Baumgarten var
i øvrigt lærer for Semler, som dog ikke fastholdt traditionen fra det 16. århundrede. Det samme kan man ikke sige om ”den Tellerske Exegese, den
Henckiske Kirkehistorie, den Wegscheiderske Dogmatik ”(TM I, 28).271
Det er denne oplysning, som Grundtvig vil prøve ved en granskning, som
viser, ”at Theologernes Oplysning, i det attende Aarhundrede, var ligesaavel uchristelig, som Poeternes, der banede dem Veien, og Philosophernes,
de byggede deres Systemer ved!” (TM I, 30).
269

Jf. opslaget om ham i RPP.
Jens Glebe-Møller viser i GS 2011, at Grundtvig på en række punkter er i
overensstemmelse med den rationalistiske teologi, hvilket han altså her selv indrømmer.
271
Grundtvig hentyder her til Wilhem Abraham Teller (1734-1804) og Heinrich Philipp
Konrad Henke (1752-1809) foruden Wegscheider, en af hans yndlingsaversioner.
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Med vanlig selvbevidsthed gør Grundtvig rede for, hvordan han tidligere
langt mere tog sigte på at vise, ”hvor under-menneskelig ɔ: dyrisk: aandløs
og vandet, og hvor falsk: hul og tom, kold og trøstesløs, end hvor uchristelig det attende Aarhundredes Oplysning var” (TM I, 30). Det var altså
digteren og filosoffen i ham, der tidligere talte, nu er det teologen.272 Han
havde dengang forudsat som selvfølgeligt, at folk anså oplysningen for at
være ukristelig, men det må han altså sande ikke har været tilfældet. Den
rationalistiske teologi havde sine rødder i det attende århundrede, men er
først for alvor på fremmarch i Grundtvigs tid (noget, som Clausen blev et
skrækeksempel på). Det nittende århundredes børn voksede op med det attende århundredes teologi og har altså antaget den som kristelig – derfor
må den nu gendrives. Det sker her som tidligere af sig selv, når man viser
”Historiens Vidnesbyrd om Christendommen” (TM I, 33). Igen fremhæver
Grundtvig N.E. Balle, som er et af hans forbilleder og nærmeste identifikationer i denne tid. ’Biblen forsvarer sig selv’ gælder stadig som valgsprog.
I afhandlingens anden og sidste del273 giver Grundtvig sig til at undersøge, om det er den sande kristendom, der har været i Danmark. Til dette
formål går han 30 år tilbage i tiden til N.E. Balle og Ove Guldberg og deres
faste tro på, at biblen forsvarer sig selv. I spørgsmålet om kongelovens forpligtelse overfor den lutherske tro fremhæves Balles fortjeneste, som var at
”finde Grændsen for den verdslige Arm […] i sin Bibel” (TM I, 100). Det
betød, at det attende århundredes oplysning fik lov til at prøve kræfter med
den overleverede kristendom og biblen, men ikke med kronen. Troen er fri
til granskning, men det er landets love ikke, og de forpligter tydeligt både
konge og gejstlighed på den lutherske kristendom.
Grundtvig er selv vokset op i dette attende århundrede, og noget dårligt
er der også kommet fra det nittende: Århundredets onde ånd er først og
fremmest en ligegyldighed overfor evige og åndelige sager, der skjuler sig
under masken af dyb ærbødighed for det hellige. Et problem, som Grundtvig både identificerer som en ærkekatolskhed og et naturfilosofisk spøgelse
– et Steffenstema.
Spørgsmålet om den sande kristendom optræder nu: Vil man ikke høre
på den oldkristne tale, ja, så er sagen afgjort, så er det, man udgiver for at
være kristendom, ikke sand kristendom. Det er netop forbindelsen tilbage
til den oprindelige kristendom og det bånd, der har været i mange århundreder, som det attende århundredes oplysning har været ved at hugge over.
Idet han nærmest forvarsler opgøret med Clausen, erklærer Grundtvig, at
han for fremtiden vil kaste sig over enhver modstander uden skånsel.
Skulle han af den grund blive anklaget hos øvrigheden – hvilket jo faktisk
272

I TM II, 100 taler Grundtvig om disse afhandlinger som et opus alienum. Han
renoncerer altså ikke på sin romantiske, digteriske fornyelse.
273
Det er vigtigt at huske, at de forskellige dele af afhandlingerne er udkommet med en
måneds mellemrum. Grundtvig er inde i en gryningstid, og det præger afhandlingerne.
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skete274 – så vil han ”bekæmpe et saa uærligt Foregivende med den historiske Sandheds lynende sværd” (TM I, 107). Grundtvigs fornyelse har ikke
ændret på selvbilledet som den lille Luther:
Hvorvidt Andre vil finde denne min Overbevisning velgrundet, det maa Tiden vise,
men i mine Øine er og maa den nødvendig være det, nu den, under fjorten Aars flittig
Granskning i Skriften, under Spot og Modsigelse, under mange Slags Trængsel, og
alle Slags boglige Sysler, vel har klaret, men ei i mindste Maade forandret sig, og
denne Overbevisning, i uadskillelig Forening med min Tro paa Christendommen,
som den eneste Vei til Guds Rige og de Levendes Land, baade her og hisset, den maa
og vil jeg, med Guds Hjelp, udtale skriftlig, ei mindre frit, ei lunknere og svagere,
men klarere, end det er mundtlig skedt, og, efter vore Omstændigheder, i offentlig og
mundtlig Tale, mueligt: og dermed, i Jesu Navn, trods dem, det vilde forhindre!!
(Ibid.).

I forlængelse af de mange udkast til et forsvarsskrift begrunder Grundtvig
en bibelteologisk bestemmelse af den sande kristendom: ”det Ny Testamente er den eneste Kilde, hvoraf ægte Christendom videnskabelig kan øses”
(TM I, 108). Det må der herske enighed om, så længe ingen formår at pege
på en anden kilde. Kristendom er nemlig, det ligger i ordet selv, hvad Kristus har lært. Til opklaring af, hvad det så betyder, kan der tænkes to kilder:
en sandfærdig historie og en guddommelig åbenbaring. Begge dele er indeholdt i skriften. Vil man ikke holde sig til sidstnævnte, burde man holde sig
til historien i stedet for fornuften, der ikke af sig selv kan vise, hvad der er
kristendom. Kristendom er ”historisk Sandhed” (TM I, 110), og den har
fornuften ikke umiddelbar adgang til. Fornuften kan dømme, men kan ikke
trodse dens grundlov (modsigelsens grundsætning), ”at man ei maa sige sig
selv imod, med mindre man vil giøre sig selv til Løgner” (ibid.).
Historien vidner både som mundtlig (sagn, tradition) og skriftlig
(vidnesbyrd) fortælling om, hvad kristendom er, men da traditionen er forskellig og undertiden selvmodsigende, bør man alligevel holde sig til biblen. Argumentet er velkendt fra tidligere. Grundtvig anser den voltairiske
oplysning for den mest ægte, fordi den uden blusel vedkender sig sin foragt
for biblen. At den så er usand i en anden forstand, er en anden sag. Ligesom tidligere, og ligesom Steffens, står Grundtvig meget stærkt på det
gamle testamente og mener, at dets misrøgt er en af forklaringerne på, at
man ikke har forstået skriften som mere end en ”moralsk Exempel-Samling, og en lidt forpint fremstilling af Jesu Liv (TM I, 114).
Ifølge Grundtvig er oplysningens lære om Gud, forsyn og udødelighed
en naturalistisk fejlslutning. For disse sætninger er ikke hoved-sætninger,
men forud-sætninger, som kristendommen har tilfælles med al anden fornuftig tale om menneskelige og gudommelige ting. Det samme gør sig
274

Se Vanja Thaulows indledning til Kirkens Gjenmæle på GV for en behandling af
selve forløbet, der ender med Grundtvigs censur og præstenedlæggelse.
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gældende med det dobbelte kærlighedsbud. Senere i 1832 indgår disse
punkter i bestemmelsen af naturalister af ånd.275 At folk af sådanne anskuelser kalder sig kristne, selvom de bestrider Jesu guddom og fornægter betydningen af hans korsfæstelse og opstandelse, finder Grundtvig ligesom
Steffens en forklaring på i en forkert erkendelsesteoretisk betragtning af
biblen. At Jesus taler i lignelser, og at der i det nye testamente findes en
række ”Billed-Ord, der som saadanne, nødvendig maae forstaaes anderledes, end hvor de bruges om deres legemlige tilsvarende Gienstand” (120),
har givet teologer anledning til at tro, at de kunne få adgang til kristendommens ånd gennem sådanne billedord, selvom de bestred det nye testamente.
Med henvisning til 2 Kor 4,18 erklærer han, at kristendommen ser alting
fra evighedens standpunkt og bedømmer alt efter dets forhold til det evige.
Det modsatte gør sig gældende i det attende århundredes oplysning, hvor
det evige skal ”af Timeligheden laane alt Værd og Betydning” (TM I, 122).
Man kunne invende mod denne tankegang, siger Grundtvig, at det har
ændret sig med Immanuel Kant. Indtil ham kan det være rigtigt, at en
eudaimonistisk filosofi forledte folk til at sætte det synlige over det usynlige. Men efter Kant skulle det være blevet anderledes, fordi man nu sætter
”Almeen-Fornuftighed” over alt sanseligt (TM I, 123), idet alt timeligt
låner sit værd fra sit forhold til almenfornuften. Men den sande oplysning
kommer ikke fra ”Den Soel, der i vor Menighed opstod af Elben med Basedow, speilede sig glimrende med Semler i Saale, kulminerede ved Pregel i
Kønigsberger-Philosophens Hjerne, og gaar vel ned i den venlige Saale,
hvor man veed, Luther nær havde druknet, med Wegscheider” (124).
Den sande oplysning kommer fra Kristus. Mod den åndshistorie, som
Grundtvig her har fremmalet i billedet med solens gang over de tyske floder, bruger han dens eget våben. Han taler ikke om bogstaven, men om ånden i dens tale, når han erklærer, at det er ukristeligt at betragte timeligheden
og gerningerne som det væsentlige. Det kan altså med andre ord være ligegyldigt, om man kalder sig kristen og snor sig efter skriftens udtryk, når
man så åbenbart fornægter kristendommens ånd. Grundtvig sammenfatter:
”det er det attende Aarhundredes Oplysning, der spøger endnu, overalt,
hvor man fornemt adskiller sin Christendom, som den rensede, fornuftige,
oplyste, ei blot fra min, men fra Morten Luthers, fra Kirke-Fædrenes og
selv fra Apostlernes!” (126).
Grundtvig bevæger sig i samme spor som Steffens, og den næste store
afhandling, i Teologisk Maanedsskrift om natur og åbenbaring kan læses
som et forsøg på at komme overens med den fælles arv de to imellem. Til
afslutning peger Grundtvig på den oplysning, der kommer fra ”de to store
Kirke-Lys: det Prophetiske og det Apostoliske” (TM I, 127). Denne jødisk-
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kristelige oplysningstradition i modsætning til oplysningstidens er emnet
for den ’historiske parallel’, ”Rom og Jerusalem” fra 3. hæfte af bind I.
Rom og Jerusalem
Afhandlingen begynder med Prædikeren, ’der er intet nyt er under solen’.
Et udsagn, der kun er rigtigt med den tilføjelse, at der er sket det ene nye
afgørende i historien, at Guds enbårne søn blev menneske i Jesus Kristus.
Grundtvig sammenligner den romerske oplysning, som den var op til Kristi
fødsel, med den jødiske ditto. Eftersom der intet nyt er under solen, er det
de samme to oplysningstraditioner, der i 1825 fører en kappestrid.
Hvis man tager krigsguden Mars som et sindbillede på det romerske
samfundssyn, står det klart, at det var ”Højagtelse for Loven og for Roms
Idee, der hos dem skulde erstatte det Blods-Forvandtskab og den Fædrenelands-Kjærlighed, der hos andre Folkefærd var det naturlige Baand” (TM I,
204). Den romerske oplysning er, trods guderne, uåndelig. Steffens’ historiefilosofi går igen. Den klassiske romerske litteraturs grundlæggende
tænkemåde er den, ”at det Legemlige er kun hvad der med legemlige Øine
kan sees, og med legemlige Hænder opdages i det, altså ingen Lignelse af
noget høiere, usynligt og aandeligt” (TM I, 205). Derfor adskiller romerne i
deres menneskebetragtning det forstandige (sjæl, ånd og fornuft) fra det uforstandige (indbildningskraft og følelse), og lader fornuften herske i et og
alt. Her er en tydelig parallel til Steffens’ falske teologi.
Modsætningen til den romerske oplysning er den israelitiske. De romerske høje har deres åndelige modsætning i Zions bjerg. Her havde man ikke
en blind skæbnetro, men en messiansk forventning, der gav historien retning. Forholdet mellem det legemlige og det åndelige, himlen og jorden,
ånden og kødet, er det modsatte ift. den romerske tankegang, ”thi efter Israels Tanker beroer alt det Legemliges Værd paa hvad det har at betyde, og
paa hvad det bruges til i Aandens Tjeneste, hvis Skabning det er af Begyndelsen, hvis Lignelse det bærer i sig, hvis Redskab det maa altid blive
eller forsvinde i sit eget Intet” (ibid.).
Når mennesket er skabt i åndens lignelse, Guds billede, må det føles som
et stort tab, et fald fra en oprindeligt højere tilstand, når det ikke lever op til
sin bestemmelse. Det er med Grundtvigs udtryk en ”Erfarings-Sandhed”
(TM I, 212), at mennesket er en synder – noget han kan indse, fordi han er
skabt af en levende Gud. Som det senere hedder i Christenhedens Syvstjerne: ”Føler ei vi i vort Jjerte/ Vi oprandt af Gude-Æt/ Ei vi føle kan med
Smerte,/ At vi arted os fuldslet.”276 Modsat i Rom, hvor guderne skulle
indgyde mennesket frygt til lovens overholdelse, har Gud i Jerusalem talt
til forfædrene, forbarmet sig og lovet bedring, ”saa vi evig skal vandre med
Glæde for hans Ansigt i de Levendes Land” (TM I, 212). Mennesket er
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ikke den oprindelige synder, er ikke slangen, men er fra sin oprindelige
tilstand blevet forblindet og forført af Herrens modstander. Grundtvigs
gudbilledlighedsteologi slår igennem her, hvor mennesket gives mulighed
for en anger, som ”rører Fader-Hjertet under Dommer-Kappen, saa hvem
der vil lade sit Hoved synke for Lovens Sværd, opvækkes igjen ved
Berørelse af Naadens Spir i Kongens Haand” (213). Angermotivet har han
muligvis fra Steffens. Grundtvigs syn på forholdet mellem lov og
evangelium, synd og tilgivelse udtrykkes i et poetisk billede, der
ovenikøbet indeholder et døds- og opstandelsesmotiv: Når menneskets
anger rører guddomsfaderhjertet, vil Gud i sin nåde oprejse det menneske,
der åndeligt dør under loven.
Disse to forskellige oplysningstraditioner er to forskellige måder at
bruge fornuften på. Den romerske fornuft slutter ”fra sig selv til Verden”
og stræber efter at forbinde udvortes med indvortes erfaring, mens den jødiske fornuft slutter ”fra sig til sin skaber” og derfor ”beraaber sig paa en udvortes Erfaring (Aabenbaringen), der forklarer den indvortes” (TM I, 214).
Det er ikke selve fremstillingen af de to oplysningstraditioner, der er det
bemærkelsesværdige ved Grundtvigs lille afhandling, men udfoldelsen af
modsætningen mellem dem på menneskelivet og historien. Erfaring lærer,
at den ene slutningsmåde er naturlig i én alder, den anden i en anden. Således hører den israelitiske til i barndommen og folkenes barndomsalder,
mens den romerske falder mere naturlig i manddomsårene for både mand
og folk. Alderdommen er eftertankens dage. Det er endnu en selvstændig
videreførelse af historiefilosofien fra Steffens’ 7. og 8. forelæsning.
Israel udmærker sig ved aldrig rigtigt at have gennemgået den udvikling.
Gud var med folket, som sang sine profeters sange som ”Røster fra Himlen” (TM I, 216). Denne sang er fulgt med alle steder, hvor kristendommen
er blevet udbredt. Det vidner om en ”besynderlig mageløs Oplysning, der
staar i Pagt med den gamle, forunderlige Tro” (TM I, 219). Der har altså
været mirakler på spil, som ikke kan skilles fra den øvrige historiske overlevering, og som ikke lader sig rime med ”høitydsk Fornuft og philosophisk Lærer-Klogskab” (TM I, 221) eller lader sig reducere til moralske
lignelser. Dette klinger af polemikken mod den falske teologis afmytologisering. Man kan ikke fornægte virkeligheden af det gamle testamentes
mirakler og beviskraften i dets spådomme uden at forkaste det helt.
Kristus opfyldte Israels profetier, og derfor er det nødvendigt at opfatte
”den kristelige Kirke-Historie, som en Fortsættelse af Israels LitterairHistorie” (TM I, 220), ligesom man må nødes til at ”indrømme begge Testamenters Sandhed” ved en betragtning af jødefolkets historie og dets åndelige opstandelse i kristendommen. Grundtvig profeterer til afslutning:
Jeg vil sige, hvad jeg seer, at den gammeldags prophetiske og apostoliske Christendom opstaaer forklaret, videnskabelig oplyst, af Kirke-Graven, ligesom Jehovas
Dyrkelse efter den babyloniske Udlændighed. Den sande Historie skal, nu som da,
146

3. Grundtvigs forsvar for kristendommen
kun langt mere omfattende, som Kirken, den beskriver, gjøre sit Mester-Stykke i
Herrens Haand, til at stadfæste Synerne, gienføde Troen, oplive Haabet, og overbevise selv de Vantroe, som have Øine, om, at alle de Lys, Mennesker kan tænde, blegne for Biblens, som Stjerner for Solen, og at de, der støbes for at fordunkle Herrens
Lys, smelte og slukkes af den første Straale, der udgaaer fra Himlens Dronning
(229).

Grundtvig tænker her som altid udpræget historisk, eller måske rettere:
profetisk-historisk. Når synerne og historien står bevidnet i biblen og stadfæstes af denne, så holder han fast ved skriftteologien og mener, at det er
Luthers bibelkristendom, der nu står for at skulle opstå og forklares i sandhedens lys. Hans senere teologiske historiefilosofi er til stede, men stadig
bundet til biblen. Det er forskellen på Grundtvigs kirkelige anskuelse på
dette tidspunkt i 1825 og senere på året.
Om natur og åbenbaring
”Om Natur og Aabenbaring” står i månedsskriftets andet bind og falder i
tre dele. Som indledning til andet bind skrev Grundtvig også digtet ”KorsBanneret”. De 13 unummerere strofer med 11 verslinjer har forbindelser
tilbage til Nyaars-Morgen, og handler om forholdet mellem Dannebrog og
kristendommen i verdenshistorisk lys. Korsbanneret er fanen over alle faner, og hænger som et dueflag på arken ”indtil af Synd-Flodens Vande/
Jorden skal igjen opstande,/ Reen, forklaret, eviggrøn!” Kristus vil som en
ny Konstantin Den Store ”Paa Sophia-Kirkens Tag” bygge en ny
hovedstad, der skal stå i tusind år. Fra den skal han indtil enden bære
banneret fra ”Stjerneland”. Det er altså ikke menneskets opgave, selvom
det undertiden kan være hans attrå:
Drømde jeg da nogensinde
Om at løfte Dannebrog,
Til i Herrens Navn at vinde,
Til at værge Herrens Bog,
Jeg det drømde, som en Daare,
Der ei veed, han er kun Støv,
Synker brat, som Lig paa Baare,
Falder af som visnet Løv,
Kan, som Kvist til Stammens Ære,
Kun paa Grenen Frugter bære,
Gjøre Gavn kun i Guds Haand.

Kun ved at sætte sin lid til Gud alene, kan man bære Dannebrog, ”Naar vor
Lyst det er at lægge/ Os som Støv i Herrens Haand/ Da af Støvet Herren
danner/ Redskab for sin Helte-Daad.” Gennem hengivelsen til Gud oprejses
Danmark, og Gud stadfæster selv den sammenhæng mellem fædreland og
kristendom, som korsbanneret udtrykker. Digtet slutter:
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Sandheds Venner! Hvor I bygge,
Hæver Dannebrog med Lyst,
Som det Store Banners Skygge,
Med dets Billed dybt i Bryst!
For sin Nød og al sin Vaande
Faaer da gamle Danmark Bod:
Lives op ved Herrens Aande,
Lives op med Kraft og Mod,
Sjunger som i gamle Dage:
Stærk er Herren i de Svage,
Ydmyghed for Ære gaaer.

Afhandlingen om natur og åbenbaring stikker ud i forfatterskabet som den
sidste store inden den teologiske fornyelse ved den såkaldte mageløse opdagelse og ved at være et kondensat af Grundtvigs hidtidige arbejde.
Således genoptager eller viderefører Grundtvig her en række temaer fra det
tidlige forfatterskab – inklusive Danne-Virke og prædikener.277
Afhandlingens polemiske forudsætning er stadig det attende århundredes
oplysning, men emnet er forholdet mellem menneskets natur efter syndefaldet og Guds åbenbaring; spørgsmålet om mennesket af sig selv har oplysning til salighed, eller om han har åbenbaringen, som den findes i
biblen, behov. Efter en indledning om oplysningstidens og den unge
Grundtvigs forestilling om at kunne ”forvandles fra Klarhed til Klarhed,
som af Aanden” (TM II, 3) ved egen kraft uden Guds nåde, trækkes der en
række velkendte, principielle skel mellem dag og nat, lys og mørke, sandhed og usandhed. Herefter begynder den egentlige afhandling.
Hvis man forudsætter kristendommen, menneskets synd og den bibelske
åbenbaring, forekommer alt fritænkeri som et tilbageskridt til hedenskab.
På samme måde som mytologi og filosofi er forskellig hos folkeslagene, vil
tænkemåden også være det hos fritænkerne. Man må derfor ”skjelne
mellem Hoved-Folkenes Philosophemer, som mellem deres Theogonier”
(TM II, 9). Problemet ved det 18. århundredes oplysning i Danmark var, at
man her syede sig en kappe af fremmede klude: Oplysningen i Danmark
var ikke nordisk, men tysk og fransk, og derfor har den gjort stor skade.
Der findes en særlig nordisk natur, en særlig måde at være menneske og
betragte menneskelivet på. Det vidner både mytologi, poesi og historie om.
Det er man igen ved at få blik for, ”thi der gaaer Syn for Sagn ei blot i disse
Blade, men i hele vor poetiske-historiske Litteratur fra det nittende Aarhundrede, der aabenbar skylder den gamle nordiske Natur sin Oprindelse,
og knytter, skjøndt meer og mindre levende, dertil.” (TM II, 11).
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Det er periodens mest eksplicitte formulering af Grundtvigs forhold til
den romantiske livsfornyelse og den særlige nordisk-kristelige udformning,
den har for ham. En formulering, der vidner om den afklaringsproces ift.
romantik og kristendom, som nu er slået igennem i sagprosaen. En afklaring, der også her er uadskilleligt forbundet med Grundtvigs eget kald:
Dobbelt er saaledes mit Kald til at kæmpe for den [nordiske Natur]; thi jeg drives
dertil ei blot af den nordiske Kæmpe-Aand, der tidlig begeistrede mig, men tillige af
min christne Tro, da jeg seer, at ingen Folke-Natur stemmer saa godt overeens med
Aabenbaringen, som den Nordiske, ja, da jeg, fortroelig med Nordens Aand, finder
det aldeles naturligt, at ønske og at troe en saadan overnaturlig Aabenbaring, som
den Bibelske (TM II, 11f.).

Det er en grundlæggende tanke i afhandlingen, at forestillingen om godt og
sandt er indlejret i menneskets hjerte af Gud, hvorfor sådanne ord ikke kan
gøres tvetydige i det sandhedskærlige hjerte, ”hvad også dagligsprogets anvendelse af dem forudsætter som en umulighed.”278 Det stadfæster modsigelsens grundsætning (se ovenfor n. 187), som i folkemunde udtrykkes
som ”jeg veed af mig selv at sige” (TM II, 14). Det får Grundtvig til at stå
stærkt på selvbevidstheden som en urokkelig sandhed – i dette stykke er
han cartesianer imod oplysningsfilosofien. 279 Den fornuftige, praktiske
tænkning, der ikke vil kendes ved den store modsætning mellem sandhed
og løgn, kan heller ikke kendes ved en levende, personlig Gud. Med Kant
og tusind andre efter ham røg de gamle teologiske gudsbeviser ud som
gyldige slutninger. Dem søger Grundtvig at rehabilitere. Grundtvig går
hermed ind i den naturlige teologi, som altså hører med i hans tankegang.
Det ontologiske gudsbevis, det ’speculative’, betragter Grundtvig som
det svageste af beviserne. At det mest fuldkomne væsen eksisterer, fordi
det modsatte ikke kan være tilfældet, er på sin vis en vovet og lidet overbevisende slutning, men er det alligevel ikke, fordi det i sin grundstruktur
svarer til modsigelsens grundsætning.
Anderledes stor vægt lægger Grundtvig på det kosmologiske gudsbevis,
”Kraft-Beviset” (TM II, 24). Det peger på, at Gud selv beviser sin tilværelse ved at have skabt himmel og jord, og det kan mennesket indse, fordi han
ved, at han ikke har skabt sig selv. Også dette bevis hviler på modsigelsens
grundsætning, for det ville være en selvmodsigelse, at noget skulle være
blevet til af egen kraft. At alting har en årsag, peger på Guds virkelighed,
fordi en udvirkende årsag nødvendigvis må forudsætte en virksomhed.
Grundårsagen kan ikke identificeres med andet end den skaber, som kristendommen identificerer med faderen, der udvirker alt. Alternativet er idealismens påstand om, at verden er et blændværk, men sådan kan det ikke
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være, skriver Grundtvig og springer ud som filosofisk monist i Steffens’
ånd: ”at nu hele Sandse-Verdenen umuelig kan være Blænd-Værk, det lærer jeg af dens unægtelige Forbindelse med mig og Virkning paa mig” (TM
II, 26). Grundtvig genindsætter følelsen – den åndelige følelse modsat de
døde begreber – som et nøgleord på steder i tankegangen, hvor han tidligere ville have talt om indbildningskraften.280 Grell påstår, at Grundtvig ”er
blevet frigjort fra en afhængighed af en romantisk-naturfilosofisk terminologi”,281 men omslaget i Grundtvigs tænkning i denne periode fører jo netop til en nybesindelse på det romantiske tankegods hos Steffens, som f.eks.
her, hvor han genindsætter følelsen som sammenhæng med massen (jf. IPF,
79). Beskæftigelsen med gudsbeviserne leder Grundtvig tilbage mod Steffens – eller også er det omvendt denne genbesindelse på sin ungdoms
lekture, der har givet ham fornyet sans for gudsbeviserne. Grundtvig afviser derimod det såkaldte moralske bevis, som vi bl.a. kender fra Kant
(Gud som et nødvendigt postulat for den praktiske fornuft).
I afhandlingens anden del behandler Grundtvig den indvending, at der
med den naturlige teologi skulle være tale om panteisme. Et irriterende ord,
der er filosofisk og udansk og antyder, at man er på vej ad den slags tankebaner, som ikke sømmer sig. Grundtvig søger at udgrunde, hvad han selv
har erfaret, Guds virkelighed, og at udtrykke det i sagprosaen, hans ”fremmede, men nødvendige Arbeide i Sandhedens Tjeneste” (TM II, 100). Hvis
Grundtvig er panteist, så må alle være det, for det er en nødvendig tanke, at
Gud selv besidder ”alle de Kræfter og Evner i Fuldkommenhed” (101),
som findes i den af ham skabte verden. Hvis man ved panteisme derimod
forstår et afguderi og et al-guderi, der ser alt som guddommeligt, uden en
forestilling om en selvbevidst Gud, så vil også han bekæmpe den. Med et
moderne begreb kunne man sige, at Grundtvig er pan-en-teist.282 Panteisme
ville indebære, at Gud var kilden til det onde, og det benægter Grundtvig.
Sandheden kan ikke tillade løgnen at stå uimodsagt.
Grundtvigs besindelse på skabelsesteologien medfører en større eksplicit
betoning af det skabte livs værdi. Det kan man med Thaning både forklare
som Irenæus-inspiration eller et udslag af romantik, men fremtrædende er
det i hvert fald på dette tidspunkt:
Er der, som jeg vist nok troer, aandelige Følelser i Mennesket, da er den mindste
Gnist deraf Nok til at optænde en Ild, hvorved alle det attende Aarhundredes philosophiske og theologiske Systemer gaae op i Røg […] thi aandelige Følelser kan ei være
Mødre til dødfødte Børn, naar vi ellers ved Aand forstaae den Kraft, som giør
levende (TM II, 122).
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Grundtvig har fundet plads til følelsen, som var den store anstødssten i
Steffens’ skrift. Det udfolder han nærmere i afhandlingens sidste del.
Kant og filosofien efter ham sætter vilje og følelse mod hinanden, selvom erfaringen lærer, at følelsen vil herske, og at en vilje eller et forsæt ikke
er andet end en klaret følelse, en tilbøjelighed (TM II, 124). Det handler
altså ikke om at få en god vilje, der kan undertrykke følelsen, men om at
opnå den rette åndelige følelse, som Grundtvig kalder for sandhedskærlighed. Filosofisk kan denne sandhedskærlighed beskrives som en kobling af
den romantiske følelse med modsigelsens grundsætning.
Krigserklæringen mod den løgnagtige, falske fornuft, der har gjort sig til
en ny, åndelig pave ”og udgiver sig for den ufeilbare Fortolker af de hellige, men bælgmørke Skrifter”, genoptages (TM II, 202). Polemikken er velkendt, trækker linjer tilbage til Steffens og skulle senere finde fuld udfoldelse i striden med Clausen, hvor Grundtvig taler om det eksegetiske pavedømme. Som skjald er Grundtvig en svoren fjende af denne fornuft, der
tordner som lyn, men er uden glimt. Fornuften modstiller han med fantasi
og følelse som det højeste, med hvilke digteren rider ”høit over IiskampeMuren af dyriske Fornuft-Slutninger, hvormed den [fornuften] har stræbt at
spærre Veien mellem Jorden og Himlen” (TM II, 205). Det er altså fornuften i det attende århundredes oplysningsteologi, der har skabt den ismur,
som spærrer vejen til de levendes land, og som digteren med fantasi og følelse kan trodse. Oplevelsen i Nyaars-Morgen er udgangspunktet for sagprosaens polemik. Grundtvig forsøger sig med en række lignelser, bl.a. en
tidligere citeret i forbindelse med strofe 220 i Nyaars-Morgen:
Dette er min poetisk-plumpe Maade at tale paa til en Fornuft, der, trods sin høie
Aandelighed, dog bestandig undskylder sig med sit ædrue, sandselige Begreb og sin
indskrænkede Fatte-Evne, saasnart man tiltaler den i Aandens Grund-Sprog, i det
ædlere Billed-Sprog, hvor den, som Vandhandler paa Vin-Konsten altid siger: det
kunde blive en deilig Viin, naar man spædte den, til den blev klar! (TM II, 206).

Kristendommens billedsprog, vinen, skal ikke forvandles til vand eller fortyndes med fornuftens klarhed, endsige destilleres i den klare tanke, men
skal drikkes og indoptages i en åndelig rus (spiritus). En grundtanke hos
Grundtvig, som Erik A. Nielsen har fanget: ”Gud vil være til stede som
åndelig kraft i det konkrete. Billedet skal altså ikke stormes og udryddes,
det skal tydes og dermed virke. Vinen skal ikke destilleres, den skal drikkes
og bibringe den åndelige rus, som er Helligåndens virke!”283
Kristendommen er som hos Steffens kærlighed, og kærlighed er en følelse, der bedst udtrykkes i konkrete billeder. Derfor kaster man vrag på kærligheden i den falske oplysning, der vil nedbryde billederne. Hjertet som
kærlighedens organ er ikke et tilfældigt billede. Guds faderhjerte og
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menneskets hjertealter er grundforestillinger i Grundtvigs symbolverden.
Man ser det i De Levendes Land, og senere i fortættet udtryk i Helligaanden trindt på Jord (GSV 5, 115), hvor ”Hvem der har for Sandhed øre,/ i
Guds Naades Røst kan høre/ Guddoms-Faderhjertet slaae.” Kærligheden er
”Fuldkommenhedens Baand” (TM II, 209, Kol 3,14) mellem menneskehjerter og faderhjertet.284 Disse kærlighedsfølelser er ligeså virkelige som
det sanselige, som ”Lyset vi see, Ordet vi høre, Duften vi lugte, det Navnløse vi smage, Varmen vi føle” (TM II, 210). Alle disse ting er ”levende
Begreber” (TM II, 209), som ifølge Grell ”er det, hvori skaber-skabningsforholdet forstået som et kærlighedens forhold bliver udtrykt på en måde,
som gør oplysningen derom til levende oplysning.”285
Der findes begreber, hvor der er ånd i bogstavet. Ligesom i brevvekslingsudkastet er det en tanke, som hviler på gudbilledlighedsforestillingen,
for forskellen på fornuftens døde og kristendommens levende begreber er
forskellen på mennesket som ”Kiød-Klump” eller som ”skabt i Guds Billede” (TM II, 211).
Denne bestemmelse hænger sammen med forholdet mellem natur og
åbenbaring: ”jo fortroeligere man bliver med Menneske-Naturens Vidnesbyrd om Gud, des klarere indseer, des mere levende føler man sin Trang til
en overnaturlig Aabenbaring, desbedre forstaaer man Christendommen, des
urokkeligere bliver Overbeviisningen om dens guddommelige Sandhed”
(TM II, 218). Det modsatte synspunkt er udtryk for en ”Ringe-Agt for
Hjertets Helligdom” (TM II, 221). Mennesket er mere end et dyr og søger
derfor en forklaring, der skal få de dunkle ting til at fremstå i et klarere lys.
Mennesket føler først det dunkle, og derefter kan det se det klart. Det
hænger sammen med erkendelsesteorien: ”Forstand og Eftertanke avles
aabenbar af Forestilling og Følelse, under Tidens Løb, ved Erfaringens
Mellem-Komst, der vel maa kaldes den store aandelige Jorde-Moder, der
bringer Tankerne for Lyset.” (TM II, 229). Ligesom hos Steffens aktiveres
den romantiske erkendelsteori.
Åndelige følelser og forestillinger går forud for forstand. Billeder først,
begreber så – derfor må der tro til, ”thi Tro er Antagelse af noget Dunkelt
for Sandhed (TM II, 232). Den sande oplysning har sine hemmeligheder,
som det er mennesket fraskåret at skue i fuldstændig klarhed. Derfor lever
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sandheden af troen, der skrider mod et hemmeligt samfund mellem lys og
liv, som mennesket vandrer mod på forklaringens vej:
Derfor er Troen den aandelige Vandrings-Stav, den Moses-Stav, selv det uskyldige
Menneske aldrig maatte nedlægge, og aldrig ophøre at støtte sig ved, selv paa de
kjendeligste, jevneste Veie, før den selv, i det forjættede Land, forvandlede sig til en
Palme-Gren og løftede sig i Kjærligheds, som den guddommelige Klarheds, Haand,
til et evigt Seiers-Tegn; naar Mennesket naaede beskuelsen Ansigt til Ansigt, den
klare, personlige Erkjendelse af hvad han, som selv er et dunkelt Guddoms-Speil,
umueligt kunde see, uden dunkelt og billedligt i Gaade-Speilet, formedelst Troens
Øie, i Haabets Glas med Kjærligheds Kvægsølv (TM II, 233).

Dog: selve åbenbaringen kommer ikke til mennesket i gåder og spejle, men
i ord, fordi ordet er det eneste, hvori ånd kan åbenbare sig. Ordet skal blive
levende, så troen kan knytte sig dertil i sin gådefulde billedvandring mod
klarhed. Thaning opsummerer afhandlingens syn: ”Troen afhænger af bogstavernes levendegørelse, og er derfor åndens værk. Det er Grundtvigs syn
før den såkaldte mageløse opdagelse.”286 Når ordet er åndens åbenbaring,
har mennesket adgang til ånden gennem bogstaven, og derfor afvises på
linje med Steffens ethvert afmytologiseringsforsøg, der vil forklare biblens
ord, før de kan antages. Åbenbaringen er bundet til ordet, som det findes i
biblen. Det er skriftsynet helt frem til den såkaldte mageløse opdagelse.
Men frem for at forsvare biblen som i de første apologetiske udkast har
Grundtvig i stedet koncentreret sig om en række idéhistoriske og erkendelsesteoretiske bestemmelser, og med dem på plads er han endelig klar til
at skrive det forsvarsskrift, han længe har kæmpet med at skrive. Nu udkom det i Theologisk Maanedsskrift under anvendelse af sondringen mellem den sande kristendom og kristendommens sandhed, nu trådte han frem
som stemmen fra kirken, og det fulgtes op af en afgørende ny erkendelse.
Om den sande kristendom
Grundtvigs dobbelte forsvarsskrift Om den sande Christendom og Om
Christendommens Sandhed udkom i Theologisk Maanedsskrifts fjerde til
niende bind; det første skrift i bind IV, hæfte 1, 2 og 3 (jan.-mar. 1826) og i
bind V, hæfte 1 (juni 1826); det andet og noget større skrift i bind VI, hæfte
1, 2 og 3 (jul.-sep. 1826), bind VII, hæfte 1 og 3 (okt. og dec. 1826), bind
VIII, hæfte 3 (mar. 1827) og bind IX, hæfte 1 og 2 (apr. og maj 1827). I
1865 udsendtes afhandlingerne som en samlet bog med en lille efterskrift.
Forsvarsskriftet begynder altså at udkomme efter Grundtvigs såkaldte
mageløse opdagelse om den apostolske trosbekendelse og ikke biblen som
kirkens grundvold, der stadfæstes til tiden omkring 31. juli 1825 (prædiken
til 9. s. e. trinitatis) og fremlægges første gang i Kirkens Gjenmæle (26.
august 1825). De første dele må være skrevet før opdagelsen, i umiddelbar
286
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forlængelse af de øvrige afhandlinger, fordi den kirkelige anskuelse, som
var resultatet af opdagelsen, først fremlægges i de sidste af stykkerne i Om
den sande Christendom. At Grundtvig alligevel lader dem udkomme som
en samlet afhandling og lader dem udgive samlet senere, tyder på, at han
alligevel har set en større grad af kontinuitet mellem før og efter
opdagelsen, end både han selv (i Kirkens Gjenmæle og senere) og eftertiden har været tilbøjelige til. Anskuelsen bliver så at sige skrevet frem i
den proces med at skrive et forsvarsskrift, som han har været i gang med
længe. Den kirkelige anskuelse, som grundtvigianerne kalder den, er altså
et resultat af møjsommelige studier i en kritisk omgang med romantikken
og oplysningstiden og hviler på det syn, som også bar Nyaars-Morgen. Jeg
vil fremhæve en række temaer i Om den sande Christendom, som står i
forbindelse med receptionen af Steffens og romantikken. Det drejer sig om
fire temaer: 1) Anvendelsen af sondringen mellem kristendommens
sandhed og den sande kristendom, 2) den fortsatte kritik af rationalismen
og oplysningen, 3) forholdet mellem bogstav og ånd, og 4) præsentationen
af den nye kirkelige anskuelse.287
1) Afhandlingen bygger på en sondring mellem kristendommens sandhed og troværdighed og den sande, ægte kristendom, dvs. ”meningen af
Jesu Ord” (US IV, 450 ). Grundtvig skrev på en afhandling om ”Christendommens troværdighed” (fasc. 97), men har altså valgt at fastholde den
oprindelige sondring sand/sandhed. Formentligt ud fra en forvisning om, at
denne sondring var klar og anvendelig, så han kunne pege på
kristendommen, som den tog sig ud i sin historiske og bibelske overlevering uden hensyntagen til filosofiske og eksistentielle spørgsmål. Biblen er
det bedste historiske vidne om den sande kristendom, og den vidner, at
”Jesu Christi Historie er den Grund-Vold, hvorpaa Apostlene bygge” (US
IV, 447). Til dette vidnesbyrd lægger sig Israels og kirkens historie, fordi
Jesus selv har henvist til ”de hellige Skrifter af Moses, David og Propheterne og deels til sine Apostler” (US IV, 472). Ægtheden af disse vidnesbyrd beror på, at kirkens historiske vidnesbyrd bekræfter dem som sådanne
på samme måde, som NT bekræfter gyldigheden af GT. Grundtvig står på
den historiske kirke, som han har fået klarere øje på gennem sine mange
sysler, og som dukkede op gentagne gange i udkastene. Kirken har ifølge
Grundtvig med Pontoppidan Thyssens ord ”sin egen historie gennem to
tusinde år, med det samme Guds ord siden englenes budskab ved
Bethlehem, som Ånden stadig gør levende i den kristne menighed. Det var
det, Grundtvig personlig havde oplevet siden efteråret 1823.”288
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2) Formentligt gennem Irenæus havde Grundtvig opdaget den johannæiske tradition og ”Johannesevangeliets tale om enheden i Kristus.”289 Det
dobbelte forsvarsskrift er spækket med citater fra Johannesteksterne og
ligefrem en bekendelse til ”den Johannæiske Christendom” (US IV, 485),
som sætter kærligheden sammen med troen. Den historiske kirke, som bærer kristendommens vidnesbyrd, forstås som ”en aandelig og hjertelig Enhed” (US IV, 456) koncentreret om ”Guds Ord og Aand, Bøn, og Sacramenterne, som de eneste Midler, hvorved man kunde komme til Troe paa
Jesus, voxe i hans Naade og Kundskab, og derved saliggøres” (US IV,
469). Grundtvigs teologi er blevet entydigt kirkelig eller liturgisk; kirken
opretholdes ved menighedens gudstjenestefejring og bliver på den måde
overleveret, trans-genereret,290 gennem tiderne.
Grundtvig henviser selv til sin afhandling om det attende århundredes
oplysning for at klargøre sin polemik med rationalismen, men siger nu, at
rationalismen kan spores tilbage til reformationen, fordi teologien her
stillede sig imellem menigheden og dens tro ved at stå fast på nødvendigheden af bekendelsesskrift og bibelfortolkning: ”thi hvad Sikkerhed
havde Lægmænd enten for Bibelens Ægthed, eller Oversættelsens Rigtighed, eller Ordenes Mening, uden Præsternes Udsagn” (US IV, 509). Det
betød, at den lutherske menigheds enhed ikke så meget var en enhed i tro,
men ”fremkonstlet ved symboliske Bøger og et derefter læmpet dogmatisk
System” (ibid.). Grundtvig skulle fremover i stigende grad blive overbevist
om, at rationalismens hovmestreren med skriften og overleveringen havde
rod i den lutherske reformations eksegetiske pavedømme; allerede dengang
havde man hævdet, at biblen ikke kunne forstås ”uden ved dyb Indsigt i
Grund-Sprogene, i det østerlandske Billed-Sprog og i den vesterlandske
Philosophie o.s.v.” (US IV, 446).
3) Grundtvig holder fast i vigtigheden af filologisk og filosofisk kundskab, for læser man biblen på grundsproget og tilegner sig den gamle østerlandske tankegang, indser man let, at rationalismens lære mister alt skin af
kristendom og forsvinder som avner for vinden eller ”som dræbende BogStaver for vor levendegiørende Aand (US IV, 500). Grundtvig spiller bevidst 2 Kor 3,16 ud mod modstanderne for at vise, at det ikke er teologiens
åndelige tolkning, det kommer an på, men selve den (på originalsproget)
bogstavelige tolkning. Striden om den rette skriftfortolkning er kun en strid
for kirkens lærere, ikke noget, der kommer menigheden ved som sådan.
Helligånden har sørget for, at de forskellige folkeslags menigheder har en
oversættelse på deres modersmål, hvor alt det, der er nødvendigt til salighed, forstås ens på tværs af grænser. Man kan hverken med følelse eller
fornuft afgøre, hvad kristendom er. Følelsesteologi og rationalisme er kun
289
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forskellige ved, ”at hine uvilkaarlig følge den falske Indbildning, som disse
vedkjende sig i et tydeligt Begreb” (US IV, 506). Syndefaldet udelukker
menneskets som sit eget lys – han har brug for et overnaturligt lys. Skal
biblen være et sådant lys, må den læses bogstaveligt, i den forstand, at man
tager ordene, sådan som de falder. Grundtvig indser nu, at den historiske
kritik har vanskeliggjort dette for mange. Biblen er blevet for usikker. Så
selvom biblen egentlig låner sin troværdighed fra det historiske vidnesbyrd,
er den røget i så dårligt et lys, at kirkens lys nu en gang for alle synes slukt
(US IV, 508). Da er det, at Grundtvig får øje på den apostolske trosbekendelse i menighedens midte. For kristendommen må være noget bestemt.
4) Skiller man modsat både reformatorerne og oplysningen de to spørgsmål om den sande kristendom og kristendommens sandhed ad, indser man
let, at kristendommen ikke kan bygge på andet end et menneskeligt vidnesbyrd. Hvordan skulle kundskaben om den ellers forplantes? Et sådant vidnesbyrd må naturligvis være troværdigt og kunne findes i kirkehistorien. Et
sådant vidnesbyrd havde biblen som bekendt hidtil været for Grundtvig,
der anser skriften for at være ”et menneskeligt Vidnesbyrd om den christelige Kirkes Stiftelse, og det christne Navns Oprindelse, altsaa for den ældre
Kirke-Historie” (US IV, 511). Biblens tekster er, såfremt de er, hvad de
giver sig ud for, dvs. skrevet af apostlene (og det mener Grundtvig291), en
sandfærdig og pålidelig historie om Jesus Kristus, og altså ikke et guddommeligt vidnesbyrd. Deres ægthed som historie er bevidnet af den ældste kirke. Så længe man fornægter dette, binder man menigheden i et ’stavsbånd’,
hvadenten dette så er det romerske, det saksiske eller det rationalistiske,
fordi det forhindrer den i at gøre fremskridt i kristelig oplysning ved
skriften. Alternativet til ikke at binde menigheden har i historien vist sig at
være sværmeriet, men Grundtvig vil ikke kendes ved dette enten-eller mellem ”systematisk Vantro og regelløs Gudelighed” (US IV, 515). Det kan da
ikke være det, menighederne har forsamlet sig om. Grundtvig erklærer:
Da fandt jeg Vidnesbyrdet, fuldgyldigt for os alle, for Læg med Lærd, det levende
Vidnesbyrd, som gik fra Mund til Mund i Christi Kirke, uforandret gjennem alle
Omskiftelser, uafhængigt af alle Skoler i Christenheden, af alle Partier blandt de
Skrift-Kloge, og nu var Sorgen slukt, nu var min Bedrøvelse forvandlet til Glæde, thi
nu kunde jeg svare hvert Menneske, som spurgde mig, hvad der i Grunden var den
sande ɔ: ægte Christendom, uden at forlange Tro paa min Ærlighed, endsige paa min
Tro, min Kundskab og Indsigt. (US IV, 515f).

Dette vidnesbyrd er den tro og det håb, som de kristne fra arilds tid bekendte sig til og døbte på. Det er den tro, som findes i den apostolske trosbekendelse i dens historiske form og med dens mageløse klarhed. Den er det
Guds ord, som af den apostolske kirke er blevet overleveret (Grundtvig
skriver udtrykket ”overantvordet” (US IV, 518), et hyppigt udtryk i ældre
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bibeloversættelser, f.eks. 5 Mos 23,15 og 1 Kor 15,24). Grundtvig er næppe helt klar over, hvad han har opdaget, men det forsøger han at udmønte i
den kommende tid. Hvad er det, der er gået forud, og som bestemmer et
omsving i teksten fra bibelsk teologi til en insisteren på kristeligt frihed i
både ”Skrift-Fortolkningen, saavel som Kirke-Tjenesten” (US IV, 513)?
Den såkaldte mageløse opdagelse
Jeg har gentagne gange kaldt Grundtvigs opdagelse for den såkaldte mageløse opdagelse af to grunde. For det første er den såkaldt, fordi betegnelsen,
som stadig bliver hyppigt brugt, ikke stammer fra Grundtvig selv, men fra
Søren Kierkegaard.292 Det er skæbnens ironi, at det, der oprindelig er ment
som en karikatur, er gået hen og blevet et fast udtryk for Grundtvigs kirkesyn. Dette afspejler nogle af de problemer med fortolkningen af nybruddet
hos Grundtvig, som har kendetegnet den senere tid. For det andet af den
grund, at selvom opdagelsen betegner endnu et afgørende omslag i Grundtvigs tænkning, så er forudsætningerne for opdagelsen fremkommet af to års
ihærdige studier, der har medført en række omorienteringer i Grundtvigs
teologi og digtning. Der ligger altså et helt syn bag, som er det afgørende.
Dette sidste forhold fik Kaj Thaning til at skelne mellem to opdagelser.293 Den første, at den historiske kirke var til før biblen, og at gudstjenesten og sakramenterne er det egentlige i kristendommen. Den anden, at den
apostolske trosbekendelse ved dåben er det Guds ord, som kirken hviler på,
og som har lydt uforfalsket siden den første menighed. Thaning gør rede
for, at denne sidste opdagelse er løsningen på Grundtvigs første problem
(spørgsmålet om den sande kristendom), ”at kunne give menigmand svaret
på, hvad kristendom er.”294 Som løsning på det andet problem (spørgsmålet
om kristendommens sandhed) forsøger Grundtvig at skrive en afhandling
om ”Christendommens Troværdighed”; men her opdager han så en ny løsning på sit første problem, der hidtil var blevet besvaret ved en henvisning
til den uforfalskede og åbne skrift, der hvilede på den historiske kirkes
vidnesbyrd. Det betyder iflg. Thaning, at Grundtvigs opdagelse af trosbekendelsen kommer til at skygge for de egentligt afgørende indsigter.
Hvorom alting er, så betyder det, at Grundtvig vælger at fastholde sin
sondring mellem sand kristendom og kristendommens sandhed – hans modus operandi har vist sig at give pote. Derfor opgiver han skriftet om kristendommens troværdighed og fortsætter ufortrødent sine planer, som fører
til det endelige forsvarsskrift, Om Christendommens Sandhed, hvori han
udmønter, hvad begge opdagelser (som ifølge ham selv altså kun er én) har
at betyde. I den sammenhæng er det vigtigt at fæstne blikket ved to små
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skrivelser omkring opdagelsen. For det første en posthumt udgivet dialog
mellem forstanden og teologien, hvis proklamering af den såkaldte
mageløse opdagelse er anderledes munter og rolig end den iver og kamplyst, der præger polemikken med Clausen. For det andet salmen Tør end
nogen ihukomme, den første efter ’opdagelsen’.
Da det er gået op for Grundtvig under udkastene om kristendommens
troværdighed, at han er ved at opdage noget afgørende, forsøger han sig
med den dialogform, som også tjente ham til afklaring under de første udkast. Det blev i forlængelse af tidligere og under den stadige Steffensinspiration til en samtale mellem det attende århundredes falske teologi og den
sunde menneske-forstand. Først er der et udkast (fasc. 97,I), som knytter
sig tæt til fremstillingen i ”Om Christendommens Troværdighed” (fasc.
97,I-XV), og så følger en selvstændig dialog med en indledning nært beslægtet med den første, men med en anden slutning (fasc. 106). Denne dialog er formentligt det første sted, hvor Grundtvig udtrykker sin opdagelse,
og blev trykt i Dansk Kirketidende 1876, nr. 35 (jeg citerer sp. 580-82).295
Dialogen ender ved spørgsmålet, om der gives en religionshistorisk sondring mellem kristendom og andre religioner. Det afføder opdagelsen af
trosbekendelsen. Hensigten er ”i Kirke-Historien at finde den sande, virkelige Kristendom”, som det ved fornuftens kunster er blevet lægmand umuligt at finde i skriften. Det bekymrer ikke teologien, fordi fornuften jo kan
sige, hvad der sandt, og denne sandhed må nødvendigvis være kristendommen. Forstandens svar på denne indvending formulerer opdagelsen:
den sande Kristendom er unægtelig den Religion, der først blev bekjendt under dette
Navn, altså den kristelige Religion, hvad enten saa denne Religion i øvrigt farer med
Sandhed eller med Løgn og Tant, og hvilken af Delene det er, kan man først overveje, naar man kjender den kristelige Religions særegne Hoved-Sætninger eller TrosArtikler […] de første Kristne ansaa det for en Saligheds-Sag, ej blot at være deres
Tro bekjendt, men ogsaa at udbrede den, saa hvad der er den sande, oprindelige ɔ:
først bekjendte Kristendom, det har vi baade Venners og Fjenders umistænkelige
Vidnesbyrd om, lige fra Kristendommens første Bekjendelse indtil denne Dag; thi
endnu som altid kjendes den kristelige Religion, af Venner og Fjender, fra alle andre
paa den oprindelige Bekjendelse, som Kirken kalder den apostoliske, og paa de dermed uopløseligt forbundne Naade-Midler eller Sakramenter: Daaben og Nadveren.

Læg mærke til, at Grundtvig, første gang han fremsætter opdagelsen, spatierer dåben og nadveren, men ikke bekendelsen. Opdagelsen er ovenikøbet
lagt i munden på den næsvise frøken forstand. En munter konstatering i betragtning af de voldsomme anklager og den injuriesag, der skulle følge med
Grundtvigs offentlige fremtræden mod Clausen. Først hen ad vejen skulle
Grundtvig med stigende intensitet lægge vægten på selve bekendelsens
ordlyd. Her ved han dog så meget, at kirken for at være kristen må tilegne
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sig denne bekendelse og disse nådemidler. Derfor skal en kristelig teologi
”grunde sig paa den kristelige Kirkes Bekjendelse og forudsætte dens
Sandhed som en afgjort Sag”. Kristendommen er ikke disputabel, som Otto
Møller senere formulerede det i sit forsvar for den kirkelige anskuelse.296
Med andre ord er kristendom uden videre kendelig, modsat teologiens
påstand om, at den først må begribes af fornuften for at være det.
Som et poetisk modstykke til det polemiske genmæle skrev Grundtvig
salmen ”Zions Sang”, nu kendt som Tør end nogen ihukomme. Det er det
første vidnesbyrd om, at Grundtvigs kristelige digtning fra og med 1825
går i en udpræget kirkelig retning; er bestemt af det historisk-sakramentale
kirkesyn og hviler på kirkens bekendelse. Salmen, der i førstetrykket er på
12 strofer, blev senere med udeladelse af strofe 11 og en række småændringer optaget som nr. 13 i Grundtvigs Sangværk og står i dag med otte
strofer i salmebogen som nr. 348. Som den første salme udsprunget af det
nye kirkesyn er den en af de mest afgørende i Grundtvigs produktion.297
Som gammeltestamentligt forlæg har Grundtvig kombineret Salme
137,1-7 med Haggajs Bog 2,1-9. På den måde får han med et genialt greb
koblet erindring og profeti, historie og håb. Salmens klagesang ved Babylons floder bliver gennem mindet om den gamle Zions sang til et profetisk
syn om, at Gud skal skabe et nyt tempel, som hos Grundtvig tolkes kristologisk og historisk. Denne historisk-profetiske typologi kædes endvidere
sammen med menneskehjertets længsel (tilsyneladende ved hjælp af 2 Kor
5,1-5) og drømme. Salmen samler Grundtvigs romantiske og historiskteologiske bestræbelser. Betænker man forskellen på de to melodier i brug,
Lindemans romantiske og længselsfulde fra 1868 og Laubs rolige, kirkesangsprægede fra 1917, så fremstår denne dobbelthed mellem tekstens
romantisk-menneskelige plan og det historisk-kirkelige plan tydeligt.
Salmen kan både fortolkes, som om den forløber i en V-struktur eller i
en cirkulær form.298 I det første tilfælde beskriver salmen en bevægelse fra
296

Otto Møller, Smaabidrag til at oplyse den kirkelige Anskuelses Berettigelse (1866),
114.
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Udover behandlingerne i Mallings (1960) og Kjærgaards (2003) salmekommentarer
vil jeg fremhæve tre tolkninger: Svend Bjerg, Den gyldne harpe (2011), 156ff; Marie
Høgh, Gudbilledlighed og kristologi hos Grundtvig (2013, speciale), 76ff og Morten
Pontoppidan, Zions Sang (1925). Førstnævnte tager ikke sigte på originaludgaven, men
på salmebogens udgave og sekundært sangværkets, men står til gengæld side om side
med en tolkning af det gammeltestamentlige forlæg. Høghs tolkning er mere fyldestgørende og historisk oplyst, men tager, fejlagtigt i sammenhængen, kun sigte på sangværkets udgave. Sidstnævnte fremtræder som en selvstændig bog med et ærinde, der
med udgangspunkt i sangen fortolker Grundtvigs kirkelige syn. I lighed med Thanings
skelnen mellem to opdagelser forsøger Pontoppidan at forstå Grundtvigs opdagelse og
det profetisk-historiske syn, der bærer den, udenom den senere Grundtvig(ianisme)s
dogmatiske forståelse af trosordet som et ’herrens mundsord’.
298
Jf. Svend Bjerg, Den gyldne harpe, 35ff.
159

Romantik og kristendom

det bankende hjertes ihukommelse over kirkens ødelæggelse og genoprejsningen med Kristus til en foregribende eskatologisk beskrivelse af den triumferende kirke. Skabelse-ødelæggelse-genløsning. I den cirkulære form
svarer begyndelse til slutning, og salmens ”tomme hul” i midten mellem
strofe 6 og 7 er Kristi død og opstandelse som hængsel. Under alle omstændigheder forløber salmen i strofepar af to og to, der gennemspiller en
dobbelthed af håb og sorg, fremgang og tilbagegang, mod en stadig større
afklaring for at ende i en eskatologisk vision – på en tilsvarende måde som
det skete i Nyaars-Morgen. Salmen udlægges i det følgende derfor i strofer
to og to – og citeres in extenso efter førstetrykket (TM III) for at undgå
forvekslinger med senere, mere velkendte udgaver:
Tør end nogen ihukomme
Hjertets søde Morgen-Drøm,
Mindes, trods al Verdens Domme,
Zion med en Taare-Strøm!
Mægter Nogen end at stemme
Harpen dybt til Orgel-Klang;
Vover nogen end at nemme,
End at kvæde Zions Sang!
Ja, saalænge Hjertet banker
Kjærlig i en Christen-Barm,
Rinder og med Himmel-Tanker
Over Zion Taaren varm,
Og saalænge for Guds Throne
Høres Seraph-Harpers Klang,
Skal i Christi Kirke tone
Taareblandet Zions Sang.

Første strofe er ikke bare et spørgsmål rettet til samtiden. Først og fremmest indvarsler strofen den sammenkædning af billedverdener, som salmen
bevæger sig igennem. Den gammeltestamentlige salmists mindesang om
templet i Zion kædes sammen med menneskehjertets længselsdrømme; der
etableres en sammenhæng mellem mennesket og historien, som anden strofe konsoliderer: Når hjertet banker i den kristnes bryst, lyder Israels gamle
sang. Så bliver Davidsharpen stemt om til orgeltoner, og i Kristi kirke lyder
serafernes sang, den profetiske forkyndelse. Historie og profeti forudsætter
og bekræfter hinanden. Fortiden kan komme fra fremtiden og omvendt.
Denne sammenhæng slår igennem, uanset de nærværende omstændigheder:
Trodser kun, I Kirke-Fjender!
Larmer kun, I Edoms Børn!
Laver kun, mens Taaren rinder,
Gjæstebud til Ulv og Ørn!
Tone over eders Grave
Skal dog Zions Fryde-Sang,
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Og, er Harpen i ulave,
Læmpes til Basune-Klang!
Samler eder tæt om Bjerget,
Alle Zions Døttre smaa!
Har end Fjenden Sletten hærget,
Herrens Bjerg han dog lod staae;
Blev end Steen paa Steen ei levnet,
Hjørne-Stenen laae dog fast,
Blev urokket og urevnet,
Mod den alle Vaaben Brast!

Grundtvigs polemik med rationalismen er ikke fjernere, end at han som en
anden Luther alluderer til det babylonske fangenskab, som kirken holdes i.
Men det er ligemeget, for selvom de nu lukker ulve og ørne ind i kirken,
der som edomitterne (Sl 137,7) stormer mod templet, skal engang den
sande menighed samles og synge over deres grave; evt. i en ny, læmpelig
klang anderledes end den gamle tone – romantikken digter protestantismen
om. Det er det forhold, som strofe 4 udbygger og forklarer. Selvfølgelig
handler den om Gud som templets og Kristus som kirkens grundvold, men
det kan også forstås som et forhold mellem skrift og bekendelse. Biblen er
hærget, og det bibelske, teologiske arvegods er der blevet kastet vrag på,
men hjørnestenen, Kristus bekendt i menighedens midte, står stadig fast og
kan ikke angribes. Det er den situation, menigheden nu befinder sig i:
Taare-Sky! Ei saa Du hænge
Over Bjerget sortegraa!
Skil dig ad, lad Straalen trænge
Ud dog under dunkle Braa,
Saa vi skue den Sky-Klædte,
Med sin favre Regnbu-Krands!
I et Øie bedre stædte
Herren aldrig Sole-Glands.
Da skal løses brat vor Tunge,
Som forstummed under Graad,
Om den Ædelsteen at sjunge,
Som det var Guds vise Raad,
Til en Grundvold klar at lægge
I det prude Zion-Slot,
Som har Himlen til sit Dække,
Og al Fiende-Magt til Spot!

I strofe 5 sker endnu en sammensmeltning af historiens tempel og mennesket. Tåreskyen er både den rand, der hænger om det grædende øje, og den
sky, der samler sig om templet på Zionbjergets top. Tåreskyen skal skille
sig ad, så solen stråler ind under bråen, der både er øjenlågene på
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mennesket og tagskægget299 på templet/kirken. I så fald kan øjet/kirken
skue den skyklædte, Kristus både som kirkens grundvold og som ham, der
bygger regnbuebroen mellem himmel og jord. De sidste vers må være en
allusion til Luk10,23f: ”Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger
jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at
se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.”300 Vejen er banet for den
situation, som skal indfinde sig, og som har været før, da grundvolden blev
lagt. Kristusbegivenheden indtræder her i salmens midte, hvor bekendelsen
finder sted, hvormed den nye menighed bygger på gammel grund:
Ja, paa ham vi kaste Sorgen,
Som og Synden for os bar,
Høit om Syllen og om Borgen
Sjunge vi med Stemme klar,
Og i Herrens Vingers Skygge,
I en gylden Aften-Stund,
Under Sang vi atter bygge
Paa den gamle Klippe-Grund!
Ei mod Stjernerne sig høine
Denne Gang skal Spir og Taarn,
Hyttelavt, i Verdens Øine,
Bygges nu, imod tilforn;
Saa vi efter Ham os føie,
Som har sagt, han vilde boe,
Hvor sig Stjerner for ham bøie,
Og hvor blye Kiær-Minder groe!

Den nye kirke, der skal bygges på den gamles grund, er ikke et babelstårn
eller et prægtigt tempel. Den er en lav hytte, som Grundtvig også digtede
om i ”Velkommen igen Guds engle små” ved juletid 1824 (GSV I, 197).
Kun i et ydmygt kammer adlydes Kristus. Danskheden slår nu igennem i
billedsproget, og Grundtvig tager temaer op fra Nyaars-Morgen og anden
tidligere digtning. Stjernerne er de gamle guder, der bøjer sig for den kristne Gud, og kærminderne er det historisk bevidste folk, der ved at mindes
sin egen fortid bliver gunstigt til at modtage evangeliet. Ligesom i NyaarsMorgen etableres denne sammenhæng mellem menneske og Gud, Danmark
og kristendom, ikke ved egen kraft, men ved Skabergudens hænder:
Huset med de høie Sale
Tømres kun af Skaber-Haand,
Skal fra Himmelen neddale,
Som til Støvet Herrens Aand;
Vi af bløde Bøge-Stammer,
299
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Jf. ODS, ”Braa.”
Et sted, som Grundtvig senere udfoldede i ”Øjne, I var lykkelige” (GSV V, 278).
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Under Nattergale-Sang,
Bygge kun et Kirke-Kammer,
Til en himmelsk Alter-Gang.
Verdens Store, Vise, Bolde
Vil vor Hytte vel forsmaae,
Men den Største vil dog holde
Nadver i den ringe Vraa;
Tidlig han sig myg har krummet,
Barneglad i Moder-Skjød,
Han, som laae i Krybbe-Rummet,
Vil med os og bryde Brød.

En af de meget vigtige ændringer, Grundtvig senere skulle foretage, var at
ændre ”Kirke-Kammer” til ”Gæste-Kammer.” Hvor De Levendes Land i
højere grad tematiserede selve indgangen til kristenlivet, og dermed er
bundet til dåben, så tematiserer ”Zions Sang” nadveren. Det er også en genoptagelse af Nyaars-Morgens vision om en birkekirke. Træerne er blevet til
bløde bøgestammer, der både kan symbolisere de nordiske materialer til
kirkebygning og menneskets kroppe (kirken af ’levende stene’). Hvor salmen begyndte i morgentonen, er den gyldne aftenstund nu frembrudt, og
menneskene kan synge som nattergale. Kristenlivet er blevet et naturligt
menneskeliv, hvor man bygger et kammer til den himmelske altergang. Det
er virkeliggjort af inkarnationen, fordi Herren har besøgt sit folk og gjort
sig lille, så han kunne dele sit kærlighedsmåltid med toldere og syndere og
med menigheden den dag i dag.
Hvis korsfæstelsen og opstandelsen er salmens hemmelige gåde, og var
løsenet i De levendes land, så er det i ”Zions Sang” selve inkarnationen,
forstået som muligheden for indlemmelse af alle folkeslagene i Herrens
menighed, der er hovedsagen. Den bevægelse fortsætter i historien, og
derfor er der endnu håb. Betlehemsbarnet i krybberummet og Haggajs
vision for et nyt tempel smelter sammen i sangens afsluttende strofer, der
samtidig foregriber en eskatologisk fuldendelse:
Stald for Asen og for Oxe
Var hans første Sal paa Jord:
Vorder smaa! at I kan voxe,
Var hans dybe Viisdoms-Ord.
Verdens Høihed, Pragt og Glimmer,
Derpaa slaaer den Herre Vrag,
Bukker smilende sig immer
Under Hyttens lave Tag!
Thi skal Herligheden vorde
Større i det snævre Huus,
End i det med store Gaarde,
Som nedsjunket er i Gruus;
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Hans er Sølvet, hans er Guldet,
Jord og Himmel, Alt er Hans,
Kun i ham forklares Muldet
Med en evig Sole-Glands!

Salmen er ikke som kirkesalme til sangbrug betragtet blevet ringere af at
blive strammet op og ændret, ligesom den 8-strofede udgave fungerer som
selvstændigt værk, og kan tolkes sådan.301 I så fald går man dog glip af en
anden tolkning, som byder sig til i den fulde, oprindelige udgave. Lise
Helweg har i sit arbejde med V-strukturen i Grundtvigs salmer peget på, at
der i ”visse af Grundtvigs salmer er en tredelt form, som er bygget op efter
principper, der er beslægtet med dem, man finder i musikken”,302 og som
knytter sig til en bestemt tanke i Grundtvigs teologi. Det gælder f.eks også
sonateformen, og den særlige anskuelse mellem skabt og genløst menneskeliv. Anskuer man ”Zions Sang” på den måde, kan man både tale om tre
gange fire strofer, eksposition, gennemføringsdel og reprise, og 12 strofer,
der symmetrisk svarer til hinanden. Begge dele beskriver en bevægelse i
treleddede strukturer, der munder ud i en form for privilegeret gentagelse.
Lise Helweg nævner en række eksempler som karakteristika i Grundtvigs
salmer:303 tro-håb-kærlighed og bekendelse-forkyndelse-lovsang; romantikkristendom-romantik og kristendom kunne man tilføje.
Der er tale om en gentagelse og et genskabelsesforløb – ”det stadig
skænkede på ny.”304 Det gamle opstår i fornyede og forklarede skikkelser,
hvilket også kan aflæses i den måde, salmen beskriver forholdet mellem
tempel og kirke på. Salmen bevæger sig fra profeti over historie til ny
profeti. Lægger man dertil den intime, romantiske sammenhæng mellem
ekklesiologi og antropologi, som også fandtes i Nyaars-Morgen, så
betegner Zions Sang et foreløbigt højdepunkt i Grundtvigs (salme)digtning,
den poetiske kulmination efter mødet med Steffens.
Kirketrøsten skulle dog foreløbig stå i skyggen af kamprøsten, men også
her spillede Steffens en afgørende rolle. Ja, set fra denne afhandlings synspunkt var han, eller det, som han udtrykte, selve stridens kerne.
Opgør med Clausen – om Steffens
Grundtvigs forsøg på at skrive et forsvarsskrift adskilte sig på en afgørende
måde fra Steffens’. Steffens havde jo haft Schleiermacher som sin implicitte modstander, og det gav ham en hel konkret fjende at rette sit skyts mod
og en klart formuleret teologi at gøre op med. Grundtvig havde ikke på
301

Sådan som Svend Bjerg gør det i Den gyldne harpe.
Christian Thodberg (red.), For sammenhængens skyld (1977), s. 247. Lise Helwegs
artikel er en demonstration af denne teori på salmen Vor Herre! til Dig må jeg tye.
Synspunktet er siden overtaget og revideret, jf. Svend Bjerg, Den gyldne harpe, 34.
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samme måde sin falske teologi samlet på ét sted; han vendte sig snarere
mod en hel tidsånd. Måske var det derfor, han havde svært ved at få færdiggjort sit forsvarsskrift og komme til klarhed over sin kirkelige anskuelse. I
udkastene og i månedsskriftet havde han forudsagt, at han ikke ville tøve
med at fare hårdt frem, hvis en modstander skulle fremtræde. Han
manglede simpelthen en falsk teologi til sin sande tro, før han kunne
besvare Steffens’ stemme fra menigheden med en stemme fra kirken.
En sådan fik han i hænde med H.N. Clausens Catholicismens og Protestantismens Kirkeforfatning, Lære og Ritus, der udkom i sommeren 1825.
Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H.N. Clausen blev
Grundtvigs teologiske hovedværk, hans stemme fra kirken, men var også
en hvas og hård kritik af Clausen, der lød helt anderledes end den visionære
tone i Nyaars-Morgen. Clausen indledte en injuriesag, der endte med, at
Grundtvig blev idømt censur. Set med eftertidens øjne er det måske en hård
dom, men man kan ikke ignorere det faktum, at han fremtræder urimeligt
voldsomt og injurierende. Han holder Clausens bog op mod sin egen nye
kirkelige anskuelse og dømmer ham al kirkelig hæder og ære fra. Hvem
skulle dog forstå Grundtvigs opgør allerede på dette tidspunkt, hvor hans
anskuelse knap var undfanget?
Under denne tummult udkommer en dansk oversættelse af Steffens’
skrift, som både Clausen og Grundtvig anmelder. Ved at se deres teologiske konflikt i lyset af Steffens’ skrift åbnes der for en række teologihistoriske perspektiver på Grundtvigs kirkelige anskuelse – og en forklaring på,
hvorfor Grundtvig farer frem, som han gør: Den ene forklaring er, at han
føler sig som en anden Irenæus, der bliver nødt til at tordne imod den oldkirkelige kætter Clausen. Den anden forklaring er, at angrebet på Clausen
var vel forberedt. Grundtvig havde længe ventet på den modstander, som
Steffens havde haft, og Clausen var den helt rette.
I et videre perspektiv handler denne strid om to forskellige ’romantiske’
former, teologien havde antaget i det nittende århundrede. Schleiermacher
og Clausen på den ene side, Steffens og Grundtvig på den anden.
Grundtvig havde været subskribent på Clausens bog og modtog den derfor til anmeldelse i god tid, inden den udkom. Clausens teologiske virksomhed havde allerede i forvejen harmet Grundtvig,305 og nu udgav han så
en bog på over 800 sider, der skulle forklare den store sammenhæng og
ovenikøbet var ledsaget af en række forslag til en ny tekstrække og nye ritualer. De mange udkast til en anmeldelse, der er bevaret i arkivet under
fasc. 100, vidner om det grundige studium af Clausens bog, som ligger bag
genmælet. Grundtvig opgav imidlertid at anmelde bogen og gav sig i stedet
i kast med Kirkens Gjenmæle, der udkom d. 5. september – to dage efter
Clausens bog. Det blev i stedet overladt Rudelbach at anmelde bogen, og
305
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det gjorde han spydigt og grundigt over adskillige numre af månedsskriftet.
Når man i eftertidens grundtvigianisme og undertiden i Grundtvigforskningen har grinet lidt overbærende af Clausen og fnyset af statskirkeapparatet, der ’forfulgte’ Grundtvig, skal man lige huske på hans og Rudelbachs
stilling i samtiden. Det var dem, der var de teologiske outsidere, der skulle
bevise deres værd overfor den hæderkronede og dygtige professor Clausen.
Derfor gik de så omhyggeligt og insisterende til værks – her var virkelig en
modstander, der var værd at gå i klinch med.306
Allerede bogens disposition afslører, at Grundtvig har haft noget at anke
over. Bogen falder i tre hovedafsnit: ’Kirkeforfatning og Kirkelig
Virksomhed’, ’Kirkelære’ og ’Kirkeritus’. Rækkefølgen er ikke tilfældig.
Clausens gennemgang fører til et forslag til tekstrække og sakramenteritual,
der er en konsekvens af hans teologiske redegørelser. Vejen går her stik
modsat af Grundtvigs kirkesyn. Det er nærliggende at gisne om, at især én
formulering for alvor er faldet Grundtvig for brystet. Det drejer sig om
Clausens eneste bemærkning om Steffens, der falder i delen om kirkelæren,
afsnittet om eksegesen. Clausen har anbefalet det filologiske studium som
det eneste værn mod vilkårlige forvanskninger af den kristelige lære og
kommer derefter med følgende sætning:
Naar derfor Mænd, som indtil den Grad, røbe deres Uvidenhed om Theologiens og
navnlig om den bibelske Exegetiks Omfang og videnskabelige Væsen, at de, langt
fra at fordølge denne Uvidenhed ei engang ansee det fornødent at paatage sig Lærdoms-Masken, idet de tale heel problematisk om Theologien som en positiv Videnskab, forskjellig fra den speculative Religions-Philosophie, vove at opkaste sig til
Skriftens Fortolkere, til Udlæggere af Christendommens Dogmer og til hovmestererende Lærere af Theologerne, som Dem, der ikke vide at hæve sig til det Punkt af
høiere Intuition, hvor Nødvendigheden af lærde Kundskaber forsvinder (som eet Exempel for alle see man: Steffens von der falschen Theologie u. dem wahren Glauben); da maa Protestantismen heri see et Uvæsen, som truer med at give Evangeliets
Lære til Priis for enhver Lærdoms-Vind og enhver lunefuld Tidsaand; thi, har man
først vidst at affinde sig med Philologiens Fordringer og at gjøre Lærdommen mistænkt som et Pedanterie, der hæmmer Aandens ætheriske Flugt, kan det ligesaavel
lykkes en tilkommende Slægt at indpode Skriften Materialismens Theoremer og Eudaimonismens Maximer, som den nærværende Skole forlyster sig ved at gjøre den til
Echo for naturphilosophiske Sværmerier.307

Denne sætning er skæbnesvanger. For det første afslører den med al ønskelig tydelighed det teologiske hovmesteri, som Clausen ifølge Grundtvig
gjorde sig skyldig i. For det andet vender Grundtvig Clausens anklager
For en egentlig gennemgang af genmælet henvises der foruden de mange gængse og
allerede tidligere nævnte fremstillinger, især Høirups, til Leif Grane, ”Grundtvigs kirkelige anskuelse” (1997). For en gennemgang af hele forløbet henvises til Vanja Thaulows
indledning til genmælet og de efterfølgende småskrifter på GV.
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H.N. Clausen, Catholicismens og Protestantismens Kirkeforfatning, Lære og Ritus
(1825), 356f.
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imod ham selv i Kirkens Gjenmæle, når han f.eks. skriver, at Clausens kirke er ”et selvgjort Luft-Castel, der naturligviis staaer i samme Forhold til
Kirken, som Vind til Aand” (US IV, 402). Overfor Clausens selvgjorte kirke og insisteren, ligesom den falske teologi, på, at lærdommen først må udgrunde, hvad kristendom er, før den kan troes, sætter Grundtvig den historiske kirke, der samlet om bekendelsen, ”altid, efter Apostelens Formaning,
[var] rede til at giøre Regnskab for sin Tro og Lærdom” (US IV, 429).
Måske har Grundtvig allerede nået at læse den danske oversættelse af
Steffens’ skrift, eller også har denne passage hos Clausen på ny vakt hans
begejstring for skriftet. Den danske oversætters forord er dateret d. 28 april
1825, og både Clausen og Grundtvig anmeldte værket umiddelbart efter
Kirkens Gjenmæle. Deres strid finder også sted i kraft af bedømmelsen af
Steffens. Kirkens Gjenmæle rummer en række temaer og ordvalg fra Steffens’ skrift, som Grundtvig vender mod Clausen.308
Det gælder bl.a. Grundtvigs syn på forholdet mellem skole og menighed,
der refererer tilbage til Steffens: ”Skolen, derimod, har ingen Magt over
Kirken eller Menigheden, den skal tjene, lære og raade, uden anden
Myndighed end den, Menigheden giver” (US IV, 399). Steffens skelnede
også klart mellem kirke og ’skole’ (måske stammer udtrykket fra ham),309
og han talte om, at lærerens kundskaber måtte hvile på menighedens tro, jf.
det tidligere citerede spørgsmål om læreren: ”Er han noget andet end et
Medlem af Menigheden?”310 Det mente Clausen, og derfor tog han fejl.
Et andet Steffensmotiv i Kirkens Gjenmæle er forholdet til skriften.
Grundtvig harcelerer over, at Clausen ligesom den falske teologi vil finde
modsætninger i den hellige skrift og søge at rette op på dem ved fornuftens
hjælp. Grundtvig angriber Clausens erkendelsesidealisme, der mener, at
”Sandhed og Løgn om Forholdet mellem Gud og Menneske, er lige bibelsk,
lige christelig, hvoraf da følger, at Bibel og Christendom er ingen sand,
men aldeles falsk, ingen Guddommelig, men ret egentlig en Djævelsk Aabenbaring” (US IV, 412f). Det svarer til Steffens’ undren over, hvorfor
man i det hele taget har villet bevare biblen som helligskrift, når nu der
stod løgn i den. Frelseren kan ikke forbindes med løgnen, og skriften må
enten være sand eller kastes bort. Her hviler både Steffens og Grundtvig på
modsigelsens grundsætning, og Grundtvig står på skriften som udtryk for
den sande kristendom og dens sandhed. Enten er kristendommen sand, og
så beretter biblen om den sande kristendom, eller også er begge dele løgn.
I sin anmeldelse af det danske skrift erklærer Grundtvig, at han i sit nye
står i forlængelse af Steffens. Men noget nyt og afgørende adskiller ham fra
Steffens, og det er det syn, han fremlægger i genmælet i bevidst modsætning til Clausen. Med Leif Granes formulering:
308

Således påvist af Høirup, Grundtvigs syn, 257, 263.
Jf. Steffens, Om den falske teologi, 3 og flere steder.
310
Ibid., 147.
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Bevidstheden om, at menigheden lever i ubrudt sammenhæng med fædrene, og at
den bekræfter, at historie og virkelighed hører sammen, befriede Grundtvig for en
række problemer, der havde optaget ham i tidligere år. Striden med Clausen var i en
vis forstand et led i den kamp mod fornuftskristendommen, som Grundtvig havde
ført i mange år allerede, men det nye grundlag viste sig at holde, også da fornuftskristendommen var overvundet.311

Den stedmoderlige behandling, som Clausen gav Steffens i sin bog, modsvares af den udførlige anmeldelse, han giver af oversættelsen over tre
numre i Dansk Litteratur-Tidende for Aaret 1825.312 Clausen forstår Steffens’ skrift som et udslag af ’omvendelse’ og anser det ikke for at være en
teologisk afhandling: ”Skriftet synes snarere at være en Abortus af en øieblikkelig religieus-poetisk Ekstase, end den fuldmodne Frugt af en habituel
troende Sindstemning” (628). Steffens’ karikatur af rationalismen er upræcis og tegner en karikatur, som alle vil kunne enes om at anse for ukristelig.
Det er ikke korrekt, at den anskuelse, som Steffens er ude efter, nægter
”den historiske Realitet af Christus-Aabenbaringen og undergraver[r] dens
egentlige Grundvold” (633). Hvis det skal have noget på sig, at ”Aanden er
mere end Bogstaven” (634), må fornuften søge at udgrunde åbenbaringen
og føre ånden tilbage til dens udspring. Derfor må fornuften, det guddommelige princip, da også anse det for latterligt ”at ville forvandle Jesus til en
mythisk Person og Evangeliefortællingerne til et romantisk Epos” (635).
Stridspunktet mellem rationalismen og Steffens går i stedet på spørgsmålet om, hvorvidt ”Aabenbaringens Begreb skal construeres saaledes, at
den bringes i Samklang, eller at den bringes i Strid med Fornuften” (636).
I lighed med Grundtvigs oprindelige reaktion dadler også Clausen Steffens for hans sværmeri for brødremenigheden, hans ”zelotiske Pietisme” og
hans ”Intuitions-Dogmatiseren” (640f). Steffens står på et overgangspunkt,
hvor han svinger mellem sand, genuin kristendom, og en sværmerisk, altopløsende sekterisme. Måske af den grund nægter Clausen at gå ind på
Steffens’ tanker om inspirationslæren og Steffens’ romantisk-pietistiske
skriftprincipper. Ifølge Clausen har disse tanker mere karakter af poesi end
filosofi, og det diskvalificerer dem altså. I så henseende er Clausen meget
langt fra både Steffens og Grundtvig. Herpå følger en lang smøre af det,
som Grundtvig kaldte for det eksegetiske pavedømme. Selvom Clausen
hævder ”den exegetiske Frihed” (646), kan skriften egentlig kun forstås
ved hjælp af eksegesens tre elementer: Det grammatiske, det historiske og
det filosofiske. Clausen har ikke meget til overs for tanken om troen som
den indre sans, hvormed en kristen bliver i stand til at forstå biblen. Han
sætter filosofien over poesien.
311

Grane, ”Grundtvigs kirkelige anskuelse”, 146.
Nr. 40-42, sidetal i parentes. Der er ingen forfatterangivelse i tidendet, men litteraturen identificerer den som Clausens, jf. f.eks. Jørgen Larsen, H.N. Clausen (1945), 132.
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Clausen kan ikke se det fornuftige i Steffens’ syn på menigheden som
båret af et trosfællesskab, læreren må dele. Clausen bytter om på forholdet
mellem tro og lære: Den daglige erfaring lærer, at troen ikke er ens blandt
to mennesker, og derfor er det ikke som i katolicismen den, der konstituerer
kirken: ”den protestantiske Kirke derimod fordrer ingen større Eenhed i
Tro, end Skriften og den kirkelige Interesse kræver, og denne er ikke
større, end at den lader den aandelige Individualitet fri og ubunden.” (653).
Heller ikke nadveren har den kirkeskabende betydning for Clausen, som
den har for Grundtvig og Steffens, for ”den hele Virksomhed [er for protestanterne] afhængig af den Tro og den Stemning, hvormed Nadveren modtages” (664). Derfor vil Clausen ikke kendes ved skellet mellem lutheranere og reformerte. Han er tilhænger af unionen og skoser Steffens for hans
lægmandsagtige foragt overfor de lærde, der ved bedre i denne sag. Clausens konklusion bliver, at Steffens’ skrift ikke skulle have været oversat.
Anmeldelsens afsluttende passus er afslørende, fordi den viser, at Clausen
virkelig anser fornuften som den øverste autoritet:
Dersom noget i vor Tid er fornødent, for at befæste den protestantiske Kirke, opretholde den Geistlige Stand i dens Virksomhed, og atter bringe Fasthed og Holdning i
den rystede kirkelige Forbindelse, da er det Det, som i denne Bog saa alvorligt bliver
modarbeidet: at indgyde de Geistlige, ældre og yngre, Agtelse for Tænkningens
Værd og for den videnskabelige Dannelse, som det eneste rette Middel til at betrygge
dem deres Anseelse og Overlegenhed, og at indgyde Menighederne Tillid og Hengivenhed til deres Lærere, i Stedet for at ægge dem til at controllere deres Tale, med de
symbolske Bøger i Hænderne (671).

Mens Steffens og især Grundtvig stod stærkt på den fælles tro, og derfor så
kirken ud fra menighedens synspunkt, forfægtede Clausen det omvendte
synspunkt, at lærerembedet befæstede kirken. Mellem dem står en strid om
skriften og dens placering. En strid, der ifølge Clausen kan beskrives som
en strid mellem en filosofisk og en poetisk betragtningsmåde. I det forhold
ser Clausen måske noget, som også for eftertidens står klarere frem, nemlig, at det var de to herrers forbindelse med den romantiske poetik, der var
bestemmende for deres skriftsyn og dermed også for det kirkesyn, der
fulgte. En konflikt, der med Baders kriterier (se ovenfor s. 73) in mente kan
anskues som en kamp mellem teologisk idealisme og kristen romantik.
Det er uvist, om Grundtvig i sin anmeldelse henviser til Clausens bog
eller til hans anmeldelse, når han undrer sig over, at Clausen henviser Steffens til at stille sig bag den grænse ”inden hvilken Christendommen er fælleds Eiendom for Alle; thi denne Grændse har Steffens baade udtrykkelig
erkjendt og beskeden respecteret” (TM III, 198). Netop Steffens’ påpegning af denne grænse, menighedens fælles tro som kriteriet, er en tale, som
samtiden, domineret af de ”exegetiske Smaa-Paver”, har brug for at høre.
Grundtvig mener dog heller ikke, at Steffens formår at skelne nøjagtigt

169

Romantik og kristendom

mellem skole og kirke. Han mangler den mageløse opdagelse, som Grundtvig har gjort. Men kimen til denne forståelse ligger i Steffens’ skrift:
At St. ikke med tydelige Ord har kunnet betegne Grændsen for den theologiske Frihed i Christenheden, er intet Under, da Theologerne i lang Tid end ikke har ahnet
den, men mærkeligt er det, at hans Ord derom (S. 159) ’Tro paa Troen er den faste
Grund, er den Klippe, paa hvilken Frelseren har bygget sin Kirke’, at disse dunkle
Ord kun behøve den historiske Forklaring, at den Apostoliske Troes-Bekjendelse i
det gamle Kirkesprog hedder ”Troen” for at udtrykke den Grændse, hvorom han
dybsindig ledte. (TM III, 199).

Vejen går nu fra Grundtvig til Steffens; førstnævnte skal med sine erkendelser udlægge sidstnævntes skrift i den rette ånd. Eller hvad? Har det været
s. 159 hos Steffens i dansk oversættelse, der sammen med en række andre
tilskyndelser313 har ledt Grundtvig på sporet af trosbekendelsen? Under alle
omstændigheder indrømmer Grundtvig, at hans sondring mellem kirke og
skole er fremskrevet under indflydelse af Steffens.
Om bogens polemiske sigte angiver Grundtvig, at det havde været bedre
i en dansk sammenhæng, hvis Steffens havde taget sigte på den moralske
betragtning af biblen i stedet for den mytologiske, der ikke har samme gennemslagskraft i Danmark. Grundtvig er på en gang bedrevidende og rosende, på en gang takskyldig og irettesættende: ”har han end neppe fundet
det rette Forhold mellem Kirken, Skolen og Menigheden, har han dog kastet dybe Blik ind i Guds kirkelige Husholdning, og givet sine Læsere anderledes værdige Forestillinger derom, end de sædvanlige” (ibid.).
Grundtvig ser også spørgsmålet om nadveren som afgørende. Det er ikke
blot et teologisk tvistæble, for bordet, det fællesskabsskabende sakramente,
er kernen i kristendommen: ”Nadveren maa i Menigheden bestandig være
hvad den oprindelige var, en aands-legemlig ɔ: hjertelig Forening med
Frelseren til et aandeligt Legeme, og hvem der ikke har Hjerte til at troe,
hvad intet Hoved, uden Menighedens Hoved, som Christus er, begriber, adskiller sig derved unægtelig selv fra Broderskabet” (TM III, 202).
Den insisteren på bogstaven i teologiske spørgsmål, som var hjørnestenen i Steffens’ opgør med Scleiermacher er også på færde i Grundtvigs
opgør med Clausen og rationalismen. Det er en kamp mellem to former for
romantik, eller to ’romantiske’ former, som teologien antog, nemlig den
mellem filosofi og poesi, mellem en ’ren’, destilleret, åndelig, fornuftig og
en historisk, poetisk, billedlig udlægning af kristendommen. Det vidste
både Grundtvig og Clausen. Spørgsmålet er så, om man ligefrem kan tale
om et opgør med en schleiermachersk teologi i den danske sammenhæng;
en fortsat linje i opgøret fra Steffens til Grundtvig? Svaret er det kedelige
både-og, men spørgsmålet åbner for en større åndshistorisk sammenhæng
end blot Steffens-Grundtvig-Clausen.
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Schleiermacher i Danmark - Sibbern
Selvom det var præcis de ting, som Clausen skosede Steffens for, som
Grundtvig fremhævede hos Steffens i sit opgør mod Clausen, betyder det
ikke, at der eksisterer et én-til-én forhold mellem Steffens’ falske teologi
og Grundtvigs ditto. Det spørgsmål, der må stilles, er, om Clausen er
Schleiermachers arvtager i Norden. Det er i hvert fald en mere eller mindre
udbredt forestilling i den nyere kirkehistorie, der med rette har villet nuancere Grundtvigs entydige billede af Clausen som rationalist.314
Spørgsmålet om Clausen som arvtager til Schleiermacher hænger sammen med spørgsmålet om Schleiermachers indflydelse i Norden overhovedet. Da den danske religionshistoriker Edv. Lehmann i 1910 skrev en
lille bog om romantik og kristendom, skelnede han mellem rationalisme og
romantik på den måde, at ”Rationalismen gjorde mennesket ydende, romantikken lærte det at forholde sig nydende til livet.”315 I den henseende
bliver Schleiermacher den fremmeste repræsentant for den religiøse romantik, for så vidt som han forstod religiøsitet som ”en følelse af liv, ja af alliv.”316 Det er ifølge Lehmann den impuls, der udgår fra Schleiermachers
Reden, der kendetegner, hvad romantik er.317 I den sammenhæng er det for
Lehmann et beklageligt faktum, at vi i Danmark ikke fik nogen direkte talsmand for Schleiermacher, og slet ikke i Clausen: ”Clausen skulde jo have
været manden; men han var en historisk og praktisk anlagt ånd, dertil for
rationel og noget kold tillige; han havde ikke organet for at fatte den blivende værdi i Schleiermachers poetiske uklare ungdomstale.”318
Det forhindrede dog ikke Rudelbach og Grundtvig, muligvis under en
impuls fra Steffens, i at identificere Schleiermacher bagved Clausen. I sin
anmeldelse af Clausen påpeger Rudelbach, at den farlige tendens i Schleiermachers forfatterskab, som Steffens identificerede, rendyrkes hos Clausen: ”I Schleiermacher kæmper det kristelige Princip mod det gnostiske (ukristelige) om Primatet; i Professor Clausens Teologi, som den ligger for
os, synes det sidste at have vundet Overhaand” (TM III, 180).319 Med Niels
Munk Plums formulering var Grundtvig og hans følgesvendes vurdering af
Schleiermacher, at ”han hørte simpelthen slet ikke til i den kristne kirke”,
når han udledte kristendommen af følelsen.320
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Se f.eks. Vanja Thaulows indledning til genmælet på GV. Dette billede til dels
modsat Larsen, H.N. Clausen, 186, der retfærdiggør Grundtvigs opfattelse af Clausen
(som selv bruger udtrykket ’rationalisme’ i anmeldelsen af Steffens).
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I dansk teologi kan man altså ikke tale om en egentlig schleiermachersk
skole. Heller ikke Mynster, Martensen eller Ørsted kan regnes som Schleiermacherfølgere, uanset at man hos disse såvel som hos Grundtvig kan
finde beslægtede tanker. Men impulsen fra Schleiermacher har sat sig spor,
ikke mindst i Clausens værk.321 Schleiermacher gav så at sige stødet til
åndelig bevægelse322 hos en række tænkere, og det er netop som sådan,
hans indflydelse alligevel ikke kan overvurderes. Han er, forstået som forfatter af Reden, en af de store poeter, hvis indflydelse ingen kan slippe fra.
Selvom Schleiermacher ingen reelle teologiske arvtagere havde i Danmark, og derfor heller ingen decideret stemme i 20’ernes kirkekamp, fik
han det måske alligevel gennem Grundtvigs ungdomsven F.C. Sibberns323
Efterladte Breve af Gabrielis, der udkom først på året 1826. Sibbern var, i
hvert fald som forfatter af Gabrielis’ breve betragtet, måske den ånd, der
stod i tættest forbindelse med Schleiermachers Reden.324 I hvert fald kan
man forstå udgivelsen af Sibberns bog, der er baseret på ulykkelige kærlighedsbreve fra Sibbern til Sophie Ørsted i 1813-14 (handlingens tidsrum),
som et indlæg i de åndshistoriske brydninger bag kirkekampen. Ordene i
Sibberns forord om, at bogen kan tjene til den ”Aandsopreisning og
Aandsopklarelse, hvortil vi alle trænge”325 kan nemlig forstås på den måde,
at bogen også skal læses som et indlæg i striden mellem Clausen og
Grundtvig.326 Sibbern var jo den, der foruden Grundtvig gik stærkest til offentligt forsvar for Steffens i den oprindelige polemik med Jens Krag Høst.
Hvis Sibbern, der vel stod Clausen nærmere teologisk, men formentligt har
fundet mishag ved hans behandling af Steffens, har set klart i denne sammenhæng og tænkt på forbindelserne til Schleiermacher, har han i sin hidtil
uudgivne brevroman øjnet en mulighed for at kommentere sagen uden at
blive parthaver. I den retning peger det også, at Sibbern lod J.P Mynsters
spøgefulde og meget indforståede ’recension’ trykke inden selve romanen.
Mynster, der allerede i 1826 var en magtfuld mand i kirken, har med sin
blåstempling af værket været med til at garantere dets værdi som teologisk
indlæg, for dem, der har opfanget denne mulige merbetydning i romanen.
Breromanen skildrer efterår-vinter 1813-14 under Napoleonskrigene og
handler om den unge Gabrielis og hans fortvivlede forelskelse som lærer på
landet. Hans forhold til kristendommen spirer og vokser henover julen.
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F.C. Sibbern, Efterladte Breve af Gabrielis (1997), 7.
326
Jf. Henrik Schovsbos efterskrift, ibid., 124. Teorien stammer fra Jens Himmelstrup,
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Romanen ender med totaloplevelsen af begejstring i fædrelandskærligheden i samme romantiske toneleje som det indledende brev, hvor der optræder en eksplicit romantisk totaloplevelse. Det unge menneske stirrer i
den indledende scene under en gåtur op imod ”den ossianske Himmel”. En
oplevelse, der beskrives sådan: ”Alt dette klang sammen i mig til en
Samvirkning, som dybt har husvalet mig, og har opfyldt mig med en Rolighed og en Evighedens Følelse, som jeg længe havde forgjættet.”327
Sådanne formuleringer er der mange af igennem romanen og dens
hovedpersons beskrivelse af sine sjælekvaler i brevene hjem til en ven. Kirkelige billeder og motiver slår mere og mere igennem. På et tidspunkt begynder Gabrielis at læse i biblen og repetere først det nye testamente, senere sin ungdoms hebræisk. Nu kan han ikke længere komme i de romantiske
stemninger som før, hvor han tidligere kunne komme det ved f.eks. at læse
Goethe, Novalis eller Tieck, og han tænker på ”en Fortid, da Poesie aandede i alle Handlinger.”328 Den sammenhæng er tabt, nu er det kun i Kristus,
at herligheden samles; at ånden kan svinge sig op over menneskets elendighed: ”Der gives intet større Bevis for Mennesketilværelsens uendelige Betydning, end Christi komme. Der gives intet Menneske saa ringe og foragteligt, at jo Christus er døet ogsaa for ham, at jo ogsaa han er forherliget
ved Christi Kjærlighed til ham.”329
Denne bemærkning falder vel at mærke juleaften, men allerede juledag
sukker han efter troen: ”Den Hellige Skrivt[s…] uendelige Fylde begeistrer
mig, men eet fattes mig – Troen.”330 Da det foreløbig ikke er ham muligt at
tro, higer han igen efter den hjertelige forening med et andet menneske,
som han bogen igennem har længtes imod, men den er ham afskåret, og
fortvivlesesmotiver intræder atter. Den store sammenhæng fandtes hos den
attråede elskede: ”Hvor ofte forekom det mig, som om jeg saae al Poesiens
og Romantikens og Musikens underfulde Tryllerie som sammentrængt i én
fyldig Blomst.”331 Han må nu ty til Herren efter den store sammenhæng –
som er tabt både i poesien og i muligheden for en forening med den elskede. Han beder derfor om Guds retfærdighed: ”Ild gjennemtræng min Sjæl!
Grib mig med din Rædsel, og lad mig gjennem Død finde Liv!”332 I hans
græske udgave af NT er der en vignet med Fugl Fønix, og nedenunder står
ordene præbetur origo per cineres;333 gennem asken gives oprindelsen. Da
sker det, at han bliver kaldet til at gå ind i krigen for fædrelandet, og pludselig, idet han hengiver sig til en højere sag, bliver han revet ud af leden.
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En begivenhed, som selvfølgelig skal tolkes i lyset af Fønix-motivet kun fire dage tidligere. Med udgiverens ord: ”Gabrielis’ beslutning og afrejse fra
bogens univers ses som en symbolsk død med forventet genopstandelse.”334
Det er i denne sammenhæng ligegyldigt, om han overlever krigen eller ej
– bogen giver ikke noget svar, selvom Sibbern skrev en art ’fortsættelse’ –
for Gabrielis bliver i denne forventning om (åndelig) død og opstandelse
hevet ud af leden over sit eget liv. I Fønixmotivet samler sig den hengivelse
til en skæbne, som tolkede hans liv og gav det retning. At det netop bliver
effektueret ved den fædrelandskærlighed, som for Steffens’ falske teologi
var den højeste følelse, gør det nærliggende at læse værket som en replik til
den teologiske strid og som endnu en gennemspilning af romantik og kristendom. Gabrielis’ syn på muligheden for genoprejsning i kristendommens
fortærende ild kom til ham gennem bibellæsning. Måske har Sibbern kombineret en skriftteologi a la Clausens med følelsesteologien fra Schleiermacher og Grundtvigs døds- og opstandelsesteologi. En løsning, som kan
læses som et forsøg på at skrive i forlængelse af Steffens’ skrift uden at gå
Grundtvigs vej og ende i den bitre strid med Clausen, og som var tættere på
den sene Schleiermachers teologi end den følelses- og fornuftsteologi, der
åndshistorisk udgik fra Reden og genfindes hos Clausen, som Steffens og
med ham Grundtvig havde som modstander.
Om kristendommens sandhed
Grundtvigs afhandling om kristendommens sandhed udkom som nævnt
over flere numre af Theologisk Maanedsskrift. Undervejs kørte den
injuriesag, som Clausen indledte mod Grundtvig, og Grundtvig nedlagde
sit præsteembede. Afhandlingen fremtræder snarere som en lang række tilløb og bestræbelser end en samlet fremstilling. Grundtvig skriver sig til afklaring i løbet af det lille år og skriver følgende om fremstillingsformen:
Om nu Mangelen paa stræng Orden i denne Udvikling er en Feil eller ikke, maa jeg
overlade til Klogeres Bedømmelse […] mig er det ikke givet at forene stræng Orden
med Livet, men kun bagefter historisk at opfatte og angive, hvorledes man i Tankerne maa ordne dets Momenter, naar man vil klare sig den dunkle Sammenhæng […]
Netop fordi det poetiske og videnskabelige Element hos mig er venlig og vel forligte
om Materien, strides de bestandig om Formen, og naar jeg selv vil lægge mig derimellem, ophører vel Striden, men naturligviis ogsaa den levende Vexel-Virkning, saa
jeg, som her, bliver min egen Historie-Skriver, hvad Skribenter immer taber, og Læseren kun engang imellem vinder ved (US IV 641f).

6. s.e. påske 1826 prædikede Grundtvig for sidste gang i Vor Frelser Kirke,
og dagen efter, d. 8. maj, indsendte han sin afskedsbegæring (GP IV, 14).
Fra og med fjerde del af afhandlingen i oktober samme år (US IV, 605), er
han idømt censur for sine anklager mod Clausen. Det har svækket hans
334

Ibid., 127.
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bevidsthed om at tale som en stemme fra kirken, men omvendt har det
skærpet hans fokus på som skribent at skulle udmønte den kirkelige anskuelse, der jo var fremkommet af skribentvirksomheden. Afhandlingen er et
samlet udtryk for den teologi, som Grundtvig er kommet frem til, og derfor
skal en række perspektiver fremhæves for at tegne et endeligt billede.
Som motto for afhandlingen har Grundtvig sat nogle ord af den irske forfatter Oliver Goldsmith (1728-1774), som stammer fra romanen The Vicar
of Wakefield: ”I hope you’ll not deny that whatever is, is. If you don’t grant
me that, I can go no further.” (US IV, 519). Med andre ord: Hvis ikke
læseren vil indrømme, at kristendommen eksisterer som en faktisk størrelse, der er indisputabel, så har Grundtvig ikke noget at sige dem. Spørgsmålet om kristendommens sandhed forudsætter besvarelsen af spørgsmålet
om den sande kristendom.
Grundtvig understreger, at den historiske kirke er det væsentlige vidnesbyrd om kristendommen. Den hellige skrift er derimod ”en uudtømmelig
Kilde til christelig Oplysning og Opbyggelse”, mens læreembedet tjener til
sjælesorg, forklaring af skriften og kristelig oplysning (US IV, 530). Bibel
og kristendom hører sammen ved et historisk bånd, men er ikke uadskillelige i tanken og begrebet. Som det senere prægnant hedder, så ligger biblen på alteret. Det handler for Grundtvig ”Om Troen, ikke om Udtrykkene”
(US IV, 535). Troen er indeholdt i trosbekendelsen, som den findes i alterbogen og lyder ved dåben.
Grundtvig beskriver det kristne liv som et liv i vækst, der skal plantes og
vandes og vokse af Guds nåde, og dertil er mennesket blevet givet de ti
bud, som et ”Speil, hvori du daglig betragter din Vandel” (US IV, 538).
Når Grundtvig skal forklare kristenlivet, griber han altså til to ærkeromantiske billeder: Planten og spejlet.335
Nadveren forstås som den ”broderlige og aands-legemlige ɔ: hjertelige
Forbindelse mellem Herren og hele hans Menighed” (US IV, 539).
Trosbekendelse, fadervor, sakramenterne og skriftlæsningen er kristendom
i kortform og de kriterier, hvormed man kan skelne mellem falsk og sand
kristendom, eller med Grundtvigs udtryk er det den ild, hvormed man får
lys i kirkehistorien. Grundtvig er økumeniker, for så vidt som han griber
bagud til det grundkristelige og udskiller alt andet som griller og
stridigheder, der ikke er grundvæsentlige. Det er et historisk faktum, for
”hvad saa end Christendom for Resten er, saa er den kommet historisk til
os” (US IV, 544). Denne anskuelse får nu Grundtvig til at begynde en
polemik mod den lutherske kristendomsforståelse. 336 Grundtvig indleder
med dette skrift et opgør med protestantismen – senere fortsat i Skal den
335

Jf. Abrams, The Mirror and the Lamp, 31ff, 66f og gennemgående.
Se for en generel karakteristik Anders Holm, ”Kunsten at fortsætte reformationen:
Grundtvig og Luther” (2012). Lutherkritikken i 1826-27 er sammenfattet af Pontoppidan Thyssen i Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys, 244f.
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lutherske Reformation virkelig fortsættes? (1830). Denne historiske måde
at anskue kristendommen på muliggør, at kirken i højere grad kan forene
sig med sin fortid og kalde ”Irenæus, Ansgar og Bernhard vore Brødre i
Christo” (US IV, 549). Næppe tre tilfældige navne. Grundtvig identificerer
sig nu, foruden med Luther, med sin elskede kirkefader, kristendommens apostel i Danmark og den hellige Bernhard.
Han har også fundet sin plads som historiker i kirkens tjeneste: Målet for
historikeren er at ”beskrive Fædrenelandets Redning for den kommende
Slægt, og saaledes lære det Folk, som skabes, at love Herren” (US IV,
551). Den dobbelttydighed, der ligger i at beskrive gudsriget, hhv. som kirke og folk, er bevidst og udtryk for Grundtvigs mål om at forene danskhed
og kristendom. Gudsriget er usynligt og indvendigt, men det er den historiske tegning af menigheden ikke. Målet for bibelteologen er, at skriften
udlægges, NT som menighedens historie og GT som det kristne billedsprog, så Herrens menighed kan forvandles ”under viselig beregnede
Fremskridt, fra Klarhed til Klarhed” (US IV, 556).
Den tilbageskuende historiebetragtning fører af sig selv en fremtidsorientering med sig. Grundtvig er i færd med at udforme en kirkelig historiefilosofi; man fornemmer, at den lurer i baggrunden, men aldrig træder frem
i forgrunden. Formentligt fordi han kæmper med at få sit gamle syn om
Åbenbaringens syv menigheder til at stemme med den kirkelige anskuelse.
En anden grundtvigsk kongstanke er det frihedssyn, som han for alvor
skulle blive talsmand for fra og med 1832, men som her viser sig som en
naturlig følge af det historiske menighedssyn. Åndelig frihed udspringer af
religionsfrihed. Det er ikke Grundtvigs ønske, at nogen skal hænges verdsligt ud for angreb mod troen, for ingen skal forfølges for sine religiøse anskuelser. Teologerne er frie til at strides. I denne kamp bliver ånden sin
egen natur bevidst, fordi ”Aanden, ved at bekjæmpes med Vaaben, der kun
ramme Kroppen, ret egentlig bliver sig sin fri Natur bevidst, og griber begjærlig den første, den bedste Leilighed til at trodse de lumpne Vaaben, og
hævde sin Frihed” (US IV, 564).
Grundtvigs kamp mod rationalismen og det attende århundredes onde
ånd bliver mere frimodig og mindre indebrændt. Den træder i baggrunden,
selvom anklagepunkterne stadig står. Desværre ser man allerede her, hvordan Grundtvig til gengæld er begyndt at lange hårdt ud efter andre kristelige kirkesamfund, der har erstattet den apostolske trosbekendelse med den
nikænske eller andre lignende tiltag – østkirken er lige ved at blive dømt
ude! Det viser, at Grundtvig stadig besidder apologetens iver, og derfor
konstant er i fare for kun at fokusere på sin ’anden’ opdagelse og lade sit
syn vige for en nygrundtvigsk dogmatik. En gang imellem er det ved at gå
galt for Grundtvig med kombinationen af trosbekendelsen som kirkens
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grundvold og modsigelsens grundsætning.337 Når trosbekendelsen er kirkens grundvold, ligger den tanke besnærende nær, at den også skulle stamme fra Kristus selv – være overleveret i de 40 dage mellem påske og pinse.
En poetisk besnærende tanke, men naturligvis med moderne øjne en misvisning, der hurtigt kan føre til dogmatisme. Hvordan kan det ske? Når
Grundtvig kan hævde, at trosbekendelsen må være meddelt apostlene af
Herren selv, er det ikke så meget på grund af de mange skriftsteder, men i
kraft af en ”Deduktion ud fra Indstiftelsens Begreb”,338 en anvendelse af
modsigelsens grundsætning: Det må være sådan, for det modsatte, at kirken
skulle bruge en ikke-apostolisk trosbekendelse, er en umulighed, hvis der
er tale om den hellige almindelige menighed. Troen må altid have været
den samme, eller den må være forfalsket, men det er den ikke, ergo: det er
den samme i dag som dengang. Det lægger op til misvisningen, men den
herlige tanke, at Jesus selv er menighedens stifter, kommer også heraf.
Mens Grundtvig skriver afhandlingen, begynder han også at udgive sine
prædikener fra Vor Frelser Kirke i omarbejdet form. De bliver udgivet i tre
bind med titlen Christelige prædikener eller Søndagsbog 1827-30. I en
prædiken om Peters bekendelse hedder det:
Christus har stiftet et Troes-Samfund paa Jorden, som ei endnu er uddød, har bygget
sin Kirke paa en Klippe, der endnu staaer saa urokket, som Troen i vort Hjerte, og
vort eneste Spørgsmaal er da kun: hvorpaa denne de Christnes Tro, som vi dele, er
grundet, thi veed vi kun det, da veed vi med det Samme, hvad der er Klippen, som
har baaret Christi Kirke giennem Tidens Løb, og bærer den endnu, saa det har ingen
Nød, den staaer sig jo til Verdens Ende.339

Hvis den klippe bliver identisk med ordlyden af den apostolske trosbekendelse – som Grundtvig var forfalden til at mene – står den kirkelige anskuelse ikke til at redde i dag. Men som synet oftest fremlægges af Grundtvig, er
dette en biting ift. selve anskuelsen.340 Citatet i skriveprædikenen rummer
muligheden for begge fortolkninger, det samme gør Om Christendommens
Sandhed. Her skal Grundtvig ikke have skudt noget i skoene, som først for
alvor tilhører den senere grundtvigianisme,341 men det viser, at Grundtvig
kunne glemme romantikken i sin kirkelige anskuelse.
337

Jf. bl.a. Høirup, Grundtvigs Syn, 369.
Ibid., 364.
339
Grundtvig, Christelige Prædikener III, 399. Den udgivne prædiken har kun en svag
forbindelse med den oprindelige prædiken til 9. s.e. trinitatis 1825, hvor den mageløse
opdagelse fremlagdes, GP III, 202ff. Se også Rønkilde, Det lille himmerige, 133ff.
340
Begtrup Grundtvigs danske Kristendom I, 135f. har vist, hvordan Grundtvig legede
med begge tanker, mens han omarbejdede prædikenerne til søndagsbogen.
341
Berømt er Morten Pontoppidans historie (betydningsfuld for P.G. Lindhardts syn på
Grundtvig) om at få nægtet nadveren i Vartov, da han betvivlede trosbekendelsens apostoliske autenticitet (se f.eks. Morten Pontoppidan, Minder og oplevelser (1922), 181ff),
som også er baggrunden for hans skildring i bogen om ”Zions Sang”.
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Tilbage i skriftet om kristendommens sandhed afbrydes fremstillingen
midtvejs af en fiktiv dialog mellem præsten og Loke. Sidstnævnte er både
den snarrådige modstander og den falske fornuft, som er fjende af
kristendom, og som tidligere (i apologetromanen) hed Lo(c)ke. Dialogen
behandler de ”philosophiske indvendinger mod Christendommen” (US IV
590) og bringer, hvad temaer og stof angår, intet nyt. Grundtvig har vel
husket på, hvordan han gennem dialogen tidligere har vundet nyt land, og
har villet afprøve sine indsigter i dialogens form. Denne gang har det så
fået lov at komme med i det trykte materiale. Dialogen er for nyligt blevet
tærsket igennem, og forbigås her.342
Det er, som om dialogen har givet Grundtvig et pusterum. Derfor kan
han nu få lejlighed til at genoptage en række temaer fra sine mange udkast.
Det første tema er forholdet mellem ånd og bogstav i skriften; et tema,
der nu udfoldes som forholdet mellem ord og skrift. Det vigtige i denne sag
er at ”holde fast ved det Troens Ord, som er Aandens levende Røst, hvorefter Skriftens Bogstav skal udtydes og forklares” (US IV, 644). Troen
kommer før biblen og må nødvendigvis føres med til denne. I dette stykke
er Grundtvig blevet enig med ”de nyere Theologer” om, at kristendommens
begreb må bringes med til skriften, før den kan forstås – et afgørende Steffens-motiv – men det er i form af trosbekendelsen og ikke fornuften. For
dette blik viser det sig, at ”Troens og Skriftens Aand virkelig er Én og den
Samme” (US IV, 650), og derfor skal skriften være kilde til oplysning,
”den store prophetiske Nat-Lampe” (US IV, 652). Biblen ligger på alteret
og skal derfra oplyse menigheden og udlægges for den. Skriften er ”Ordets
dunkle Speil” (US IV, 653). Senere hedder det, at skriften er ordets legeme,
på samme måde som ordet er åndens legeme. (US IV, 688).
Gennem Luther er kirke-legemet overleveret i det poetiske legeme,
salmerne på modersmålet. Derfra kunne det bevæge sig til Norden, som allerede én gang havde bøjet sig for kristendommen. Grundtvig beskriver nu
”Folke-Aanden, eller den usynlige Kraft, som gjør et Folks naturlige Følelse og Tanke-Gang stærk og levende” (US IV, 664), og hvordan den kan uddø og opstå et nyt sted. Det skete, da den romerske kirke åndeligt lå i ruiner, og Luther genrejste den i Tyskland. Denne tid svarer ifølge Grundtvig
nøjagtigt til den nuværende. Grundtvig arbejder altså med en historisk typologi,343 hvor én historisk situation kan blive ”et levende Billed-Udtryk”
for en anden (US IV, 668). Troen i Danmark havde ”endnu i det nittende
Aarhundrede […] Liv og Kraft nok til at begynde et nyt Levnets-Løb og
fatte Haab om en levende Virksomhed, ei mindre eller kortere end den, det
Lutherske Tids-Rum i Historien aabenbarede” (US IV, 675). Troen var i
Danmark overvintret i Kingos og Brorsons salmer.
342
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I Troels Nøragers artikel i GS 2012.
Eller en ”efter-typologi”, jf. Erik A. Nielsen, Kristendommens Retorik (2009), 298.
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Længselstanken tolkes nu ind i den historiske typologi: Hvor der er tegn
på den dybe følelse, hvor ”Livet er blevet sig bevidst, med Længsel efter
evig og fuldkommen Nydelse, der er Døden unaturlig” (US IV, 682). Det
gælder også i historien. De samme alderdomstegn, som viste sig i Rom og
Grækenland, før de gamle religioner gik under, og kristendommen kom
frem, de viser sig også nu i Europa, hvor den forstandige oplysningtid er
ved at nå sin alderdom og er blevet afløst af en ny længsel, der higer efter
kristendommen. Med andre ord har romantikkens længsel muliggjort
kristendommens opvågning. Eller som Grundtvig udtrykte det mere alment
i den historiske salme, ”Den signede Dag”, som han skrev ved pinsen i
1826 til tusindårsfesten for kristendommens komme til Danmark:
Som aldrig saa lang er nogen Dag,
At Aften er jo i Vente,344
Saa haver det Lys og Solbjergs-Lag,345
Som Gud udi Kirken tændte;
Men immer det dages dog paa Ny,
Hvor Hjerterne Morgen vente! (US IV, 737).

Grundtvig forsøger igen at give sin kirkelige anskuelse en teologihistorie.
Først går han til Ansgar, hvis kraft han anser for døende.346 I stedet må han
”gaae til Arilds-Kirken, før jeg, i Irenæus, Polykarp og Ignatius, kan finde
levende Hyrder, kirkelige Older-Mænd, hos hvem Kraften er ei fortæret”
(US IV, 693). Ifølge overleveringen var Irenæus discipel af Polykarp, som
igen var discipel af Johannes. Gennem Irenæus er Grundvig blevet forbundet med en ubrudt tradition, der går tilbage til Jesus selv. Grundtvig
skriver, at en kirkefader eller martyr ”drager alle sine Kyndinger, hele sin
Kreds til den Himmel, han bærer i sit Bryst” (US IV, 694). Der er ingen
tvivl om, at Grundtvig opfatter sig selv som en kirkefader, der har lidt et
åndeligt martyrium, indtil han skal genopstå med en ny kirke: ”en Kirke
med saadanne Bisper maa enten gaae uskadt gjennem Ilden, eller opstaae
forklaret af sin Aske!” (ibid.). Men situationen er en anden end dengang;
nu bliver de kristne ikke længere forfulgt, og hedningerne trænger ind i kirkefællesskabet og vil ligefrem selv være kristne. Martyriet er derfor ikke
muligt ”udenfor vor Person” (ibid.). Grundtvig opfatter altså sin egen
skæbne som et personligt, inderliggjort martyrium.
Han er et døbt, romantisk geni, der kan udlægge skriften: I bog-staven
kan man ikke ”see Aanden, uden med Aandens: med et poetisk Øie”
(ibid.). Som hos Steffens svarer den poetiske sans til den trossans, hvormed
man forstår biblen: ”i vort Bibel-Studium maae vi nødvendig troe, hvad
end ei er tilsyne, om vi vil see Guds Herlighed” (US IV, 702). Denne evne
344

Jo efter en bisætning med en nægtelse betyder på gammelt dansk ”ikke” eller ”ej”.
Solens nedgangstid i folkemunde.
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Om forholdet til Ansgar, se Henning Høirup, ”Grundtvig og Ansgar” (1966).
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hos den skriftkloge svarer til poetens og profetens: ”hvad Kirken kalder
Prophetisk, kalder Verden Poetisk” (US IV, 703). Salmen er også profetisk,
sådan som man kan se det af ”Zions Sang”. Skriftfortolkningen og -brugen
skal være profetisk, ligesom den var hos Luther, der havde ”Seer-Øiet” og
kunne bruge skriften som ”et levende Speil.”347 Grundtvig fortsætter:
Sandelig, jeg har selv erfaret det, hvorledes Bibel-Historien, fra Skabelsen til Himmelfarten, kan hos poetiske Naturer vække en levende Anskuelse af Christendommens Sandhed, og af Bibelens guddommelige Oprindelse, samt hvorledes den indvortes Erfaring kan kaste Lys paa Skriftens Dunkelheder, og aande Liv i dens BogStav (US IV, 704).

Nu er det den kristne romantiker, der taler. Steffens’ indvortes anskuelse
fra IPF er blevet en teologisk kategori, der har en snæver sammenhæng
med troen. En slags poetisk før-tro. Så langt så godt. Grundtvig opsummerer, men tager dog forbehold:
Skjøndt de Christnes Børn, i deres Paradis-Tid, kan og skal ligesom gestaltes ved den
levende Opfattelse af Bibel-Historien, og skjøndt denne Historie, især ved Paralelismen mellem den og de Christnes indvortes Liv, er en uudtømmelig Guld-Grube for
den christelige Skjald, og derved for hele Menigheden, saa kan Sligt dog hverken
være en sikker Grund-Vold for Menighedens Tro, eller et forsvarligt Grundlag for en
fremskridende frugtbar Bibel-Granskning (Ibid.).

Menigheden konstitueres ved bekendelse og sakramenter; ved bordet og
ved badet hører vi Guds ord til os. Det befrier menigheden fra biblen, som
dermed frigives til at blive udlagt og tolket, både i lærdommen og i det
kristne liv. Biblen er bundet til trosbekendelsen. Jørgen I. Jensen har formuleret det på følgende måde i en artikel om ’grundtvigsk bibelbrug’: ”at
udlægge Bibelen ved trosbekendelsen, betyder at friheden i forhold til
skriften medfører en ny bundethed, nemlig til Bibelens samlede form.”348
En menighed er en levende organisme med historien som forudsætning
og den profetiske forventning som horisont. Det er udtrykt hos foregangsmændene, historiens profeter: ”de prophetiske Anførere i Tunge-Maalenes
aandelige Udvikling bære saa at sige et helt følgende Tids-Rum i sig” (US
IV, 718). Det var det, som Grundtvig oplevede med Nyaars-Morgen, og
som han nu forsøger at udtrykke i sagprosaen. Målet er en gudbilledlig
vækst i tro til stadig større lighed med ordet, som er Kristus. Menigheden
”skal daglig klarere vorde hans udtrykte Billede” (US IV, 723).
347

Man kan her tale om kontinuitet i Grundtvigs forfatterskab, jf. Luthertolkningen i
Verdenskrøniken fra 1812: ”For Luther var Bibelen det Første og det Sidste, villig
bøiede han sig under dens Myndighed og med Digterøie beskuede han de høie
Hemmeligheder som i et Speil.” (US II, 255). Den kritiske vurdering af Luther, der
følger efter dette citat, har også paralleller i den tilsvarende i 1827.
348
Jensen, Mødepunkter, 696. Se mere i afsnittet om bibelsyn i kap. 5.
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Med denne vision slutter foreløbigt Grundtvigs forsvar for kristendommen. Det forløb, der begyndte med læsningen af Steffens, er bragt til ende.
Grundtvig fik skrevet sit forsvarsskrift, men den opdagelse og fornyelse,
der lå imellem, blev den egentlige hovedsag. Nyaars-Morgen og Kirkens
Gjenmæle blev Grundtvigs hovedværker. Synet og opdagelsen blev til
gennem en idéhistorisk granskning og en ny konfrontation med ungdommens lynildsmand, og det romantiske tankegods, som han bragte med sig.
Sådan udtrykte han det selv senere, og der er grund til at bekræfte dette
syn, når man kigger på, hvad det andet møde med Steffens medførte.
Grundtvigs eget videre forløb er en historie for sig. Nedlæggelsen af
præsteembedet førte ham ad lange omveje, inden han igen skulle komme
tilbage i kirken og især gennem sine salmer og menigheden i Vartov
realisere den kirkelige fornyelse, som han i 20’erne drømte om. I mellemtiden skete endnu en række fornyelser, som for eftertiden har samlet sig
om årstallet 1832, hvor den store Nordens Mythologi udkom. Lad det her
være antydet, at vejen fra drøm til program, fra 1824 til 1832, fra digter til
reformator, eller hvordan man nu vil udtrykke det, var utænkelig uden den
række af åndelige fornyelser, som årene 1823-27 medførte, og som var et
udtryk for et nyt møde med Steffens og en genbesindelse på romantikken.
Det vidste Grundtvig også selv, allerede da han skrev sit litterære testamente i tiden umiddelbart efter kirkekampen. Men især vidste han det, da han
senere kiggede tilbage på Steffens’ betydning og i 1845 mindedes den
afdøde fætter. Det forudgående skal nu skues i tilbageblik.
Efterskrift og litterært testamente
I 1860 i et udkast til et kapitel af den Christelige Børnelærdom med titlen
”Det evige Livs Ord i Vor Herre Jesu Christi Mund” (fasc. 138 II) tilbagekalder Grundtvig sin sondring mellem den sande kristendom og kristendommens sandhed – formentlig bl.a. under indtryk af Søren Kierkegaards
kirkekamp:349
Hvor lovfast [logisk rigtig, …] end den Forskiel er mellem Spørgsmaalene om den
sande (ægte) Christendom og Christendommens Sandhed, som jeg for en MenneskeAlder siden stræbde at giøre gældende og ventede Underværker af, saa har den dog
langtfra at giøre Underværker, viist sig aldeles ubrugelig i Tvisten om Christendom,
hvis Ægthed og Sandhed staae og falde med hinanden.

I regesten parafraserer Thaning resten af tankegangen sådan her: ”Under
striden om bibelens troværdighed og sammenblandingen af tro og teologi
og af det gamle og det ny testamente var sondringen gavnlig og rigtig som
krigskunst. Men set fra menighedslivets side er der intet vundet ved denne
sejr på papiret, da de skriftkloge ikke er blevet kristne derved.”
349

Jf. Thaning i GS 1981, 29 og Jørgen I. Jensen, Det tredje øjeblik (2008), 298.
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Det, Grundtvig har indset, er, at sondringen ikke lod sig bruge i egentlig
apologetisk øjemed, og at den, når det kommer til stykket, ingen rolle spiller for et menneskes tro. Den har sikkert også spillet fallit i Grundtvigs forsøg på at imødekomme den enorme fordring til hiin enkelte kristne, som
Søren Kierkegaard fremsatte i sin kirkekamp. Ret beset er det jo irrelevant
for den måde, sondringen blev anvendt af Grundtvig på fra 1824 og frem.
Her var den en modus operandi, der gjorde, at han kunne holde tingene adskilt, og dermed komme til sin kirkelige anskuelse. Ved at anvende sondringen blev Grundtvig endelig overbevist om, at kristendommen først og
fremmest findes der, hvor den historiske menighed overleverer kristendommen gennem gudstjenestefejring, sakramenter og trosbekendelse. Det syn
førte en række fornyelser med sig, der gjorde, at Grundtvig kunne finde
fuld anvendelse for sin nylige genoptagelse af romantisk tankegods i sin
teologi. Det har haft konsekvenser helt op til 1860, hvor den modne
Grundtvig tror at kunne løsrive sig helt fra denne sondring. Det ville være
en misforståelse, som da heller ikke er gået ind i den trykte afhandling, der
har masser af referencer til dobbeltafhandlingen, der blev udsendt igen i en
anden udgave i 1865 uden nogen væsentlige ændringer. Kierkegaards fordring om, at subjektiviteten er sandheden, stillede ganske vist Grundtvig
over for en række udfordringer, men det betyder ikke en tilbagekaldelse af
hele hans tidligere teologi. Jørgen I. Jensen har sammenfattet det med disse
ord: ”Der må være tale om, at kristendommen er ved at blive anskuet i bevægelige, på en gang personlige og overpersonlige sammenhænge, hvor
store filosofiske ord som subjektiv og objektiv ikke længere kan nå frem.
Den sætter sig igennem i sig selv – ikke hos enkeltpersoner eller kollektiver, men mellem mennesker.”350 Den er et historisk mellem-værende, der
må anskues i historiske og ikke i statiske begreber. Det lærte Grundtvigs
genbesindelse på romantikken fra Steffens ham. Spørgsmålet om den sande
kristendom var en religionshistorisk sondring, der udskilte kristendommen,
så man i teologien kunne tale om og ud fra den.
I efterskriftet til andenudgaven af det dobbelte forsvarsskrift fra 1865
indskærper Grundtvig, at hans kirkelige anskuelse – eller hvad man nu vil
kalde den – ikke er en egentlig trosartikel, eller noget der skal holdes for
sandt, men en ”aandelig Oplysning” (US IV, 726), der peger på kristendommen, som den uforanderligt findes bevidnet. Det eneste særlige ved
synet er, at det fastholder, at den nutidige forkyndelse altid smelter sammen
med de uafbrudte vidnesbyrd i historien (jf. US IV, 728).
Grundtvig husker stadig tydeligt det opgør med det attende århundredes
teologi, som bar hans bestræbelser den gang. For så vidt som der altid foregår en åndelig kamp mod et historisk synspunkt, fastholder han den uden
tøven. Det 18. århundrede tog fejl, når det insisterede på fortolkningens
350

Jensen, Det tredje øjeblik, 298.
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forrang for den mundtlige overlevering og det åndeliges forbindelse med
det sanselige ”giennem Hørelsens Sands” (US IV, 730).
Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Litteraire Testamente fra 1827,
som han skrev efter embedsnedlæggelsen og censurdommen, er et tilbageblik over hele hans gerning som skribent og især over den åndelige fornyelse, som han just havde gennemlevet. Det er her, han kommer tættest på
at formulere sammenhængen mellem romantik og kristendom. Testamentet
trækker ikke skarpe grænser mellem det teologiske og mytologiske,351
tværtimod er det lagt an på at forsvare sammenhængen. I fortalen omtaler
han sit forsæt, som er at være ”Nordisk Skribent i Danmark” (US V, 156)
med et liv i ”aaben, ærlig, aandelig Kamp” med pennen som våben (US V,
157). Med hans censurdom står dødstegnet over denne virksomhed, og derfor vil han skrive sit testamente.
Grundtvig har fået lejlighed til at tænke videre over forholdet mellem
ånd og bogstav, der løber som en rød tråd igennem testamentet. ”Aanden
skaber aldrig aandløse Former” (US V, 158) hævder han til en begyndelse
med stikpille til dem, der tror, at det er den letteste sag i verden at skelne
mellem ånd og udtryk, og som tror, at uorden og sammenblanding altid er
et onde. Åndslivet kan opstå i organisk sammenføjede skikkelser, såsom
man har set det i nytidens Europa. Så længe grundformen for det levende
ord er modersmålet (US V, 160), kan ånden tåle at komme til udtryk i
blandede støbninger. Det, Grundtvig vil frem til, er sammenhængen mellem romantik og kristendom, mellem myto-logi og teo-logi.
Kristendommen udspringer af jødedommen, og derfor har dens ånd, hvor
den kommer, jødernes skrift med som gammelt testamente og som poetisk
forbillede (US V, 161). Men det nordiske folk har også sin egen ånd og
poesi, som dog ikke udelukker kristendommens og jødedommens ånd. Det
er Grundtvigs eget liv et eksempel på: ”Skjalden kende vi jo alle, som lovsang Nordens Aand, som priste alle Aander, og bøiede sig dybt for Bibelens” (US V, 162). Grundtvig gennemgår sin bane som ”hævlten Skjald, og
hælvten Bog-Orm”, der altid sigtede paa at tyde ”Bibelens, Historiens og
Nordens Aand” (ibid.). Ganske vist er kristendommens ånd større end alle
disse ånder, men netop derfor behøver den heller ikke nedkæmpe dem, men
vil snarere overtage dem; det er grundtanken i Grundtvigs lille testamente.
Det er dog ikke nødvendigvis nemt at finde det kar, hvori ånderne kan
sammengære til poesi. Især ikke, når bryggeren både er digter, bogorm,
præst og patriot. Spørgsmålet om sammenhængen mellem ånderne hænger
som altid snævert sammen med Grundtvigs kald.352 Som en ægte romantiker i Steffens’ ånd insisterer han på en indre anskuelse, der ser den store
sammenhæng. Uagtet, hvad man måtte mene om hans forfatterskab – han
351
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Jf. Auken, Sagas Spejl, 471.
Auken, Sagas Spejl, 473f peger på den intime sammenhæng med Nyaars-Morgen.
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gør selv rede for en række udeståender med sig selv – mener han, at helhedsindtrykket må være godt, fordi det viser, at ”hvor vi høre Aanders
Røst, det være sig fra Pavedømmet eller Hedenskabet, der lytte vi” (US V,
166). Grundtvigs forfatterskab udmærker sig ved at være årvågent for ånd,
og når historien har vist, at der i Danmark er særligt gunstige vilkår for
ånders samvirken, er det vel ikke så mærkeligt, at han ”drømde patriotiske
Drømme om en fuldstændig Gienfødelse af det gamle Tvilling-Liv i
Norden” (US V, 169)? Han så for sig en ”aandsudviklende Vexel-Virkning” mellem kristne og hedninge (US V, 172). Grundtvig taler om den
”dunkle aandelige Følelse” (US V, 171), som har drevet hans forfatterskab,
som han nu forsvarer fra start til slut. Man bør ikke ringeagte den ånd, der
ligger bag, og den bestræbelse om åndens opvækkelse, forfatterskabet er
udtryk for, for ”det er kun figurlig talt Bogstaven slaar ihjel” (US V, 174)!
Ånden i bogstaven kan være klogere end den, der læser det.
Grundtvig formår at få ånder til at tale sammen. Han er den Fugl Fønix
fra Nyaars-Morgen, som ryster rim af sine vinger: han er båret af ”et ord
fra Aanden, som drev mig, et Ord at tale ei i Løn, men i Lys, som min Færd
har været fra det Første, skal blive til det Sidste, og høre mig, det skal I, saa
sandt mit Fugle-Navn har nogensinde rystet sine Penne-Vinger over SvaneVænget, saa det klang som Kvad i Nordens Øre” (ibid.). Her kulminerer
Grundtvigs selvbeskrivelse som digter, og sådan opfatter han det da også
selv og begræder, at hans karriere måske nu er ved at ende.
Det gjorde den som bekendt ikke. Måske fordi han formåede at klargøre
sine syner i form af en reel anskuelse. Selvom skriftet ender med en række
retractiones og i begrædende toner beskriver, hvorfor det med den kirkelige polemik er gået, som det er gået, har han i en kraftfuld passage fået
fremlagt sin vision om sammenhængen mellem romantik og kristendom:
fordi Kampen mellem Aser og Jetter, med Valhal og Gimle, var for Skjalden eet med
den, han fandt og førde i sit Inderste, og saae i Bibelen forklaret, see derfor kom der
ingen Grund-Strid i hans Syn og Skrift, han gik ei fra Bibelens Aand da han fulgte
Nordens, og den gamle Kæmpe-Aand forlod ham ingenlunde, da han udelukkende
vilde oplives og styres af den store Aand, som skabde Nyt paa Jorden; thi Aander,
som kan enes, udelukke ei hinanden, i Aandens Rige er Høvdingen ei blot over Alle,
men Alle er i Ham, og Han er Alt i Alt. Og nu Historiens, Menneske-Historiens
Aand, hvad skulde det vel være for En, uden, som den Styrende, Guds egen Aand, og
altsaa, om den Christne troe ret, just Bibelens, og som den der symbolisk afbilder
Menneske-Banen, den kæmpende Menneske-Aand selv, altsaa Nordens KæmpeAand, hvis den virkelig har opfattet Menneske-Gaaden i hele sin dybe Dunkelhed,
Menneske-Kampen i al sin Betydning, og Menneske-Maalet saa høit som det maa
staae, for at svare til Dybden i Ønsket! (US V, 176).

Det sidste er naturligvis et retorisk spørgsmål, for det mener Grundtvig jo,
den har, ellers ville han ikke have beskæftiget sig så indgående med den.
Sprogligt set er denne ydmyghed dog en klædelig, åben afslutning på den
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flotte passus om det samlede i Grundtvigs syn, at ånder, som kan enes, ikke
udelukker hinanden. Det syn bæres af en romantisk forestilling om den indre anskuelse, der finder sig selv i de store sammenhænge i mytologi og religion, og som man skal tilbage til Steffens’ forelæsninger for at finde kilden til. Til forskel fra dengang har forestillingen nu fået en udpræget kristelig udformning. Ikke kun i schleiermachersk forstand med kristendommen
som den højeste af alle anskuelser. Nej, kristendommen er den ånd, som
gør alting nyt, og som derfor optager alle andre ånder i sig. Det er nærliggende at forstå denne tankegang i forlængelse af det døds- og opstandelsesmotiv, som Grundtvig kom frem til som en løsning i Nyaars-Morgen,
og som bl.a. er udtrykt i det Fønixmotiv, som også klinger i testamentet.
Det giver også mening til den historiske udlægning i citatet ovenfor, hvor
Guds ånd skiftevis forstås som biblens, Nordens og menneskets egen ånd.
Det er den gamle steffenske historiefilosofi, men i en eksplicit kristen tolkning.353 Det er højdepunktet af sammensmeltningen mellem romantik og
kristendom – to ånder, der kan enes – i Grundtvigs forfatterskab.
I sin Verdenskrønike fra 1812, 15 år tidligere, havde Grundtvig talt om
naturfilosofien – hans brede betegnelse for den romantiske filosofi – som et
præparatio evangeliae, efter at han i øvrigt havde kritiseret den, hvorved
han ligesom betegnede sin egen skæbne:
Betragtes [Naturfilosofien] som et Gæringsmiddel, da har den, under Forsynets
Styrelse, alt udrettet meget Godt, og maaske jævnet Veien for tilbagevendende
Kristendom. Den var en skæv, men stærk Modvirkning af det poetiske i Mennesket,
mod den Alt opløsende Forstandsbrug, der stræbte at udslette alle det Guddommeliges Spor; den har, skøndt i ureen Hensigt, aabenbaret Tomheden af den herskende Moralpræk og det underlige Væv om Tro og Poesi af Folk, som ingen Ahnelse havde om disse Ords Mening; den har brystet sig i Sang og Tale med Bibelens
Ord, tit i deres sande, altid i en aandeligere Mening, og derved ei alene gjort Tidens
vrange Udlæggelse af de hellige Skrifter latterlig, men ogsaa oplivet en Ærbødighed
for disse, som med Guds Hjelp skal styrte den selv (US II, 353).

Dette var baggrunden for, at Grundtvig i 1827 kunne formulere sig, som
han gjorde, og grunden til, at han fra 1823 kunne genoptage en række temaer i sit forfatterskab, som han skyldte sin egen naturfilosof par excellence, Henrich Steffens. Spørgsmålet er, om ikke den forbindelse i sidste
ende er mulig, fordi ’naturfilosofien’ i sig selv kommer fra kristendommen.
Det vender jeg tilbage til i det afsluttende kapitel.

353

Jf. også Høirup, Grundtvigs syn, 15: ”Den mægtige Tiltrækning, Romantiken således
en Tid øvede paa Grundtvig, efterlod som sin væsentligste, varige Virkning Kravet om
en intuitiv Helhedsforstaaelse af Historiens Gang.”
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Korrespondancen
Når jeg indtil nu har undladt at inddrage den (sparsomme) brevveksling
mellem Grundtvig og Steffens er det, fordi interessen har været bevægelsen
fra Steffens’ forsvarsskrift til Grundtvigs ditto og ikke deres personlige
forhold. Jeg vil alligevel her gennemgå den beskedne mængde breve, der er
overleveret, og de omstændigheder, der omkranser dem, som en indledning
til, hvordan den modne Grundtvig selv så på indflydelsen fra Steffens.354
De tre breve, som er bevaret fra Grundtvig til Steffens før 1823 –
Steffens’ til Grundtvig kender vi ikke – vidner alle om det samme: En stor
ærbødighed overfor den ældre fætter i et ønske om nærmere forståelse.
Grundtvig forsøger gennem en påpegning af deres fælles tankegang, især
den historiske anskuelse, at vinde Steffens for den danske ånd, som han ellers havde langet hårdt ud efter i Die gegenwärtige Zeit fra 1817.
I det første brev fra omkring 1818 (Breve I, 498) har Grundtvig sendt
Steffens første bind af sine Saxo- og Snorre-oversættelser med håb om, at
han vil ændre sin tanke om Danmark som en gren på det tyske rige. Det
passer ikke med deres fælles ”historiske Grundsætning om Udviklingen
indefra og Indviklingen udenfra” (Beve I, 499). Grundtvig forsikrer, at han
deler Steffens’ forestilling, at ”Sammensmeltningen af Kirke og Stat er Historiens Maal” (Breve I, 500), hvilket er en tillempning til Steffens’ sprog.
I det næste brev siger Grundtvig, at Steffens dømmer, som han gør – at
Grundtvig havde overgivet sig til den fornægtende ånd og københavneri –
fordi han ikke kender hans forfatterskab. Grundtvig forsikrer fætteren om,
at deres bestræbelser er fælles, nemlig at ”kaste Blus i Aandens Verden,
som kan tænde og flamme, naar vi smuldre” (Breve I, 501). Igen er det den
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Brevene er gennemgået hos Lundgreen-Nielsen, ”Grundtvig und Steffens”, 74ff. Der
findes dog endnu et brev fra Steffens til Grundtvig i fasc. 431.10.i, affattet på tysk, som
i brevregistranten bd. XXIV dateres til ca. 1820, mens der med blyant på papiret er
skrevet 1825. Efter indholdet at dømme er det ikke til at sige, hvad der er rigtigst. Det er
ikke umiddelbart et svar på Grundtvigs lange indædte brev i 1824, og hvis det er på
Grundtvigs første brev fra ca. 1818., hvad det kunne være, så taler de meget mere forbi
hinanden, end Grundtvig lader syne i sit andet brev. Det kunne også være et svar på en
anden, nu ukendt udgave af Grundtvigs usendte brev fra 1823, da der er et vist tematisk
sammenfald omkring kristendommen og den lutherske kirke, men i så fald er det endog
højst besynderligt, at Steffens ikke nævner besøget i Danmark i 1824 med et eneste ord,
al den stund han indlader brevet med at skrive ”Es ist ein Jahr seit du mir schriebst und
ich habe mir es oft genug vorgeworfen daβ ich nicht geantwortet habe, “hvilket så ville
datere brevet til efteråret 1824, altså tiden for Steffens’ besøg i Danmark. Brevet kunne
også forholde sig til et nu tabt brev, eller også taler de bare forbi hinanden. Brevet ser i
hvert fald ud til at være skrevet i al hast.
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historiske anskuelse, Grundtvig trækker frem. Han spørger, om ikke deres
høje vurdering af hhv. den tyske og den danske ånd bunder i samme historiske tænkemåde. Grundtvig sender Steffens næste bind af oversættelserne i
håb om, at Steffens her vil se, at den ”[hi]storiske Aand, der Hedenold har
svævet over Norden, dybest rørde det danske Hjerte” (Breve I, 504).
Grundtvigs insisteren på dette forhold og hans inderlige ønske om, at Steffens af alle må kunne forstå ham, vidner om, hvor vigtigt det i hans selvopfattelse er, at hans historiske anskuelse kommer fra Steffens.
Det sidste af de tre breve før 1823 er dateret d. 5. april 1820 (Breve I,
530). Ærindet er det samme, men tonen mere inderlig og optimistisk. Steffens har tilsyneladende bedt om at stå i nærmere brevveksling. Grundtvig
gentager sin forestilling om deres historiske anskuelse:
i al Tale om Timeligheden, tage [vi] strængt Hensyn paa Menneskets evige Bestemmelse, fordi vi ikke vil indrømme det Udvortes noget Værd, uden som Udtryk for og
Billede af det Indvortes, og fordi vi ikke i nogen enkelt eller sammensat Hjerne, men
kun i Historien, vil see Lov-Bogen for Menneske-Livets Gang og Udvikling (Breve
I, 531).

Det kunne næsten lyde som et opkog af Steffens’ forelæsninger, men
Grundtvig tilskriver interessant nok ikke Steffens denne anskuelse. Det er
snarere noget, de har opdaget hver for sig, ”den Ene fra Bjergene, den Anden fra Kirke-Taarnet” (ibid.). Grundtvig har i øvrigt ikke meget tiltro til
brevveksling, der kun er et ”maadeligt Surrogat for viva vox” (Breve I,
532). Det er hans håb, at de ved en inderligere, mundtlig forståelse kan
”forenede løfte den Stemme, Tiden trænger til at høre” (Breve I, 534).
Men sådan skulle det ikke gå. Det næste brev vi kender, er det uafsendte
fra 1823. Steffens besøgte København i september 1824. Han ankom d. 10.
september, lige efter udsendelsen af Nyaars-Morgen, som Grundtvig har
set frem til at drøfte med ham. Det gik ikke som håbet og det var også en
urimelig forventning, at fætteren skulle kunne se, hvor vigtig han var for
det mærkelige digt, når nu Grundtvig havde fjernet dedikationen. Men
Steffens var også blevet uvenligt stemt overfor Grundtvig. Han var blevet
modtaget med hyldest af bl.a. Mynster, Sibbern, Ørsted og Oehlenschläger,
som Grundtvig alle havde lagt sig ud med. Sine oplevelser med besøget har
Grundtvig beskrevet i breve til Ingemann, først om det forestående møde:
Mit Hjærte banker underlig ved Ønsket og ved Tanken derom; thi i flere Aar har jeg
ret meget længtes efter at tale med ham, og i dette Aar har jeg levende haabet at finde
ham som jeg ønskede; men nu, da Øjeblikket nærmer sig, da det skal vise sig, da jeg
skal se Lodden kastet, se det afgjort, om vore Frændehjærter skal kjærlig
sammensmelte, eller om det kun er vore Hoveder, der skal paa en Maade lægges
sammen.355
355

Svend Grundtvig (udg.): Grundtvig og Ingemann. Brevvexling (1882), 23.
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Efter besøget i Danmark hedder det, at ”selv Steffens ej kan forstaa, at man
taler allermindst om sig selv, naar man taler om sin Aand.”356 Steffens forstår tydeligvis ikke, at Grundtvigs Nyaars-Morgen ikke handler om ham
selv biografisk set, men om hans visioner. Ifølge egen overbevisning er
Grundtvig ellers den, der arbejder tættest i forlængelse af Steffens, der
havde lovet at høre Grundtvig prædike, men først kom til Christianshavn
søndag aften inden afrejsen. Grundtvig skriver om besøget:
Han var blot kommet for at dutte mig paa, at hele min litterære Virksomhed – den
rent teologiske ej undtaget, men til Side sat – var en stor Vildfarelse, med en flov patriotisk og lastværdig egoistisk Tendens, og især en utilgivelig Forbrydelse baade
mod Naturens Majestæt, mod historisk Grundighed og mod den ren-poetiske saa vel
som den ren-videnskabelige Form; saa at naar jeg ikke vilde, eller formedelst en
Naturfejl ikke kunde i alle disse Henseender forbedre og forandre mig, da skulde jeg
tie.357

Det kommer til at gå godt, da de taler om private sager, og Grundtvig i
læser sin prædiken op for Steffens. Den synes den lutherske Steffens ikke
godt om.358 Grundtvig undres over, at Steffens ikke forstår ham, når nu
”min historisk-poetiske Virksomhed i Grunden kun er en Fortsættelse af
hans 1803.”359 Grundtvig forstod Steffens lige så dårligt som omvendt, hvis
han troede, at dette faktum i sig selv kvalificerede Steffens til at forstå hans
sælsomme skribentvirksomhed.
Det sidste interessante brev fra Grundtvig til Steffens er det, som han
overfor Ingemann kaldte sit ”Ultimatum”,360 og som han sendte lige efter
Steffens’ afrejse, d. 6. oktober 1824. Her anholder Grundtvig, at Steffens
har ”tabt den Tro paa det poetiske Ords Kraft og Virksomhed, som dog,
med den hele Historie, ogsaa dit Levnets-Løb stadfæster” (Breve II, 87).
Det har Grundtvig til gengæld ikke, og derfor anholder han over for Steffens, at denne åbenbart anser det for nyttesløst, at han i 1803 ”aabnede os et
Blik paa Historiens underfulde Gang, paa Christus som dens guddommelige Middel-Punkt” (Breve II, 88). Her tændtes for Grundtvig ”den første
Gnist i min Sjæl til en aandelig Betragtning af Menneske-Livet” (ibid.),
356

Ibid., 33.
Ibid., 35.
358
Det er prædikenen fra 16. s.e. trinitats, der ifølge Thodberg betegner et højdepunkt i
kirkeåret med hymniske indslag og referencer tilbage til prædikenen 1823 (dvs. før den
’poetiske’ vækkelse omkring nytår). Thodberg karakteriserer prædikenen: ”her er tiltaleordet ved at vinde frem på billedtalens bekostning” (GP II, 21); dvs. at prædikenen
indeholder meget lidt af den side hos Grundtvig, som bød Steffens imod. I indledningen
taler Grundtvig om, at guddomsherligheden i Jesu tale ”lyste, for at gennembryde
Mørket, der skjulde de levendes Land” (GP II, 351).
359
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også den, han som præst har ladet brænde. Derfor forsynder Steffens sig
mod den nordiske ånd, som selv drev ham i sin tid, når han anklager
Grundtvigs litterære virksomhed. Steffens kan vel ikke alvorligt misbillige,
at Grundtvig gør ”en aandelig og christelig Betragtning af hele Historien”
gældende (Breve II, 89). Steffens misforstår Grundtvig, for når han taler
om Danmark som historiens Palæstina, så mener han det kun som en
historisk betinget mulighed, i fald ”Danmark virkelig fostrer i Aand og
Sandhed de bedste Christne!” (Breve II, 90). Grundtvigs bestræbelse er at
forene denne historisk-poetiske del af sin virksomhed med sin præstelige,
og det vil han gerne understrege. Steffens svarede ikke umiddelbart, med
mindre han i et hurtigt affattet og udateret brev fra året efter (se ovenfor, n.
354) taler fuldstændig forbi Grundtvig og fejer ham af med en sætning som
denne: At de er enige om, at ”das Christenthum die einzige wahre heilige
Quelle, wie des ewigen Lebens so auch der ewigen Wahrheit und der
Wissenschaft [ist]“ (fasc. 431.10.i).
Efter et årti er de igen kommet i venlig, men noget overfladisk, forståelse
– efter de få, bevarede kilder at dømme. I 1837 sender Steffens en kort
hilsen til Grundtvig, ”Du nye Christen og gamle Skandinaviske Hedning”
(Breve II, 272) og lykønsker ham med, at hans synspunkter vinder frem. I
et kort brev fra 1844 nævner Grundtvig, at han har omtalt Steffens i en
”Række fri Foredrag for ’Damer og Herrer’ over ’græske og nordiske Myther og oldsagn’” (Breve II, 435), dvs. Brage-Snak. Grundtvig nævner, at
Steffens gennem ham er blevet stamfader til den ”fri og levende tale”
(ibid.), og at Steffens ”ligesom i forbigaaende vakte Nordens Aand og det
hensovne Folkeliv i Fædrelandet” (Breve II, 436). I øvrigt undrer Grundtvig sig over, at Steffens i sine erindringer ikke nævner sine forelæsninger
over Goethe fra 1803, som jo gjorde et stort indtryk på Grundtvig. Her
holder brevvekslingen op, Steffens dør i 1845. Inden da nåede de at møde
hinanden endnu engang, da Steffens i 1840 var på besøg i Danmark. Her
har de tilsyneladende skændtes om dansk og tysk, men ellers været i bedre
og varmere forståelse. Hvad de ellers har talt om, ved vi ikke.361
Selvom Steffens med tiden er kommet til at forstå Grundtvig noget bedre
og ligefrem omtaler ham hæderligt i sin selvbiografi, betyder det ikke, at
han har læst ham grundigt. Det vidner en række misforståelser i selvbiografien om. Interessant nok nævner Steffens, at det var Fr. Schlegel, der
gjorde ham opmærksom på Grundtvigs betydning i de unge år: ”Schlegel
blev især hentrukken til ham ved hans afgjorte religiøse Retning, der i hans
yngre Aar fremtraadte høist ejendommeligt, ja voldsomt.”362 Modsat Schlegel finder han Grundtvigs religiøse holdning frastødende, og især begræder
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han hans ’ultradanismus’: ”der gaves Epocher i hans literaire Liv, i hvilke
han ganske oprigtigt troede, at de Danske havde Fortrin fremfor alle Jordens Folk.”363 Det er jo for så vidt rigtigt nok. Steffens tror, at Grundtvigs
tyskerhad er grunden til, at han med tiden har lagt mindre vægt på Luther.
Steffens misforstår Grundtvigs såkaldte mageløse opdagelse: ”Den Nicænske Troesbekjendelse er ham nu Alt, og denne voldsomme Præcipitation
maa dog, uden at han veed det, staae i en hemmelig Forbindelse med hans
Had til de Tydske.”364 Vurderingen har vel noget på sig – at den mageløse
opdagelse fører Grundtvig væk fra Luther – men Steffens går fuldstændig
galt af Grundtvigs syn på den apostolske trosbekendelse.
Det er altså ikke meget, Steffens forstår hos Grundtvig – i det væsentlige
en række overfladiske roser og en række idiosynkrasier. Men i sidste bind
af selvbiografien får han alligevel i forbifarten skrevet en sætning, der næsten kunne have været skrevet af Grundtvig: ”Det som nu den fædrelandske
Mythologi er for ham, det [… er] Naturen i det hele […] for mig.”365 Det
blev Grundtvig, der fik lov at skrive den endelige historie om deres forhold.
Steffens i Grundtvigs historieskrivning
I et selvbiografisk tilbageblik i Nordens Mythologi fra 1832 kommer
Grundtvig ind på den betydning, Steffens – og Oehlenschläger – har haft på
hans betragtning af den nordiske mytologi: ”Hvormeget videre jeg vilde
være kommet, uden at have hørt Steffens og læst Oehlenschlägers Poetiske
Skrifter, kan hverken jeg eller Nogen sige, men at begge Dele hørde til, for
at jeg kunne komme did, hvor jeg nu staaer, det ved jeg” (US V, 471).
Grundtvig havde interessen for den nordiske mytologi andetsteds fra, men
det var den danske romantik, der gav hans udlægning af den retning.
I 1838 holder Grundtvig sine berømte Mands Minde-forelæsninger på
Borchs Kollegium. I sit første, færdigskrevne udkast til den anden og mere
principielle forelæsning har Grundtvig afsluttet med et afsnit om Steffens.
Her fortæller han om, ”hvordan jeg blev vakt til Deltagelse i MenneskeLivet”,366 og beskriver livet i Danmark omkring 1800 som åndelig talt stendødt. Da kommer Steffens til Danmark og betegner ”et Vendepunkt i langt
mere, men dog ogsaa ret egentlig i mit Liv.”367 I den måde Steffens talte,
ved den kraft, hvormed han overstrålede alle i samtiden, virkede han – ved
Begejstring. Gennem den fik Grundtvig en tro på en højere livskraft, der
slumrer i barmen, og ”dermed var jeg omvendt til Tro paa Livs-Kraften i
363

Ibid., 249
Ibid, 251
365
Steffens, Hvad jeg oplevede X, 184. I øvrigt har Steffens i 1842 holdt et foredrag i
Berlin om den nordiske mytologi, hvor han meget kort nævner Grundtvig, Henrich
Steffens, Nachgelassene Schriften (1846), 86.
366
N.F.S. Grundtvig, Mands Minde (1877), 531.
367
Ibid., 532
364

190

4. Fra Grundtvig til Steffens

det usynlige, paa Aand og Aands-Verden, som noget aldeles virkeligt, og
som en langt højere og kraftigere Virkelighed, end den, vi se for vore
Øjne.”368 Det kunne både betyde kristendom og romantik og gør det måske
endda bevidst dobbelttydigt. Livskraft er jo ikke nødvendigvis et kristent
udtryk, men i De Levendes Land, 6. strofe er al livskraft i sjælen gnist af
faderens, kærlighedens, ånd (jf. Rom 5,5). Siden Steffens’ tid har
Grundtvig vidst, at ”det Aandfulde Ord [er] sin egen Hovedsag, fordi Aand
er dets Hovedindhold.”369 Dvs., at det levende ord – på modersmålet –
vækker livskraften i barmen og virker, ikke ved menneskets egen
begribelse af ordet, men gennem ”Indtrykket og Fastheden af den Tro, det
[ordet selv] altid vækker paa Aandens Verden.” 370 Det er Grundtvigs
transcendentale poetik i kort form.
Dette udkast til anden forelæsning har Grundtvig droppet, og er i stedet
gået kronologisk historiefortællende frem i sine forelæsninger. Derfor kommer han først til 1802 i den 25. forelæsning, der handler mere alment om
den tyske skole. Grundtvig kalder den ikke for romantikken, men han regner sig selv blandt dens foregangsmænd i Danmark. Steffens’ betydning
skildres mere generelt. Med slaget på Kongedybet og med Steffens’ forelæsninger blev ”Oldtids Aand og Oldtids Ære” skænket på ny.371 Om Steffens hedder det, at ”hele min Udvikling [er] en Frugt af hans Ord.”372
Grundtvig omtaler nu Steffens i storladen, folkelig patos som en ”splittergal Modsætning til hele det attende Aarhundredes Poesi, Historie, Fysik,
Filosofi, Teologi, Kunst og Vidskab.”373 Grundtvig gør et par bemærkelsesværdige tilføjelser til udkastet. Han skriver, at Steffens’ ord udvirkede ”det
store Skridt hos mig fra det attende til det nittende Aarhundrede i Aandens
Verden.”374 Grundtvig er ved at skrive historien om romantikkens indførelse i Danmark, og han regner Oehlenschläger med som digtningens og
Thorvaldsen som billedkunstens foregangsmand, ligesom både Ørstedbrødrene, Mynster og Grundtvig selv medtages. Den såkaldte guldalderkonstruktion har sit første og stærkeste udtryk i denne forelæsning af
Grundtvig. Den anden tilføjelse til udkastet er, at han fremhæver sin bekendte forestilling om Steffens’ ”historiske Anskuelse af Menneskelivet”.
På en halv side gennemløber han Steffens’ 7. og 8. forelæsning og taler om
”dette Livs Opstandelse fra de Døde med Kristendommen” som en historisk begivenhed, der først langsomt udviklede sig og spirede i den nyeste
tid, hvor romantikernes vision om at hæve slægten til et højere stade er
368
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”vore Forestillinger fra Barndommen og Biblen saa lig.”375 Med Steffens
som forudsætning har Grundtvig i kort begreb skrevet sin egen åndshistoriske forestilling om sammenhængen mellem romantik og kristendom.
I den spiller han selv en afgørende rolle, men Steffens gav det første stød.
I en kort selvbiografisk leksikonartikel fra 1843 hedder det om universitetsårene, at han ikke kunne ”udholde at høre nogen Forelæsning til Ende,
undtagen sin Fætter H. Steffens’s over Goethes Digte”, samt, at da han var
huslærer på Egeløkke, ”kastedes Lodden for hele hans Fremtid, under Omgang i Aanden med Shakspear, Goethe, Schiller og Oehlenschläger, Fichte,
Steffens og Schelling.”376 Ærligt og redeligt og med den angivelse, at man
ikke kan forstå hans romantik alene ud fra Steffens, som han ellers selv har
lagt op til, og som denne afhandling i nogen grad alligevel forsøger på.
I 1844 skulle Grundtvig igen holde foredrag på Borchs Kollegium – dem
om mytologi, som han omtalte i et brev til Steffens – Brage-Snak. Han
tolker den danske digterverden ved at sammenligne digterne med guderne.
Steffens bliver tolket som Loke i sagnet om Idunna og æblerne. Ikke fordi
han var med til at bortføre hende, men fordi han var med til at hjemføre
hende, dvs. føre digtekunsten tilbage til Danmark. Den kritiske brod i
karakteristikken ser mest ud til at være en belejlig lejlighed for den gamle
Grundtvig til at gøre sig lystig overfor damerne, der nu var til stede.
Billedet af Steffens er det samme som tidligere, dog mindre storladent:
[Steffens] brød Isen til alt det Poetiske jeg har oplevet […] det [er] mig en afgjort
Sag, at var han ikke et Aarstid i det ny Aarhundredes Gry kommet til at tale halvdansk og halvtysk men heel poetisk herhjemme, da vilde Idunne sikkert endnu sidde i
Fangehullet […] alle disse uordentlige Foredrag er i Grunden hans skyld […] jeg kan
ærlig forsikkre, at førend jeg fik ham at høre, havde jeg slet ingen Forestilling om, at
man kunde tale fra et Catheder uden at kiede sine Tilhørere, men fik den, saasnart
han lukkede Munden op (US VIII, 578).

Her fuldender Grundtvig sin almenromantiske forestilling om Steffens’
store betydning for dansk åndsliv i almindelighed og hans opvækkelse af
det levende ord som en ubunden, folkelig tale i særdeleshed.
I sine kirkehistoriske foredrag fra 1861-63, udgivet i 1871 som KirkeSpeil, taler Grundtvig også om Steffens. Åbenbart er forholdet kølnet, for
nu taler han om, at han bl.a. vågnede fra døsen ved den ”forskrækkelige
Støj, min halvtyske Fætter Steffens gjorde på Ehlers’ Kollegium” (US X,
337). Steffens’ bedrift var, at han overbeviste om, at den ånd, man indtog i
Danmark ikke var dansk, men en blanding af fransk og tysk makulatur. I
sin omtale af Langelandstiden omtaler han ikke Steffens og gør sig i øvrigt
mere luthersk, end han var, måske fordi hans syn her er det kirkehistoriske
tilbageblik over hans levnedsløb indtil hans såkaldte mageløse opdagelse. I
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den sammenhæng har han forbigået Steffens og den store betydning, han
fik for den kirkelige og poetiske fornyelse. Sikkert fordi den personlige
forståelse mellem dem i denne tid var så dårlig, og Grundtvig derfor på
afstand (ubevidst) fortrænger det inderlige ønske om gensidig forståelse.
Da han i 1845 skrev sit mindedigt, levede dette minde om Steffens’ store
betydning for hans teologi stadig. Noget, som ellers ikke har fyldt meget i
Grundtvigs historieskrivning, hvor det er forestillingen om en dansk livsfornyelse omkring 1800, der har været ledemotivet i hans vurdering af
Steffens. Det svarer i høj grad til den omarbejdning, han senere foretog af
mindedigtet, og som stadig i dag er i brug som folkelig sang.
Grundtvigs mindedigt(e)
Henrich Steffens døde d. 13. februar 1845 som professor i Berlin, og d. 25.
marts offentliggjorde Grundtvig digtet ”Henrich Steffens” i Berlingske Tidende. 1865 omdigtede han det til en kortere og mindre selvbiografisk udgave til Kristian Køsters Et hundrede danske Sange. Denne udgave indgik i
Højskolesangbogen. De to udgaver afspejler Steffens’ betydning hhv. specifikt for Grundtvig og for dansk åndsliv i almindelighed.377
Verseformen er Grundtvigs ”lyriske yndlingsform, den syvlinjede trokæiske strofe” (GS 1981), som har minimum én væsentlig forgænger; ”Bjarkemaalets Efterklang” fra Danne-Virke III (US III, 507f), der skildrer Lejres fald, Rolfs heltedød, og hanegalet, der bringer bud om ”klaren Dag” og
vækker danske helte til dag og dåd. I tredje strofe kalder luren kæmper op
af morgenblund, ligesom Steffens vakte den nordiske ånd op af dens blund.
Første strofe: Udtrykket ”Lynildsmand” har Grundtvig hentet fra sit lyriske drama ”Paaske-Lilien” (US III, 454), hvor det bruges om ærkeenglen
Gabriel, der vælter stenen bort fra Jesu grav, som Steffens også åndeligt talt
gjorde. Det underlige ”paany” kan betyde, at Grundtvig forstår Steffens’
dåd som en eftertypologi af englen ved Jesu grav, sådan at blomsterhaven
(Danmark såvel som poesiens verden) igen blev forbundet med troen. Jeg
tror mere på, at dette ”paany” skal forstås bogstaveligt: Altså for mig,
Grundtvig, væltede Steffens ”i det aarle Morgengry”, dvs. Grundtvigs årle
morgengry – 1823 – den sten væk fra ”Troes-Graven”, som spærrede forbindelsen mellem kristendom og danskhed, mellem Grundtvigs digtekunst
og den kristne tro. Det var et påny, fordi det, han gjorde – lod kristendommen stå åndeligt op af graven – svarede til, hvad han tyve år tidligere havde
gjort. De mange tematiske og billedlige konnotationer til Nyaars-Morgen
377
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digtet igennem lægger denne tolkning nær. For Nyaars-Morgen var jo netop det digteriske udtryk for det nye romantiske liv, åbningen af de levendes
land, der var fremkommet efter Grundtvigs andet møde med Steffens.
Anden strofe benægter første strofes spørgsmål, om Steffens selv er sunket under muld. Det er han ikke, for den ånd, der slyngede lynet i hans blik
og tale, lever stadig, men nu i himlen. Strofen kan vise tilbage til strofe 186
i Nyaars-Morgen, der jo også handlede om, hvordan noget blev forløst ved
torden i klipper, akkurat som bautastenen i dette vers. Hvis man strækker
denne tolkning, kan ordene i tredje vers om, at synet genfødes, betyde, at
da Steffens optrådte påny, da genfødte, dvs. døbte, han det syn, som han
oprindeligt bragte til blomsterhaven.
Tredje og fjerde strofe er tæt forbundne. De beskriver en historisk påske
og pinse, hvor den nordiske ånd i nordens mytologi skabte stor poesi og
store bedrifter for derefter at hvile et verdensår – et sted mellem 300 og
1000 år; måske svarende til Fønixfuglens levetid – indtil den igen opstod
gennem Steffens. Stroferne konnoterer til pinseberetningen i ApG 2, hvor
helligånden som tunger af ild sætter sig på apostlene. I Nordens pinse er det
som lyn, ånden vandrer på isse fra Steffens og videre derfra.
Femte strofe peger endnu stærkere end de foregående tilbage på NyaarsMorgen, ikke kun til strofe 186, men også til sønnen under ø, Hejmdal,
som også optrådte i Grundtvigs uafsendte brev til Steffens. Meningen er, at
når Nordens sønner lytter til den torden og ånd, som de stadig hører runge i
fjeldet, så skal de mindes Steffens som den, der først stødte i Hejmdals lur
og skabte fornyelse. Det gjorde han (sjette strofe) gennem sin tale om alt af
ånd (dvs. det hånden ikke griber, et yndlingsrim hos Grundtvig). Det ord,
som føres af ånden, skaber syn, som det gjorde hos Steffens, og som det nu
gør hos enhver, der vil lytte til den røst, der runger dybt i fjeld.
Syvende strofe viser eksplicit tilbage til ”Bjarkemaalets Efterklang” og
sammen med ottende strofe beskriver den det døsige morgenblund, som
folket var i, før Steffens trådte frem. Dengang var Grundtvig en ung mand,
men han blev hurtigt gammel og gråhåret af kampen, dvs. især den teologiske strid. Thule er det mørke Norden. De fugle, som begyndte at synge
dengang, er selvfølgelig digterne, og i begyndelsen sang de for de få, ”for
hinanden og for dig”, men før Steffens forsvandt som et lyn, var også folket vågnet af sin dvale og lyttede til fuglenes sang og spejdede efter åndens
bedrifter. Det beskriver niende strofe, der naturligt følges op af tiende strofe, der er den definitive mindesten for Steffens, som har levet stærkt i
Norden, hvor han ellers ikke skrev eller opholdt sig særlig meget. Den
kraft, som han har vakt, vil vare lige så længe, som det danske modersmål,
han selv forlod, varer ved. Sådan blev hans mærkelige skæbne, at han
betød mest der, hvor han virkede mindst – som vækker af andre ånder.
11. til 13. strofe uddyber yderligere denne skæbne. Grundtvig kan endelig gøre det regnskab op med Steffens, som han ikke fik gjort med den
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levende. Selvom Steffens’ ånd og tale var dansk, så blev han – imod sit
mødrene (modersmåls) ophav – tysk i sin pen. Det betyder intet for den
virkning, som han har haft i Norden. Tyskland kan fint rose sig af Steffens’
gode navn og hans skrifter. Det er og bliver Danmark, der har arvet hans
ånd og hans sprog – som han jo så i øvrigt har fra den mødrene side, hvor
han er beslægtet med Grundtvig. Og som en sådan arvelader – dvs. den der
efterlader en arv (jf. ODS) – skal Steffens takkes. Han videregav den arv,
han selv havde fået af Odin, og tog så selv afsted med sine andre sysler og
evner – symbolsk afmalet som et krigstogt (mod den falske teologi?).
14. strofe beskriver Steffens’ gerning som et kys og et åndedræt, der stadig varmer og derfor skaber blomstring på Videslet – der ifølge ODS kan
betyde både Sjælland og øerne, Jylland og undertiden hele Danmark; for
Grundtvig sikkert det hele. Der blomstrer så meget, at en lille blomst hvert
år kan bringes af en fugl og kranse Steffens’ grav i det fremmede land. Det
vil sige, at hver gang en digter skriver et godt digt, tjener det Steffens til
ære. Af denne grund længes enhver digterfugl efter, at den som en anden
Fugl Fønix kan bringe Steffens’ aske tilbage til hans moderland, så digterfuglene kan synge ved deres fuglefaders grav. Det betyder vel noget i retning af, at Grundtvigs drøm er, at når nu Steffens er ophav til den danske
romantik, så burde han også tilhøre Danmark, hvis romantik i så fald ville
være mere genuin dansk.
De afsluttende strofer, 15.-18., er underlige og kan forekomme makabre,
men meningen er god nok: Hvis Steffens’ aske igen, som faderen gør det i
Fønixfuglen, kommer tilbage til Danmark, så vil det, som er vokset ud af
hans ånd, også i sandhed bygge på denne. Som en anden Kong Skjold skal
hans arv komme tilbage, og atter engang skal den nordiske ånd i fuldt flor
rejse sig en skole – Grundtvigs drøm om akademiet i Sorø – der skal bygge
udelukkende på nordisk ånd og dannelse. En højromantisk lærdomsvision
om en ny og større gryningstid end den, som for øjeblikket er oprundet.
Måske med en ny historisk inkarnation af Hejmdal-Steffens? Mindesmærket for den morgenhane, Steffens nu identificeres med, skal være det store
oplysningsværk, den nye nordiske skole, som skal bygges efter hans
bjergestil – Steffens var jo egentlig geolog – og skal ligne Birtingsborg; en
storslået blanding af Odins og Sagas hal med gyldne stråler (GS 1981, 54).
Den senere omarbejdede udgave af digtet er kun på seks strofer og er
mindre vidtgående og mere almen i sit udtryk og i selve beskrivelsen af
Steffens, idet den ikke medtager en del strofer og lader den oprindelige 10.
være den sidste. Man må sige, at Grundtvigs redigering er vellykket, hvis
intentionen var at gøre den mere tilgængelig og mindre selvbiografisk. Af
de medtagne strofer og vers378 er formuleringerne identiske, bortset fra to
afgørende ændringer i den første strofe og en enkelt i den anden, som giver
378
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sangen en helt anden retning. Nu er det ikke længere for Grundtvig, men
for ”vort Øie”, dvs. for alle og enhver, der kan synge med på sangen, at
Steffens væltede stenen bort. Vigtigst, så spærrede stenen ikke for ’troesgraven’, men for livsords-graven; dvs., at digtet nu handler om Steffens’
indvarsling af romantikken i det hele taget, og det lille ”paany” bliver mere
ubetydeligt. Sangen får karakter af en blot og bar mindesang og ikke af et
håb, fordi spørgsmålet om Steffens’ død ændres til en konstatering.
Grundtvigs lille, men afgørende ændring afslører forskellen på, hvad
man kunne kalde Grundtvigs specifikke kristne romantik og så (myten om)
den almindelige danske romantik. Begge dele er i Grundtvigs forståelse
indvarslet af det lyn, som Steffens slyngede. Men den åndshistoriske betydning af Steffens’ romantik for Grundtvigs digtning og teologi har fået en
noget anden accentuering i den omarbejdede udgave, som er kongenial
med den forståelse, han lagde frem i de senere historiske skrifter. Der kan
være mange forklaringer på, at Grundtvig har ønsket denne forskel mellem
historieskrivningen og den specifikke biografiske eller teologiske
betydning. Måske især fordi det i sin tid ikke lykkedes at komme i en
hjertelig forening med Steffens omkring det projekt, som han både efter
deres første og andet møde var blevet inspireret til. Det ændrer ikke på, at
hans forsøg på at forbinde kristendom og romantik i især Nyaars-Morgen
og den åndelige fornyelse, digtet førte med sig, og som i sidste ende betød
en omkalfatring af hans teologi, var bestemt af den omorientering, der
foregik i hans romantikreception efter det andet møde med Steffens. Det
vidste Grundtvig godt i 1845, da han håbede på en ny og inderlig forening
med Steffens’ ånd, ligesom Fugl Fønix opstår af sin faders aske. Der er
meget at bortforklare, hvis man skal hævde, at Steffens ikke havde
afgørende betydning for Grundtvig – også selvom han selv med tiden
nedtonede dette forhold. Min undersøgelse har været én tolkning af denne
indflydelse, som først og fremmest består i en vedvarende inspiration fra
IPFs tanker om længsel, poesi og historiefilosofi og en tilskyndelse til at
genoptage denne indflydelse i den teologiske strid og digtning efter 1823.
Det afsluttende kapitel hæver sig op over forbindelsen Steffens og
Grundtvig for med et bredere udsyn at forsøge at sige noget mere alment
om kristendom og romantik i lyset af det stof, som her er trukket frem.
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Romantik og kristendom – litterært set
I afslutningen på sin bog Digteren Grundtvig gør Poul Borum sig en række
overvejelser over, hvorvidt Grundtvig var romantiker. Han henviser til C.I.
Scharling med den snævre forestilling om, hvad romantik er, og hvorfor
Grundtvig ikke er romantiker: ”romantik = Schelling, Grundtvig ikke =
Schelling, altså Grundtvig ikke = romantik.”379 Den slags konklusioner er
selvfølgelig udtryk for en utilfredsstillende forestilling om romantik, og
Borum peger på, at sådanne vurderinger kan være drevet af den tankegang,
at en forfatter er uinteressant, hvis han er et genuint barn af sin tid. Som om
Grundtvigs geni og hans kristendomsforståelse ikke kan holde til at være
romantisk. Borum konkluderer, at en undersøgelse af Grundtvigs forhold til
sin samtid og dens romantik ”må være en hovedopgave for den fremtidige
Grundtvigforskning, som vil opfattes som kritik og ikke blot som materialesamling med skjult polemik.”380 Man har brug for en sam-læsning af
Grundtvig og samtiden, hvis man vil sige noget mere om forholdet til romantik og hans placering i tiden. Det er i nogen grad det, der her er forsøgt
med Steffens som hovedfigur – idet Steffens’ faktiske påvirkning dog giver
denne kritik en teologihistorisk forankring. Borum peger også på en anden
mulighed, nemlig at ”afprøve Grundtvig på den radikalt nye romantikforskning, som begynder hos Northrop Frye og M.H. Abrams.”381 Abrams’ Natural Supernaturalism er ifølge Borum en af de bedste bøger, man kan læse
om Grundtvig, selvom den ikke handler om Grundtvig. Det er selvfølgelig
at strække den, og det tager Borum også forbehold for, men i mindst én forstand er det rigtigt. For ifølge Abrams er en hovedsag i romantikken dens
omformulering af den teologiske arv, og det er en passende ramme at forstå
Grundtvigs indsats som romantiker i. Omvendt bidrager hans kristendom
også til at nuancere forestillingen om romantik som et teologisk ærinde.
Abrams’ hovedvidne i Natural Supernaturalism er Wordsworth og hans
store, bevidste bestræbelser på at skrive det fuldstændige selvbiografiske
og åndshistoriske digt. Det er nærliggende, at et komparativt litteraturstudie
med Nyaars-Morgen ville give frugtbare indsigter.382 Imidlertid er det ligeså meget den store åndshistoriske sammenhæng, som er Wordsworths,383
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der har Abrams’ interesse. Hovedtesen er, at romantikerne – i forlængelse
af eller i opposition til den officielle kristendom – førte kristendommens
verden af billeder og forestillinger ”from a supernatural to a natural frame
of reference.”384 Det udfoldede sig i poesi og filosofi og målet var a ”marriage between mind and nature.”385 I den sidste forstand minder det om den
unge Steffens’ bestræbelser. Den kristne arv hos især de engelske romantikere skal forstås i vid forstand, for så vidt som de overtager hele den kristne frelseshistorie – inkl. en forestilling om paradis – som den findes i biblen eller den kristne tradition hos f.eks. Milton, og ’naturaliserer’ den. Romantikernes bestræbelse var: ”radically to recast, into terms appropriate to
the historical and intellectual circumstances of their own age, the Christian
pattern of the fall, the redemption, and the emergence of a new earth which
will constitute a restored paradise.”386 Med William Blake kan man sige, at
den britiske barde var den nye tids hebræiske profet – og biblen var derfor
”the Great Code of Art.”387 Grundtvig kan selvfølgelig også forstås i lyset
af den romantiske bibelreception, som er emnet nedenfor.
Denne teologiske traditionsarv medførte også en historiefilosofi; en
forestilling om historisk fremskridt, som må forstås ”within the existing
frame of Christian prospectivism.”388 Denne model internaliserede romantikerne også hos det enkelte menneske, sådan at både menneskelivet og historien afspejler det, Abrams kalder for ”The Circuitous Journey”,389 dvs.
en bevægelse fra en tilstand gennem ”alienation” to ”reintegration.”390 En
bevægelse, som f.eks. også findes i Hegels Åndens Fænomenologi,391 og
som kan forstås med forsynstanken som en konstitutiv analogi. På samme
måde var biblens billed- og forestillingsverden et poetisk og strukturelt
forbillede.392 Det er den samme forestilling om hjemme-ude-hjem, som
findes i den tyske Bildungsroman, i musikkens sonateform og Grundtvigs
Nyaars-Morgen. Denne bevægelige eller historiske måde at tænke på, får
også konsekvenser for filosofien, som må tænke i flydende – ’levende’ –
begreber. Man forstår en tanke ved at begribe dens bevægelse.393
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Det er klart, at man kan forstå Grundtvigs teologi og digtning i lyset af
en sådan helhedsforestilling om romantikkens teologiske arv – hvad enten
man som Abrams bl.a. finder kilderne til denne arv i kristen nyplatonisme
og pietisme eller ej.394 Det er også klart, at Grundtvig havde en række konstitutive træk tilfælles med den engelske og tyske romantik hos f.eks.
Wordsworth og – i Abrams’ fortolkning – Hegel. Men derfor behøver man
ikke som Abrams at abonnere på en sekulariseringstese. Abrams skriver:
The Romantic enterprise was an attempt to sustain the inherited cultural order against
what to many writers seemed the imminence of chaos; and the resolve to give up
what one was convinced one had to give up of the dogmatic understructure of Christianity, yet to save what one could save of its experiential relevance and values.395

Hos Grundtvig og Steffens skal man snarere vende forholdet om. Bestræbelsen gik her på at forsvare kristendommen overfor forvanskninger af den
ved at insistere på dens ”dogmatiske understruktur” – dvs. dens historiske
overlevering – overfor en række udvandinger af den. I den sammenhæng
spillede den romantiske poesi og filosofi en betydelig rolle, fordi den betød
nye måder at anskue kristendommen på, som lod den fremtræde i al sin
glans overfor oplysningstiden, som der hos alle romantikere blev reageret
kraftigt imod. Men det samme gjorde der overfor de forvanskninger og
destillater af kristendommen, som Schleiermacher og den falske teologi
havde tilfælles med – visse dele af – romantikken. Men det betød ikke, at
Grundtvig og Steffens ikke var romantikere, tværtimod er der ingen vej
udenom at opfatte disse to lutherske kristne som genuine romantikere.
Det hænger bl.a. sammen med deres – især Grundtvigs – optagethed af
mytologi og billedsprog. Det gør en bemærkning af Northrop Frye yderst
påfaldende: ”it is curious that there seems to be so little mythopoetic theory
in Romantic poets, considering that the more expendable critics of the time
complained as much about the obscurity of myth as their counterparts of today do now.”396 Det skulle man ifølge Frye ellers forvente, fordi romantikernes inderliggjorte helhedsanskuelse gav dem en fornemmelse af enhed
med en større magt, som de f.eks. fandt udtrykt i mytologien, der derfor
prægede deres digterværker, som ofte antog mytiske dimensioner. I den
sammenhæng kan man jo pege på, at Grundtvigs romantik netop udfoldede
sig konsekvent som en tolkning og udfoldelse af den nordiske mytologi,
ledsaget af en kontinuerlig række bevidste overvejelser over myternes teori
og poetik – og mytologiens forhold til kristendommen. På samme måde er
Steffens’ forsvarsskrift for kristendommen bemærkelsesværdigt, fordi det i
den kritiske omgang med den falske teologi insisterer på en bevidstgjort
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mytisk-poetisk teori i stedet for det ukritiske forsøg på at skrælle kristendommens mytologi væk fra dens ’egentlige’ indhold. Her byder det danske,
nordiske – og i visse henseender det tyske – romantiske stof sig til som en
bekræftelse af Fryes tese om, at romantik er snævert forbundet med mytopoetik. Måske var Grundtvig den tænker, der så dybest i dette forhold, når
han anholdt den særlige arv i den nordiske mytologi, som udvortes bekræftede den indvortes romantiske anskuelse.
Som Auken skriver, bliver den nordiske mytologi for Grundtvig ”det naturlige sprog for det nordiske menneske at forstå sin verden og historie
i.”397 Det får, som Auken rigtigt konkluderer i sin afhandling, vidtrækkende
betydninger for den måde, man må opfatte Grundtvigs teologi på, fordi
denne, som han jo selv skrev det i testamentet, ikke kan forstås uden i sammenhæng med hans mytologi og poesi – ja, den er i sig selv en poetisk teologi med et billedligt overskud. Hans kristendom må forstås som hans romantik, og ikke bare med den som en blot og bar historisk forudsætning.
Omvendt må også romantikken hos Grundtvig forstås teologisk. Man forstår kun Grundtvig, hvis man forstår den samklang af romantik og kristendom, der er på færde i hans forfatterskab. Det udfordrer den måde, man må
opfatte romantikkens forhold til teologien på. I den forstand går en beskæftigelse med Grundtvigs forhold til romantikken hinsides Abrams.
Denne udfordring gælder også synet på den middelalderlige romancetradition, hvorfra udtrykket romantik kom, og hvor f.eks. Steffens fandt et forbillede for sin tids poesi og filosofi. Frye skriver, at ”Historically and generically, it [romanticism] is akin to romance, with its effort to maintain a
self-consistent idealized world without intrusions of realism or irony.”398
Det kan for en snæver betragtning godt være en karakteristik af Grundtvigs
billedverden. Fryes egne studier af romancen og dens reception i The
Secular Scripture peger dog også ud over denne sammenhæng. Litteraturhistorisk set kan man betegne romantik som modsætning til realisme eller
naturalisme, idet sidstnævnte ”moves in the direction of the representational and displaced”, mens ”the romantic tendency [moves] in the other concentrating on the formulaic units of myth and metaphor.”399 I det nittende
århundrede betegner den modsætningen til idealisme og realisme forstået
som ”two sets of reasons for feeling confident about the adequacy of words
to represent external reality.”400 Begge disse forsikringer om jordisk klarhed som vand af vin var i deres rendyrkede og mest golde form Grundtvigs
historiske modstandere. Den romantik, han satte i stedet, var dog ikke en
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modsætning til kristendommen forstået som virkelighed eller sandhed
(idealismens påstand), men et ligeberettiget univers, hvis billeder med
Fryes ord (om romancens historiske udvikling) kæmpede en Jakobskamp
om gensidig anerkendelse:
Somehow or other, the created scripture and the revealed scripture, or whatever we
call the latter, have to keep fighting each other like Jacob and the angel, and it is
through the maintaining of this struggle, the suspension of belief between the spiritual real and the humanly imaginative, that our own mental evolution grows. Meanwhile we have one principle to go with. The improbable, desiring, erotic, and violent
world of romance reminds us that we are not awake when we have abolished the
dream world: we are awake only when we have absorbed it again.401

Udskift romance med mytologi, og det kunne have været en programerklæring for Nyaars-Morgen. Fordi den danske historie var, som den var, og
fordi Grundtvig her fik øje på den særlige rolle, den nordiske mytologi
havde at spille, så blev ikke den romantiske litteratur, men den nordiske
mytologi det poetiske forbillede i hans romantik. Men det er de samme
konstitutive træk, der ligger bag, og som Frye skriver om. Det, der skete i
Grundtvigs store mytisk-poetiske, kristelige billedverden, var, som
Northrop Frye skriver til afslutning i en karakteristik af romantikken med
en stikpille til en banal forståelse af den, at ”the ’outside’ world disappears,
but it does not disappear in the ’inside’: that kind of metaphor has been left
far behind.”402 Nej, den ydre verden optages snarere i billedverdenen, i poesien, i kristendommen anskuet som en historisk overleveret størrelse med
sin egen billedrigdom, der går i samklang med den billedverden – fra
Grundtvigs synspunkt den nordiske mytologi – den møder i historiens løb.
Ved at erindre og genskabe denne bevægelse, in casu overgangen fra
hedenskab til kristendom, i form af en billedkamp, bliver digteren og hans
læsere inddraget i billedverdenen. Det svarer til det forhold, at enhver
bliver en del af kristendommen ved deltagelse i menighedens gudstjenestefejring og dens erindrende gentagelse af frelseshistorien: ”The past is not
returned to; it is recreated.”403
Litteraturkritikken kan således hjælpe os til at åbne blikket for, hvad
Grundtvig mener med, at danskerne skal tilegne sig den nordiske mytologi
og kristendommens historiske klædedragt. Det er et genuint, romantisk digterisk projekt med kristendommens sandhed som forudsætning og mål. Og
med den nordiske mytologi som poesiens udtryk par excellence er det også
et særligt bidrag til den europæiske romantik, som må rokke ved alt for
håndfaste litteratur- og idéhistoriske sekulariseringsteser.
401
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Romantik og romantikken. Traditionsarv og hovedanliggender
I 1949 skrev René Wellek et forsvar for en paneuropæisk enhedsromantik,
som endnu i dag står som overbevisende.404 Forudsætningen for at tale om
denne er ikke så meget selve ordets begrebshistorie, som Wellek gennemgår, men selve den fælles bevidsthed om en ny tid, der fandtes hos digtere
og filosoffer, her hos de engelske, om ”a movement which rejected the critical concepts and poetic practice of the eighteenth century” og en bevidsthed om, at bevægelsen ”formed a unity, and had its parallels on the continent, especially in Germany.”405 Wellek identificerer tre karakteristika ved
denne bevægelse:406 1) Indbildningskraftens (’imagination’) betydning for
poesien som en erkendelse af den dybeste virkelighed. 2) Naturen som en
levende organisme med betydning for verdensbilledet. 3) En insisteren på
og brug af symboler og myter i digtekunsten. Alle tre punkter passer på
Steffens og Grundtvig, selvom sidstnævntes teologiske ballast giver en
række accentforskydninger. Man kan sige, at disse træk hos Grundtvig
viser sig i en teologisk-historisk bundethed: 1) Indbildningskraftens
binding til den historiske overlevering i bibel og mytologi. 2) Natursynet
bundet til den naturlige teologi og til at se menneskenaturen som Guds billede. 3) Brugen af symboler og myter som en kritisk og genskabende omgang med traditionen. Det var især disse tre punkter, som han i sine åndshistoriske arbejder søgte afklaring af efter det andet møde med Steffens.
Wellek antyder også, at romantikken slår bredest igennem i Tyskland,
dvs. at den der også kommer til at omfatte musik407 og, kunne man tilføje,
teologi. Også i Tyskland er der tale om forskellige stadier af romantik. Det
er nærliggende at forsøge at forstå den udvikling, som Grundtvig gennemgår, i lyset af den udvikling den tyske romantik, inkl. Steffens, gennemgår i hans levetid. Det har den danske germanist Steffen Steffensen forsøgt i en lille artikel om ”Grundtvig und die deutsche Romantik”.
Steffensen peger på, at hvis man overbetoner Grundtvigs kristelige vækkelse omkring 1810, overser man, ”dass auch der spätere Grundtvig sein
Christentum mit romantischen Elementen verknüpfte.”408 Grundtvig er al
originalitet til trods barn af sin tid til og kan sammenlignes med
udviklingen i den tyske romantik.
Efter en ung, revolutionær periode, hvor romantikken ville forny og omstyrte kulturen, slår den, da dette projekt mislykkedes, om i en restaurativ
periode (Steffensen henviser til Steffens’ brev til Tieck om det åndelige
babelstårn). Nu søger romantikerne i stedet fornyelse ”durch die Wiedergewinnung verlorener Werte, durch die Rückkehr zur überlieferten Religion
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und durch Anknüpfung an die belebenden Kräfte des Volks in der Gemeinschaft.”409 Dette indbefatter også Steffens’ gradvise tilbagevenden til kristendommen. Grundtvigs tre verdenskrøniker må ses som led i denne restaurative periode. Gennem beskæftigelse med historien forsøger han at åbne
samtidens øjnene for den poesi, der beror på ”dem Zusammenhang
zwischen dem Zeitlichen und dem Ewigen im menschlichen Leben” – der
er tale om en ”Verchristligung romantischer Gedanken.” 410 Denne
bestræbelse kan også genfindes hos Fr. Schlegel. Man kunne føje til, at
Grundtvigs senere folkelige indsats og politiske engagement også betegner
en udvikling i tysk romantik mod statstænkning og – med et uheldigt
udtryk – ”nationalromantik.” I forlængelse heraf kan hans stadige kamp for
politisk og religiøs frihed ses i lyset af den øvrige romantiske udvikling.411
Det er vigtigt at understrege, at denne kristning af romantiske tankegange
først slår bevidst igennem hos Grundtvig efter 1823, hvor de restaurative
bestræbelser medfører en række fornyelser – teologisk, poetisk og folkeligt.
Steffensen påpeger, at man kan forstå Grundtvigs romantik i lyset af en
middelalderlig tankegang, hvor verden er en ”bildliche Spiegelung Gottes”
og derfor vækker den længsel, som romantikken lærte Grundtvig at forstå
og udtyde.412 Også Wellek pegede på, ligesom Abrams, at romantikken betegner en ”revival of something old.”413 Den forskel, der er mellem den oprindelige tradition og romantikkens genoptagelse af den, kan let, og det
sker også for Wellek, lede tankerne hen på, at der er tale om en sekulariseret genoptagelse af teologisk stof, men det advarer eksemplet Grundtvig og
Steffens os imod at slutte alt for hurtigt. Det kan derfor være nærliggende
at betragte, hvilken overensstemmelse der er mellem hovedanliggender i
romantikken og så den traditionsarv, den optager eller bygger på.
Jørgen Pedersen peger i sin artikel ”Traditionsarv og hovedanliggender i
romantikken” på romantikkens teologiske arv fra den radikale reformation,
pietisme og middelalderlige mystik og identificerer nogle konstituerende
træk ved romantikkens videreførelse af den teologiske tradition.
Et træk er den ”fremherskende tendens til netop samtidig med den religiøse fornyelse dog at interiorisere og på skabningens plan integrere, hvad
der i den bibelske åbenbaring og i den traditionelle teologis sigte alene tilhører det guddommelige”414 altså det, som Abrams kalder for natural supernaturalism. Det forbinder romantikken med en nyplatonsk/augustinsk arv,
hvor skabningen ses som værende i Gud som den skabende eller
forbilledlige tanke (panenteisme). Forståelsen af skabningen som – eller
409
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som skabt i kraft af – Ordet fra Johannesprologen genfindes i romantikernes følelse for den store harmoni. Derfor var spørgsmålet om forholdet
mellem ånd og natur af største vigtighed for romantikerne, og det ledte erkendelsesteoretisk til en ny udgave af den middelalderlige illuminationstanke, som man f.eks. ser det i Steffens’ forelæsninger og i hans pietistiske
arv, i Grundtvigs udgave af den naturlige teologi og i begges forestillinger
om oplysning eller Erleuchtung som en teologisk kategori.
Et andet træk er forestillingen om ”den indre basis for den levende og
altomfattende sammenhæng i dens udvikling og dens endelige forklarelse,
som romantikerne i anelse og i skuen, i tanke og i stræben rettede sig frem
imod.”415 Pedersen viser, hvordan denne tanke i grunden er et polart forhold, fordi den faktiske tilværelse altid står i modsætning til den attråede
harmoni – sådan som man også ser det i Steffens’ forelæsninger. Det betyder, at den enhed, som romantikerne søgte i helheden, egentlig er betinget
af en dialektik, der sigter mod en syntese – akkurat som i Hegels fænomenologi. Denne tanke kommer til udtryk i romantikernes forkærlighed for Jakob Bøhmes middelalderlige mystik, f.eks. i linjer som ”Wem Zeit ist wie
Ewigkeit,/ Und Ewigkeit wie Zeit,/ der ist befreit/ von allem Streit.”416 Man
kan tænke på De Levendes Land for at finde paralleller til denne tankegang
hos Grundtvig. Tilværelsen er altså bestemt af en konstitutiv polaritet, som
forløses og forklares, når det evige manifesterer sig i tiden.417 Udformningen af denne tanke kan være mere eller mindre eksplicit teologisk, sådan
som det sker i Grundtvigs forfatterskab, hvor mytologien eller det skabte
menneskeliv som ånd i støvet undertiden er nok til, midlertidigt, at forløse
denne polaritet – en tanke, der førte frem til den store og udtrykte opvurdering af menneskelivet i dets egen ret. Den samme tanke kommer til udtryk i
sonateformen og Irenæus’ rekapitulationsteori. Hostrups Gjenboerne fra
1844 har ved Pedersens mellemkomst givet denne forestilling navn af ”St.
Kannikestrædemodellen”,418 idet dette stykkes fortælling om Regensstudenten, der får smedens datter, er et billede på forsoningen mellem ånd og
natur: ”Saa har han jo/ bygt sig en Bro,/ der knytter Livet til Ideen.”419 Det
er denne overvinding af kløften, som også Nyaars-Morgen på sin måde
gennemspiller, stærkest udtrykt i brylluppet mellem Freja og Ottar.
En anden teologisk-spirituel arv i romantikken er dens fremtidsforventning som noget mere end blot eskatologisk.420 Et forhold, der hos Grundtvig jo optræder igen og igen i de digte, der her er draget frem, og er samlet
i udtrykket ’de levendes land’: ”til det fornyede jordiske land hører i den
415
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hele romantiske sammenhæng og som dens principielle anliggende også såvel naturen som timeligheden, der her ikke længere er uden for Guds rige.” 421 Det hænger sammen med det andet punkt. Man kan supplere
Pedersen ved at pege på, at Grundtvigs bidrag til forestillingen om evighedens frembrud i tiden er, at dette først og fremmest er noget, der sker i og
i kraft af historien – undertiden gentagne gange i dens løb – og ikke blot
mellem mennesket og naturen. Konkluderende sagt hører kristendommen
med til romantikken: ”Den romantiske selvidentificering med kristendommen i dens historiske udspring, i dens endelige realisering i naturlivet, i
mennesket selv og i historien er et forhold, der under den senere udvikling
let tabes af sigte.”422
Som Pedersen anfører, er denne adskillelse af romantik og kristendom
især noget, der hører en senere modernitet til. Af den grund er det afgørende at se på, i hvor høj grad denne sekularisering skyldes romantikernes egne teologiske bestræbelser. Det er et forhold, som kommer stærkest til udtryk i romantikernes skriftsyn og bibelbrug – noget som jo var et hovedproblem for både Steffens og Grundtvig.
Den romantiske bibel og mytologien
Ved Wilhelm von Humboldts oprettelse af universitet i Berlin blev det teologiske fakultet adskilt fra den øvrige humaniora. Det betød en endelig
markering af den adskillelse mellem bibelkritik og øvrig litteraturkritik,
som ifølge Stephen Pricketts bog om The Romantic Appropriation of the
Bible har haft en lang række konsekvenser helt op til i dag.423 Det kan bl.a.
aflæses i receptionen af Schleiermacher, hvis hermeneutik er blevet forstået
uafhængigt af den teologiske sammenhæng, som den de facto havde fra talerne om religionen i 1799 og fremefter.424 Men omvendt kan man også sige, at denne bibelforståelse var af en sådan almenreligiøs og filosofiskidealistisk art, at løsrivelsen fra den klassiske, teologiske bibelforståelse allerede var gennemført. En ny æstetisk skole var oprundet med romantikerne, og dens bibelsyn var uafhængigt af teologiens, men det betyder ikke, at
dette bibelsyn er identisk med Schleiermachers og Steffens’ falske teologi.
Prickett fremstiller en alternativ romantisk bibelforståelse hos Fr. Schlegel. Schlegel kom med tiden til at anse biblen for et litterært overflødighedshorn, der forbandt poesi, filosofi, mytologi og romanplot – og religion
– i ét samlet skrift. Den er udtryk for den ultimative ’kunstreligion’: ”The
Bible constitutes the ultimate anthology from which we constantly shape
and reshape our self-understanding.”425 Biblen levede for Schlegel op til
421
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romantikernes krav til den ultimative bog, i det den ”not merely constitutes
a unique art-form, but that it also […] contains its own critical theory, by
which it must be read and understood.”426 Med Günter Bader kan man sige,
at den var værket par excellence, der levede op til den romantiske forestilling om en transcendental poetik. Det giver god mening at forstå Grundtvigs bibelsyn i lyset af denne romantiske forestilling. Han kunne så at sige
overtage dette bibelsyn og eksplicitere dets teologiske potentiale i kraft af
dets strukturelle ligheder med det lutherske skriftsyn. Dette skriftsyn fortsætter hos Grundtvig efter den såkaldte mageløse opdagelse, men man må
dertil tilføje, at Grundtvig i trosbekendelsen fandt det ultimative romantiske
digt, der i bogstavet indeholdt ånden, og som tillige var overleveret uforfalsket gennem historien. Trosbekendelsens ånd og ord var de samme, som
fandtes i biblen, og derfor kunne han ufortrødent holde fast ved biblen som
den oplysningsbog, hvorudfra de kristne måtte forme deres selvforståelse
og billedverden. Med de nævnte forbehold in mente minder Grundtvigs
skriftsyn om det romantiske skriftsyn, som Prickett finder hos Schlegel.
Det er åbenlyst, at der fra og med midten af det attende århundrede med
en opblomstring omkring overgangen til det nittende opstod en ny måde at
læse biblen på, som vi kan kalde for mytologisk. Den nye bibelkritik gik ud
på at vise, at biblen hørte ind under mytologien, hvilket medførte en harmonisering af biblen med andre mytologier. Som konsekvens blev poeten
”restored to his office as bard and seer.”427 Det er oplagt, at både Steffens
og Grundtvig hører hjemme i denne bevægelse. Steffens, fordi hans mytopoetiske teori lader ham forsvare biblen over for letkøbte ’mytologiske’
læsninger, og Grundtvig, fordi han vitterligt så sig selv som en profet, der
skulle forene de allerede eksisterende mytologier, og derfor nød han godt af
i disse sammenhænge at kunne læse biblen, som han læste mytologien. Det
er i en vis forstand det, hele Nyaars-Morgen drejer sig om. Men hvis man,
som også Abrams var tilbøjelig til, opfatter denne mytologiske skoles nyfortolkning af biblen ene og alene som en reaktion på ”the collapse of the
ontological foundations of religion”,428 tager man efter alt at dømme fejl.
Bestræbelsen var også et genuint teologisk anliggende, der bl.a. kan ses
som et forsøg på at sammentænke det romantiske bibelsyn – lad det så
være en reaktion eller ej – med den traditionelle teologis ditto. Forskydningen i bibelsyn er selvfølgelig en del af den øvrige bevidsthedshistoriske
udvikling.429 Men det betyder ikke, at man skal opfatte den apologetiske
tone som en form for romantisk ironi430 eller tro, som det hedder, at ”text
426
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was liberated from the letter of divine inspiration and became a system of
human significances.”431 Både Steffens’ og Grundtvigs forsvarsskrifter er
udtryk for romantisk poesi og filosofi, men er også bibelsk protestantisme.
De forbandt den romantiske geniæstetik med en pneumatologisk forståelse
af inspirationen og af skriftens tydning kun ved troen.
Det 18. århundrede og den historisk-kritiske forskning ændrede radikalt i
måden at anskue Bibelen på, således at ”opmærksomhedens tyngdepunkt
blev forskudt fra teksten i Bibelens kontekst til teksten i en rekonstrueret
kontekst.”432 I det lys kan man forstå både pietismens og den såkaldte mytologiske skoles fokus på enkelte tekster og deres eksistentielle potentiale.
Den mytologisk-harmoniserende bibellæsning, som E.S. Shaffer har beskrevet (op.cit.) og især den historisk-kritiske forsknings måde at læse
biblen på har medvirket til en formørkelse af det samlede bibelske narrativ,433 der først igen er dukket op fra 1970’erne i litterær formkritik hos
Northrop Frye, narrativ teologi og andre litterære læsninger af biblen og bibelreception.434 Men denne tendens var ikke enerådende i romantikken, og
f.eks. Steffens’ og Grundtvigs bibelsyn – i en vis forstand også Schleiermachers, Clausens og Schlegels – er forskellige udgaver af et romantisk alternativ. Hans Frei har beskrevet, hvordan der i det 18. og 19. århundrede
opstod en ”logical and reflective distance between narrative and reality”435 i
fortolkningen af bibelteksterne. Det var den udvikling, som i sidste ende affødte bibelfundamentalismen som sin negativt afhængige modsætning. På
afstand kan vi nu se, hvordan Grundtvig og Steffens på hver sin måde forsøgte at overkomme denne kløft ved hjælp af deres romantiske bibelsyn.
Grundtvig går dog langt videre i sit forsøg på at forbinde protestantismens skriftforståelse med romantikkens. For ham hviler skriftens helhed
som en organisk sammenføjning af enkelte skrifter ikke på dens poetiske
enhed eller på den historiske sammenhæng, som den kritiske forskning
bragte i misrøgt, men på det, han kalder det profetiske, og som hos ham er
en blanding af jødisk-kristen profetisme og romantisk historiefilosofi. I Om
Christendommens Sandhed, går han endnu videre end det, og idet han lægger biblen på alteret, grundfæster han sammenhængen i biblen i selve ordet,
Jesus Kristus:
Kun naar vi betragte Bibel-Ordet som et Billede af Ordet selv, der var i Begyndelsen
hos Gud, havde Livet i sig, og gjorde det til Menneskens [sic] Lys, blev Kjød, og
431
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boede iblandt os med en Herlighed, som den Enbaarnes af Faderen, fuld af Naade og
Sandhed, kun da blive Ordene i de brudte Tale-Former, der maatte briste for den
himmelske Fylde, baade Smaa-Billeder af det Hele, og organiske Ledd i den store
Bygning, vi kaldtes og udrustedes til at arbeide paa. (US IV, 715f)

Denne tankegang forudsætter en romantisk, indvortes anskuelse, hvor skriften altså kun i sandhed forstås, når den betragtes i menighedens midte og
udlægges med troen. Da bliver den et billede af Guds ord (det svarer til
sammenhængen mellem Johannesprologens ord og illuminationen i den
store sammenhæng som beskrevet hos Pedersen). Så bliver den en helstøbt
tekst, hvor hver enkelt del afspejler helheden, og hvor den skal bruges og
udlægges til menighedens styrkelse og opbyggelsen af menighedsfællesskabet med henblik på åndeligt fremskridt. Dette forhold peger på Grundtvigs kirkelige anskuelse som et resultat af en kritisk omgang med det
romantiske tankegods i relation til spørgsmålet om biblens betydning. Kun
hvis skriften tolkes i kraft af den historisk overleverede helhedsanskuelse,
udtrykt i trosbekendelsen og bevidnet i menigheden, er den sand, og da
vidner hver enkelt del om helheden og vice versa. Da bliver den forstået i
lyset af, og som bevidner af, det frelseshistoriske narrativ, som den romantiske historiefilosofi var en variant af. En historiefilosofi, som Grundtvig
overtog og i en vis forstand gendøbte, idet han med den som sin forudsætning kunne gribe om hele det bibelske narrativ fra skabelsen til de sidste
tider. Således kunne han i sin historieskrivning bruge biblen, først som
målestok, og senere frigivet som en billed- og historiebog, der bevidnede
historiens gang. I den forstand er han en kristen-romantisk profet-poet.
Det forhold, at Grundtvig brugte og anså biblen for troværdig har
medført anklager for bibelfundamentalisme. Det er blevet overbevisende
nuanceret af Kim Arne Pedersen (GS 2005, 86ff), som dog er med på, at
Grundtvig i snæver teologisk forstand er fundamentalist:
Grundtvig har 1) været gennem en mere eller mindre pietistisk omvendelse, 2) han
afviser en historisk-kritisk tilgang til Bibelen, 3) han fastholder verbalinspirationen,
436
4) han afviser en moderne tolkning af kristendommen, 5) han fastholder over for
rationalisterne den traditionelle kristendom […] 6) han afviser en videnskabelig
verdensforklaring, og han 7) mener, at der på bibelsk basis kan udarbejdes en form
for videnskabeligt alternativ til naturvidenskabens verdensbillede (GS 2005, 105).

Men i en videre forstand kan man ikke kalde Grundvig for fundamentalist,
for hele hans historiske måde at tænke på nuancerer dette forhold betydeligt. Det samme gør hans kamp for en billedverden, der samler det mytologiske og bibelske univers. Dertil kommer den vide udstrækning af romantisk mytopoetik, som Grundtvig anvender i sin brug og udlægning af biblen. Det afgørende punkt er den kirkelige anskuelse fra 1825. Den sætter
436
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trosbekendelsen og gudstjenesten i centrum, men betyder derved ikke en
tilsidesættelse af biblen, som man ofte forledes til at tro. Dens konsekvens
er ”Grundtvigs frie, poetisk stærke og ’Guds Ord’-teologisk funderede brug
af bibelens skriftsteder.”437 Som jeg også har vist, genoptager han en traditionel typologisk tænkning, ligesom der gennem hans brug af biblen i salmedigtningen (med ”Zions Sang” som et pragteksempel) med Jesper
Høgenhavens ord: ”fremtræder konturerne af et samlet bibelsk univers, der
først og fremmest overbeviser i kraft af billedsprogets indre sammenhæng”
(GS 2011, 79). Slutteligt kan man pege på den romantiske variant af inspirationslæren, som også fandtes hos Steffens, som betyder, at de enkelte
skrifter kun er et udtryk for troen, og derfor forudsætter troens indre anskuelse eller sans for at forstås.438 Biblen er en del af kirkens historie.
Endelig bør man også nævne Grundtvigs forkærlighed for de johannæiske skrifter og den johannæiske tradition, som han gennem Irenæus følte sig
forbundet med. Det johannæiske tekstkorpus – evangeliet, de tre breve og
åbenbaringen – danner tilsammen en frelseshistorisk fortælling fra skabelse
til eskaton. Alene dette forhold betyder en ny binding til det samlede, historiske forløb og et syn på, at biblen ikke alene beskriver historiske forhold,
men også selv profeterer om historien og derfor skal udlægges historisk, sådan som Grundtvig f.eks. gjorde med de syv menighedsbreve, der blev udlagt som syv historiske menigheder. Grundtvig forbinder sig her med det
18. århundredes høje vurdering af Johannes (det filosofiske evangelium) og
med en række litterære receptioner af Johannesåbenbaringen i romantikken.439 Johannes-kristendom lægger vægten på kærlighedens forening med
troen, på enheden i Kristus og på værdien af det skabte menneskeliv. Da Fr.
Helweg skrev den johannæiske teologihistorie, opfattede han Steffens som
et mellemled i overleveringen og Grundvig som kulminationen. Her hedder
det om den sammenhæng mellem kristendom og historie, som biblen skal
udlægges i: ”Historien er et Beviis for Troen, fordi den er Guds Gierning,
men atter peger Guds Ord paa Guds Gierning i Historien som paa en Profeti.” 440 Endelig må det ikke glemmes, at det er i Johannesevangeliet,
lignelsen om hvedekornet findes, jf. Nyaars-Morgens strofe 208.
Døbt romantik. Fønixfuglen
Spørgsmålet, om Grundtvig egentlig er romantiker, står stadig tilbage. Ja,
selvfølgelig er han det på den ene side. Nej, på den anden side, hvis man
dermed forstår noget væsensforskelligt – f.eks. ift. biblen – fra den lutherske kristendom, som var hans blivende forudsætning og den tradition, han
selv videreførte. Man kan, som det er gjort, kalde Grundtvigs romantik for
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en døbt romantik. For Lundgreen-Nielsen er det et forhold, der hænger
snævert sammen med hans poetik:
I sine mest bevægede ungdomsår, 1805-10, lod Grundtvig sig inspirere og influere af
romantikken på afgørende måde, uden at han glemte at sætte dens tankeverden på et
lavere niveau end kristendommen. Fra 1810 og en snes år frem bekæmpede han romantikken, først litterært, så teologisk. Fra 1832 forsonede han sig med den i en erkendelse af dens ubestridt åndelige karakter, dog mere som en almen strømning i
kulturen end som en gruppering af bestemte forfattere eller bestemte værker.441

Hertil må tilføjes, som denne undersøgelse har vist, at denne ’forsoning’ er
et forhold, der bunder i den teologiske konfrontation med romantikken fra
1823 i skikkelse af især Steffens’ værk. Lundgreen-Nielsen fortsætter:
I Grundtvigs eget forfatterskab er det gådespækkede billedsprog, der engang i tidens
fylde vil blive ’forklaret’, en kunstnerisk hovedkategori. Gåderne er fremsat af hans
egen underbevidsthed eller bevidsthed, af samtiden, af historien. Opklaringen af dem
er forbeholdt Gud. Man kunne foreslå at kalde Grundtvigs litterære livsholdning for
en døbt romantik.442

Poul Borum undrede sig over, at man ikke bare kaldte Grundtvigs romantik
for kristen romantik.443 Det er selvfølgelig et korrekt udtryk, men betegnelsen ’døbt romantik’ rammer alligevel noget centralt. For det var netop dåben, forstået som et døds- og opstandelsesmotiv, der blev nøglen til
Grundtvigs romantiske poesi og livsanskuelse, sådan som det flere gange
udspiller sig i Nyaars-Morgen og i ”Zions Sang.” I et større perspektiv
hænger det sammen med sonateformen, hvor de gamle temaer også genoptages i en ny og forklaret skikkelse. En sammenhæng, som peger tilbage på
Irenæus og rekapitulations-teorien, at Kristus tager det gamle menneske
tilbage. Sådan tager også Grundtvig hele sin romantik med dens mytologi
og længsel tilbage i en ny og forklaret skikkelse i sin digtning og teologi.
Northrop Frye har beskrevet forholdet mellem den bibelske og hedenske
mytologi sådan: ”biblical mythology is diachronic, pagan mythology synchronic.”444 I Grundtvigs billedverden krydser de to akser med hinanden,445
hvilket fører til en ny forklaret udgave af de samme mytologier i historiens
løb. Det peger tilbage på den bibelske typologi og frem mod Søren
Kierkegaards begreb om gentagelsen.446 Man kan sammenligne Grundtvigs
digtning med en Noahs ark, der forsøger at holde menneskeverdenen og de
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hedenske billeder i live gennem deres transfiguration ind i kristendommen:
”Everywhere we turn in the nineteenth century, we find a construct
reminding us of a Noah’s ark, bearing the whole surviving life of a world
struggling to keep afloat in a universal storm.”
Grundtvigs eget samlede billede på denne forestilling blev Fønixfuglen,
som dukkede op i Nyaars-Morgen og siden igen i mindedigtet til Steffens.447 Den måde, den lever i historien og opstår igen af sin aske, blev for
Grundtvig en samlende konstellation for en række forhold, inklusiv forholdet mellem romantik og kristendom: Hans eget liv og digterkald, menighedernes og folkenes død og opstandelse i tiden, den kristne dåb, den hedenske mytologis skæbne i kristendommen, forholdet mellem skabelse, historie og eskatologi, samt det kristne martyrium og historiens gang i øvrigt.
Samtidig er fuglene hos Grundtvig symbol på digterne og poesien, og Fugl
Fønix er derfor den kristne digtning. I så henseende er det hans måske mest
prægnante billede, og derfor også et, han bliver ved at vende tilbage til.448
Jeg finder det passende som afslutning at fremdrage Grundtvigs
(posthumt udgivne) digt Phøniksfuglen fra 1853, der ligesom sammenfatter
de fleste af de forhold, afhandlingen har været inde på, i et digt, der er en
slags afklaret efterklang til Nyaars-Morgen (med særlig forbindelse til
stroferne 243ff om havfruens rejse) samlet omkring ét billede. Digtet er det
første i en digtcyklus af fem, hvor de følgende handler om de nordiske mål,
dvs. sprog. Digtets første strofe, i et andet versemål end resten, anslår selv,
at der her er tale om det vigtigste af alle billeder:
Blandt alle Spejltaler paa Jorden,
Udraabte som ’Gudernes Sprog’
I Østen, i Syden og Norden,
Fugl-Pheniks er Perlen for sand.
Stjærnerne tindre paa Himmelens Blaa,
Der er én over alle de andre! (PS VIII, 58).

Digtet begynder i urtiden, hvor menneskets sprog var ét, og hvor selv hverdagssproget havde vingede ord (jf. i øvrigt Steffens’ 7.-8. forelæsning som
den gennemgående, bagvedliggende historiefilosofiske konstruktion). Efter
sammenbruddet ved Babel kunne man høre et klagende kvad:
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Det Kvad var af Menneskeaanden,
Sin Bane han spaaede om,
Sin Vej gennem Ørken og Vaanden
Tilbage til Guds Paradis (ibid.).

Fønixfuglen er morgenrødens fugl, der synger fra paradisets have om menneskets oprindelige bestemmelse og mulighed for genrejsning. I den forstand inkarnerer den først det gudbilledlige menneskes paradislængsel:
Han sang om den Sol i det høje,
Som skød sine Straaler til Muld,
Usynlige kun for vort Øje,
Mens Støvgran er Stenen deri […]
Han sang om det Muld, der skal klares,
Til det skinner selv som en Sol,
Saa i det maa klart aabenbares,
Hvad her det indstraaled i Løn (PS VIII, 59).

Denne længsel spår om bedre kår, når evigheden rammer tiden, og muldet i
kraft deraf vidner om sit ophav fra det evige. Det er den romantiske polaritet og forventningen om et paradis, der er noget mere end eskatologisk.
Dette identificeres herefter eksplicit som den jødisk-kristne skabelsestanke,
der leder til en profeti om inkarnationen, idet gudsbarnet i følgende strofe
både kan være det gudbilledlige menneske og Kristus:
Han sang om Guds Billed i Støvet,
Han sang som Guds-Barnet i Løn,
Som krones for Tids-Levnedsløbet
Med Evighedsblomsternes Krans! (ibid.)

Digtet beskriver herefter, hvordan denne sang tonede ud i historiens løb,
indtil et historisk nulpunkt, hvor Fønixfuglen vælger at flygte. I den forstand er den nu blevet et billede på hele menneskehistorien:
Da graaned af Sorg som af Ælde,
Den dejlige Morgenrøds-Fugl,
Til Ørkens de ødeste Fjælde
Han flygted fra Paradisvang (PS VIII, 60).

Fuglen leder efter et sted at slå sig ned, indtil den forsvinder i Libanons
skove, hvor den finder en palme (jf. Sal 91,13 LXX, hvor φοῖνιξ; palme, i
er blevet tolket som Fønix). Herefter, idet den ofrer sig selv, identificeres
den nu med Kristus, der betegner et omslag i historien:
Han bygte som Bierne travle,
Beredte frivillig sit Baal,
Ham lysted med Ilden at avle
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En Søn til Forklarelsens Dag.
Solstraalen, som dertil udsendtes,
Fandt Reden med Fuglen deri,
Og aldrig en Offerild tændtes,
Som dufted saa sødt under Sky (PS VIII, 61).

Ligesom Fønixfuglen først bliver til en orm ud af ægget, således også med
Kristus (og med kristenfolket), som blev betragtet med foragt, men dog
voksede og vandt sig et navn. Den øvrige verden beskrives som de ørne
(aquila, romerske soldater), fuglen kappes med, og digtet skifter langsomt
scene. Da dukker der en anden fugl op, som er skovnattergalen fra Libanonsdalen (PS VIII, 63), men egentlig bliver et symbol på Norden (ligesom
havfruedatteren i Nyaars-Morgen). Hun leder efter Fønix, men finder ham
først ved hans bål (hvad der må være år 1000449), som hun lader sig brænde
af, hvorefter hun som de nordiske svaner flyver ind i paradiset, et symbol
på Nordens dåb:
I Aske hun sank med den bolde,
Med ham hun af Asken opstod,
Besang over Emmerne kolde
Den Skærsild, hun selv gjennemgik (PS VIII, 63).

Selvom alle nu flokkes om den igen opstandne Fønixfugl, inkl. ørne og falke, og anser ham for den største, så er det ikke alle fuglene, der som Fønix
formår at komme tilbage til det paradis, hvor han selv kom fra. Ved paradisporten venter nattergalen på at komme ind sammen med Fønixfuglen,
som Freja ventede på sin Ottar. Herefter følger kernen i digtet, dets gåde og
dennes løsen, som er fortællingen om, at romantikkens længsel fuldbyrdes i
ordet ved som Fønixfuglen at dø og opstå på ny, og som samtidig er en historisk vision à la Steffens’ forelæsninger:
Saa klarer sig i Nytaarstiden
Med Oltidens Højsang i Sky
Dyb-Sukket i Mellemtids-Kviden
Ved Sang-Bod for Sang-Banesaar.
Aands-Ilden i Støvhjærtets Flammer –
Deraf bryder Livslyset ud,
Guldnøglen til Aands Gaade-Kammer
Er Ordet som Liv og som Lys. (PS VIII, 64).

Denne kulmination følges straks efter op af en poetisk udtrykt ekklesiologi.
De to følgende strofer svarer til de to forudgående, som Grundtvigs
mageløse opdagelse og ”Zions Sang” svarer til Nyaars-Morgen:
449

Jf. Fønixdigtet fra 1840: ”Saa lever Fugl Fønix i tusend Aar” (PS VI, 295).
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Hvor Hjærte og Aand sammenleve
Til ét i Fuldkommenheds Baand,
Der fødes af Adam og Eve
En Søn med Forklaringens Ord!
Trods Faldet og Tabet af ’Eden’,
Trods alle Vildfarelsers Flugt,
Dog Menneskehjærtet forleden
Sig aabned for Guds Aandepust (ibid.).

Det handler selvfølgelig om Kristus, men også om den nye tid. For det forlyder, at der kun er asken tilbage af fordums tids ånd på glødende tunger og
troen på blussende bål. Det er selvfølgelig løgn, og det vidner digterens
eget liv om. Fugl Fønix kommer nu til at betegne Grundtvig selv:
Dog alt er af Asken oprundet
En Bog-Orm ej blot, men en Fugl,
En Aand, som har kæmpet og vundet
I Sang, som i standende Strid […]
Ej længer med Verden han kives,
Men kvæder sin Paradis-Sang,
Saa alt, hvad den hører, oplives,
Og Livet sig selv bliver klart (PS VIII, 65).

Men digtet stopper ikke her. Det væsentlige er ikke digterens egen skæbne,
men det, han har set (eller hørt) og oplevet og nu synger om; dvs. hvordan
bøgernes beretning om fortiden kan opvækkes ved ånden, på samme måde
som menneskets hjerte, der udtaler længsel og håb, også kan opvækkes.
Som Asken i Skrinet af Blommer,
Saa er Mindesmærker i Bog:
Naar Aanden med Lyst ihukommer
Sit Værk og sin Møje paa Jord.
Som Nattergal-Slaget i Svale
Ved Paradis-Gærdet fuldnæst
Er Menneskehjærtets Udtale
Af Saligheds Længsel og Haab! (PS VIII, 65f).

Det er denne hjertets søde morgendrøm om en Fønixild, der bærer det
sande menneskeliv op af ismuren ved paradiset – med håbet om, at vi
engang skal komme over den fra dødningehjem til de levendes land. Det er
Grundtvigs døbte romantik.
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Jakob Knudsen sagde om Grundtvig, at det nittende århundrede stod
spejlet i hans sjæl og skrift.450 Få har som han gennemlevet hele det 19. århundredes bevægelse fra oplysning til romantik og videre igen. Hans liv og
hans skrifter vidner om en kamp for at forsone sig og sin kristendom med
tilværelsen gennem en kritisk omgang med tidens tanker i teologi og digtning. Det gælder, som det her har været i fokus, i særlig grad hans romantik, som han indoptog og kvalificerede i kraft af sin kristendom. Når det
derfor i det seneste danske værk om romantik – skrevet af en Grundtvigforsker – hedder, at ”i dag er vi alle romantikere”,451 så kalder det på nuancering, på eftertanke og refleksion, både teologisk og historisk. I den forstand
er der endnu meget at hente i Grundtvigs døbte romantik.
Det gælder også i forhold til de forskellige former for romantik og kristendom, som jeg undervejs har fremskrevet i en (tysk-)dansk sammenhæng.
Romantikkens gåde, længslen efter den store sammenhæng, opfyldtes i
kristendommen, og de romantiske teologer formåede at iklæde kristendommen romantikken. Men romantik og kristendom er ikke bare én ting, og
derfor forekommer Grundtvigs døbte romantik central, fordi den på en afgørende måde viser, at en bestemt form for romantik giver en bestemt form
for kristendom. Om den døbte romantik kan der kort og sammenfattende
fremhæves især tre intimt forbundne punkter: 1) Længslen efter den store
sammenhæng, som løses i og med kristendommen, og som kommer fra det
gudbilledlige menneskes hjerte. 2) Den transcendentale poetik, som både
har konsekvenser for digtningen og teologien, fordi den lader billedsproget
og den romantiske erkendelsesteori udfolde sig i fuldt flor uden behov for
filosofisk om- og udtydning. 3) Den historisk-poetiske tænkemåde, som
finder den indre anskuelse bekræftet i historien og mytologien, og som ved
at tænke i levende begreber og historiske sammenhænge lader forskellige
ånder samvirke; lader kristendommen rekapitulere menneskelivet. Alle tre
punkter har deres udspring i Steffens’ filosofiske forelæsninger og får fornyet aktualitet efter det andet møde med Steffens i 1823, hvor Grundtvigs
(og Steffens’) teologi og digtning bliver et eksempel på, at romantik og
kristendom er to organisk og historisk sammenføjede størrelser. Det fik i
samtiden konsekvenser for den måde, man måtte forholde sig til andre –
evt. romantiske – kristendomsforståelser på, og det har i dag konsekvenser
for den måde, man vil anskue forholdet mellem kristendom og romantik på,
historisk og aktuelt.

450
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Jakob Knudsen, Idé og Erindring (1949), 28.
Katrine Frøkjær Baunvig, Romantik (2014), 60.
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Resume på dansk
Denne afhandling er en omarbejdet besvarelse af prisopgaven stillet af Afdeling for Kirkehistorie på Det Teologiske Fakultet 2015: Romantik og
kristendom. Afhandlingen, som er blevet belønnet med guldmedlaje, består
af en indledning og fem hovedkapitler, hvoraf det første har karakter af en
historisk indføring i stoffet, og det sidste er af mere principiel art. De
mellemliggende tre kapitler er en historisk undersøgelse af afhandlingens ’case study’: Henrich Steffens’ (1773-1845) indflydelse på N.F.S.
Grundtvigs (1783-1872) digtning og teologi i årene 1823-1827 gennem
skriftet Von der falschen Theologie und dem wahren Glauben. Eine Stimme
aus der Gemeinde.
I indledningen argumenteres der gennem en introduktion til begrebet ’romantik’ for, at det i en besvarelse af spørgsmålet om romantik og
kristendom er bedst at gå den deskriptive vej; dels for at respektere det historiske stof og den måde, kristendom og romantik spiller sammen på i det,
dels for ikke at give en for vidtløftig eller snæver definition af romantik.
Den form for romantik, som afhandlingen fremstiller, konnoterer selvfølgelig til en almindelig litteratur- eller idéhistorisk forståelse af begrebet, hvorfor det i det afsluttende kapitel er muligt at samle tråden op og diskutere
forholdet mellem kristendom og romantik i en større åndshistorisk sammenhæng. Gennem en indføring i afhandlingens disposition og litteraturen
argumenteres der i indledningen ydermere for valget af Steffens’ indflydelse på Grundtvig fra især 1823 som oplagt (i en dansk sammenhæng): Hvad
angår det historiske stof kan afhandlingen både bygge på og bidrage til den
eksisterende forskning, og ift. det mere overordnede spørgsmål kan den
med udgangspunkt i det fremstillede stof bidrage til en teologisk-litterær
kritik, som især findes i nyere engelsk romantikfortolkning.
Første kapitel introducerer fætrene N.F.S. Grundtvigs og Henrich Steffens’ veje til romantik. Der gives først en kort redegørelse for Steffens’ vej
til romantikken, og gennem en læsning af Indledning til philosophiske Forelæsninger fra 1803 opstiller kapitlet en række heuristiske definitioner på
romantik, som bl.a. kendetegnes ved poesi, længsel, inderliggørelse og historie og en søgen efter den store sammenhæng. Der argumenteres for, at
denne romantik på trods af skin af det modsatte lader sig forbinde med
kristendom. Det viser også eksemplet Grundtvig, hvis første møde med
Steffens’ romantik i ungdomsforfatterskabet er emnet for resten af kapitlet.
Grundtvigs romantik udmærker sig først og fremmest ved at udfolde sig
som en betragtning af nordisk mytologi i konsekvent forlængelse af Steffens’ filosofi og ved i stigende grad at forbinde sig med luthersk kristen-
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dom – især efter 1823, som er afhandlingens egentlige emne.
Andet kapitel handler om Steffens’ skrift fra 1823, hvori den romantiske
ånd træder frem som luthersk kristen. Kapitlet behandler vejen fra romantik
i 1803 til romantik og kristendom i 1823 og de historiske omstændigheder
– sagen omkring den prøjsiske union og menigheden i Breslau – der omkranser Steffens’ skrift. Derefter følger en læsning af skriftet. Skriftet
udfolder sig som et forsøg på med en romantisk erkendelsesteori i spørgsmålet om skriftens fortolkning at forsvare en klassisk, luthersk protestantisme overfor den såkaldt falske teologi. Steffens’ tanker kan sammenfattes
i hans forståelse af Erleuchtung, hvor kristendommen oplyser den store
sammenhæng, som romantikken søger. Steffens’ skrift var et implicit opgør
med Friedrich Schleiermachers teologi, og gennem en læsning af dennes
Reden fra 1799 og under inddragelse af Günter Baders arbejde med fortolkningen af 2 Kor 3,6 argumenterer kapitlet der for, at man må skelne mellem
flere hinanden gensidigt udelukkende former for romantik og kristendom –
med forskellige idéhistorisk udspring – i spørgsmålet om poetik og skriftsyn. Kapitlet behandler slutteligt reaktionerne på Steffens’ skrift, hvor især
Grundtvig træder frem med et indædt forsvar.
Tredje kapitel er langt det fyldigste og behandler store dele af Grundtvigs trykte og utrykte produktion i 1823-27 i et forsøg på at vise, hvordan
han under indtryk af Steffens på ny integrerer romantik som en del af sin
kristendom. Der argumenteres for, at Grundtvig ved læsning af Steffens
bliver tilskyndet til arbejdet med sit eget forsvar for kristendommen, og at
han på en række afgørende punkter står under inspiration fra Steffens. En
række mislykkede udkast til et forsvarsskrift fører ham ud i en selvransagelse, hvorved han genopdager sin ungdoms romantik. Det fører til det
store digt Nyaars-Morgen fra 1824, som kapitlet giver en udførlig,
selvstændig behandling af, fordi det er et hovedvidne til forholdet mellem
romantik og kristendom, idet den billedkamp, som digtet gennemspiller
mellem nordisk mytologi og lutherdom, kan læses som Grundtvigs bevidste
bestræbelse på gennem poesien at forbinde kristendom og romantik. For at
fremhæve dette aspekt ved værket læser jeg det modsat en overvejende biografisk eller forfatterskabsintern tendens i forskningen i lyset af en åndshistorisk forståelse af den musikalske sonateform. Derefter behandler kapitlet store dele af Grundtvigs trykte teologiske forfatterskab i årene 1825
og frem. Det vises, hvordan Grundtvig efter en romantisk fornyelse og
under stadig inspiration fra Steffens udarbejder en teologi, der fører til og
videre fra den såkaldte ’mageløse opdagelse’, som diskuteres. Kapitlet
behandler først en række idéhistoriske afhandlinger i Theologisk Maanedsskrift og derefter Kirkens Gjenmæle og det dobbelte skrift om den sande
kristendom og kristendommens sandhed. Sideløbende dermed aflæses den
samme fornyelse i en række digte, hvoraf ”Zions Sang” fra 1825 er det
vigtigste. Under striden med H.N. Clausen, der blev Grundtvigs udgave af
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Steffens’ falske teologi, udkommer en dansk oversættelse af Steffens’ skrift,
og ved at se Clausens og Grundtvigs kirkekamp i lyset af Steffens viser jeg
to traditioner for romantik og kristendom i Danmark, som afspejler de tyske forhold. Det vedrører spørgsmålet om Schleiermachers indflydelse i
Danmark, og her spiller bl.a. også F.C. Sibbern en rolle. Slutteligt antyder
jeg en række perspektiver i fortolkningen af Grundtvigs videre forfatterskab og foretager en læsning af Grundtvigs litterære testamente fra 1827,
der er hans eget tilbageblik over fornyelsen og hans forsøg på principielt at
udtrykke forfatterskabets sammentænkning af romantik og kristendom.
Fjerde kapitel behandler Steffens’ betydning for og i Grundtvigs forfatterskab. Der redegøres for det personlige forhold, for deres korrespondance,
og for den gensidige behandling (især fra Grundtvigs side) i de to forfatterskaber. Slutteligt foretager jeg en analyse af Grundtvigs mindedigt over
Steffens, der findes i to udgaver, som hhv. udtrykker Steffens’ specifikke
betydning for Grundtvigs romantik og kristendom og Steffens’ betydning
for romantikken i mere almen forstand. Det afspejler de biografiske forhold,
for selvom Grundtvig stod under dyb inspiration af fætteren Steffens både i
1803 og 1823 og livsvarigt insisterede på denne inspiration, så blev det
trods et ønske herom aldrig til en inderlig forståelse og påvirkning den
anden vej. Derfor skriver Grundtvig i stigende grad historien om Steffens
og romantikkens indførelse om til en generel, åndshistorisk fortælling.
Det afsluttende kapitel har form af et mere principielt essay om romantik
og kristendom, der med udgangspunkt i det behandlede stof diskuterer
spørgsmålet på et mere overordnet plan. Der argumenteres under inddragelse af især Northrop Fryes og M.H. Abrams’ romantikforståelser og en
række nyere afhandlinger om romantik og kristendom for, at romantikkens
kristne traditionsarv skal forstås som mere end en sekulariseret teologi.
Eksemplet Grundtvig og Steffens viser, at den romantiske bestræbelse kan
ses som et genuint teologisk projekt. Dette forhold diskuteres især ift.
spørgsmålet om fortolkningen af skriften og mytologien, og der vises en
række teologiske traditionsvidereførelser og hovedanliggender i romantikken. Slutteligt karakteriserer jeg gennem en eksempellæsning af digt
Phøniksfuglen Grundtvigs romantik som en døbt romantik. En romantik,
som i en selvstændig videreførelse af Steffens’ tanker bekræfter hovedtesen: At romantik og kristendom er to organisk og historisk sammenføjede
størrelser. Det gælder bl.a., som afhandlingen gennemgående viser, på tre
hovedpunkter, nemlig længslen efter den store sammenhæng, poetikken og
den historiske tænkemåde.
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Summary in English
This thesis is written in Danish by Kristoffer Garne as a prize paper called
for by the Section for Church History, Faculty of Theology at the University of Copenhagen in 2015 (awarded a gold medal). The topic of this
thesis is: Romanticism and Christianity (Romantik og kristendom). The
thesis is divided into a prolegomenon and five chapters, of which the first
chapter is an historical introduction to the material, and the last is a more
fundamental essay. The remaining three chapters make an historical
investigation into the case study of the thesis: Henrich Steffens’ (17731845) influence on N.F.S. Grundtvig’s (1783-1872) poetry and theology in
the period between 1823 and 1827 through the book Von der falschen
Theologie und dem wahren Glauben. Eine Stimme aus der Gemeinde (“On
the False Theology and the True Faith. A Voice from the Congregation”).
Through an introduction of the concept ‘romantic’ (or romanticism) the
prolegomenon argues that a descriptive approach is to prefer, if one wishes
to study romanticism and Christianity: At least, in order to respect the historical material and the way in which romanticism and Christianity intertwine. This approach also ensures that the given definition of romanticism
is neither too narrow nor too broad. The definition of romanticism given in
this thesis as it progresses connotes, of course, to a more general sense of
the concept, as it can be found in intellectual or literary history. For that
reason, it is possible in the final essayistic chapter to collect the threads and
discuss the relation between romanticism and Christianity in a correlation
relating to intellectual history. By giving an introduction to the disposition
of the thesis and the literature on the subject, the prolegomenon furthermore argues for the choice of Steffens’ influence on Grundtvig (particularly from 1823 and onwards) as an ideal subject matter (at least in a Danish context): Regarding the historical material, the thesis both builds on
and contributes to established research, and regarding the more overall
question, the examined material contributes to a theologically literary criticism found especially in the English interpretation of romanticism.
The first chapter introduces N.F.S. Grundtvig’s and Henrich Steffens’
paths to romanticism. It begins with a short exposition of Steffens’ path
and then establishes a number of heuristic criteria for romanticism through
a reading of Indledning til philosophiske Forelæsninger (“Introduction to
Philosophical Lectures”) from 1803. Romanticism is thus characterized by
poetry, longing and interiorization and a search for the great coherence.
Contrary to expectation it is argued that romanticism associates with
Christianity. The same point is illustrated in the case of Grundtvig whose
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first meeting with the romanticism of Steffens in his early writings is the
topic for the remaining part of the chapter. Grundtvig’s romanticism is distinctive in the way it unfolds itself as an interpretation of Norse mythology
by the aid of the philosophy of Steffens and is increasingly interwoven with
Lutheranism – especially after 1823, which is the main interest of the thesis.
The second chapter deals with Steffens’ book from 1823 where romanticism becomes more Lutheran Protestant. This chapter investigates the
development from romanticism in 1803 to romanticism and Christianity in
1823 and the historical circumstances of the book – the Prussian Union and
the congregation in Breslau. This is followed by an analysis of the book
and its attempt to defend traditional Lutheranism against the so-called
‘false theology’ through a discussion of romantic epistemology in the interpretation of sacred scripture. Steffens’ ideas can be summarized in his
understanding of Erleuchtung (enlightenment): Christianity enlightens the
big coherence that was sought by romanticism. His book was also an implicit rejection of Friedrich Schleiermacher’s theology. By reading Schleiermachers Reden (“Speeches on Religion”) from 1799 with the help of
Günter Bader’s paper on the understanding of 2 Corinthians 3:6, the
chapter distinguishes two contradictory kinds of Christian romanticisms –
emanating from two different traditions concerning poetics and sacred
scripture. Eventually, the chapter deals with the reception of Steffens’ book,
especially Grundtvig’s eager defence.
The third chapter is the most comprehensive and investigates a great deal
of Grundtvig’s published and unpublished writings from 1823 to 27 with
special reference to romanticism and Christianity. The attempt is to show
how Grundtvig under the impact of Steffens integrates romanticism as a
part of his Christianity. It is argued that Grundtvig through the reading of
Steffens is urged to write his own apologetic work and that he is inspired
by Steffens at a number of crucial points. Through several unsuccessful
drafts for a book, he ends up with a self-examination after which he
resumes the romanticism of his youth. This leads to the great poem NyaarsMorgen (“New Year’s Morning”). The chapter provides a detailed analysis
of the poem as a key witness to the relations between romanticism and
Christianity. The struggle between two kinds of imagery (Norse mythology
and Lutheranism) can be read as Grundtvig’s conscious struggle to unite
romanticism and Christianty through poetry. I emphasize this aspect by
reading the poem – contrary to an autobiographic or oeuvre-internal
tendency in earlier research – in the light of the musical sonata form. This
is followed by an investigation of Grundtvig’s writings from 1825 and
onwards. It is shown how Grundtvig after a romantic renewal and under
continual influence by Steffens develops a theology that leads to his socalled ‘matchless discovery’. The chapter analyses a number of historical
treatises in Theologisk Maanedsskrift (“Theological Monthly”) and then in
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Kirkens Gjenmæle (“The Church’s Retort”) plus the treatise about the ‘true
Christianity’ as well as the ‘truth of Christianity’. Grundtvigs romantic
renewal is also seen in a number of poems of which “Zions Sang” (“The
Song of Zion”) is the most important. During the controversy against H.N.
Clausen, a Danish translation of Steffens’ book appears, and by looking at
the dispute in the light of Steffens, I present two kinds of Christian
romanticism which reflect the German ditto. This also concerns the
question of Schleiermacher’s influence in Denmark, and here F.C. Sibbern
also plays a part. Finally, I suggest some perspectives on the interpretation
of Grundtvig’s later writings, and I analyse Grundtvigs literary testament
from 1827 – his own retrospection on the renewal and his attempt to
express the fundamental relationship between romanticism and Christianity
in his writings.
The fourth chapter deals with the importance of Steffens in Grundtvig’s
writings. It outlines their personal relationship and the treatment of Steffens
in Grundtvig’s writings and (though less extensive) vice versa. I also analyse Grundtvig’s elegy on Steffens, which exist in two versions: One expresses Steffens’ specific influence on Grundtvig’s romanticism and Christianity, and the other expresses Steffens’ significant role in Danish romanticism in a more general sense. This reflects the biographical circumstances:
Even though Grundtvig was deeply influenced by Steffens – in 1803 as
well as in 1823 – and insisted on this inspiration all through his life,
Steffens never really understood Grundtvig despite Grundtvig’s hopes for a
heartfelt understanding. For that reason, Grundtvig rewrites the story of
Steffens and romanticism into a more universal tale.
The fifth and concluding chapter is an essay with a larger perspective.
Drawing on the historical material, it discusses the question in a more general sense. By discussing the interpretation of romanticism in Northrop
Frye, M.H. Abrams and other dissertations on romanticism and Christianity,
it is argued that the Christian heritage of romanticism must be understood
as more than secularised theology. The example of Grundtvig (and Steffens) shows that the romantic enterprise can be viewed as a genuine theological endeavour. This is discussed in relation to interpretation of sacred
scripture and mythology, and a series of theological legacies and
aspirations in romanticism are shown in the chapter. Finally I pay attention
to Grundtvig as a ‘baptised romantic’ and exemplify this by reading the
poem Phøniksfuglen (”The Phoenix”). Grundtvig’s romanticism is an
original continuation of Steffens’ ideas, and this confirms my main thesis:
that romanticism and Christianity are two organically and historically
intertwined concepts. This can be seen, for example in three main
aspirations: The longing for the great coherence, poetics and the historical
way of thinking.
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Appendix 1: Sonateformen
Fra Jørgen I. Jensen, Europasonate (2009), 217.

Appendix 2: Grundtvigs mindedigt(e)
[Strofenumre tilføjet i begge udgaver]
”Henrik Steffens” i Berlingske Tidende
1845, nr. 66 / (PS VI, 558-562.).
Her efter GS 1981, 47-51

”Henrik Steffens” i Et hundrede Danske
Sange, udg. Kristian Køster,
Schønbergs Forlag, København 1865

1. Lynildsmand! som for mit Øie,
I det aarle Morgengry,
Lig en Engel fra det høie,
Vælted Stenen bort paa ny,
Der hos mig i Blomsterhaven,
Lukked, spærred Troes-Graven!
Sank nu selv du under Muld?

1. Lynildsmand, som for vort Øie,
I det aarle Morgengry,
Lig en Engel fra det Høie,
Vælted Stenen bort paany,
Stenen som i Blomsterhaven
Lukked, spærred Livsords-Graven!
Ogsaa du sank under Muld.

2. Nej den Aand, som slynged’ Lynet,
Naar det knitrende udfoer,
Aanden, som gjenfødte Synet,
Sprængte Bautasteen i Nord:
Aanden i dit Blik, din Tale
Efter Kæmpeskridt i Dale,
Hviler kun paa Skyer blaa!

2. Dog den Aand, som slynged Lynet,
Naar det knitrende udfoer,
Aanden som gjenfødte Synet,
Sprængte Bautasteen i Nord,

3. Nordens Aand, til Gru for Jetter,
Skabte før i Vana-Gaard
Odins-Syn og Thors-Idrætter;
Hviled saa et Verdens-Aar;
Vandrer nu igen paa Isse,
Som paa Sky og Klippespidse,
Klædt i lyn med Kæmpeskridt.

Vandrer nu igjen paa Isse,
Som paa Sky og Klippe-Spidse,
Klædt i Lyn, med Kæmpeskridt.

4. Paa din Isse, høie Frænde!
Fæsted’ Fod den Aand paany,
Vandrer nu til Verdens Ende,
Som han aged før i Sky;
Klarer nu, til Gru for Jetter,
Odins-Syn og Tors-Idrætter,
Tegner Lys og taler Lyn!
5. Naar det knitrer, naar det dønner,
Naar det runger dybt i Fjeld,
Naar I lytte, Nordens Sønner!
Muntre end i Tidens Kveld;
Mindes, det var ham, der blunder,
Som i Nord, til stort Vidunder,
Stødte først i Heimdals Lur!

3. Naar det knitrer, naar det dønner,
Naar det runger dybt i Fjeld,
Naar I lytte, Nordens Sønner,
Muntre end i Tidens Kveld,
Mindes, det var ham, der blunder,
Som i Nord til stort Vidunder
Stødte først i Heimdals Lur!
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6. Ja, den fri, den stærke Tale
Om, hvad Haanden griber ej,
Men hvad dog fra dybe Dale
Baner sig til Stjerner Vej,
Ordet, som af Aanden føres,
Skaber Syn hvor Røsten høres,
Vaagned, Steffens, her med dig!

4. Ja, den fri, den stærke Tale
Om hvad Haanden griber ei,
Men hvad dog fra dybe Dale
Baner sig til Stjerner Vei:
Ordet, som af Aanden føres,
Skaber Syn, hvor Røsten høres,
Vaagned, Steffens, her med dig!

7. Da var disse Lokker gule,
Som i Kamp blev tidlig graa,
Da var mørkt det over Thule,
Intet Øje Lyset sae,
Før det lød paa Bjergetoppe:
Vaagner alle! Sol er oppe!
Røsten var dit Bjarkemaal.
5. Folket sov som Lig i Kiste,
Kæmper sov som Kampesteen,
Brat dog vaagned Fugl paa Kviste,
Lærke med i Ager-Reen,

8. Folket sov, som Lig i Kiste,
Kæmper sov som Kampesteen,
Brat dog vaagned Fugl paa Kviste,
Lærke med i Agerreen,

Stak i Sky til Vingeprøve,

Stak i Sky til Vingeprøve,

Sang med Lyst for Øren døve.
For hinanden og for dig.

Sang med Lyst for Øren døve,
For hinanden og for dig!
9. Og før end paa Lynets Vinge
Til dit Fædreland du foer,
Du det hørte lyst til Tinge:
Vaagnet er nu Folk i Nord,
Spiler Øine, lytter efter,

Mærker Aandens Kæmpekræfter,
Rimer Dag og Døn med Daad!
10. Det skal spørges, du har levet
Som kun Faa paa denne Jord,
Leved mest, hvor mindst er skrevet,
Levet kongelig i Nord;
Talt et Ord, som aldrig glemmes,
Vakt en Aand, hvis Kraft fornemmes,
Mens vi har et Modersmaal!

6. Det skal spørges, du har levet
Som kun Faa paa denne Jord,
Levet mest, hvor mindst er skrevet,
Levet kongelig i Nord,
Talt et Ord, som aldrig glemmes,
Vakt en Aand, hvis Kraft fornemmes,
Mens vi har et Modersmaal!

11. Tvende var vel dine Røster,
Ypperst Tydskland kalder sin;
Dansk var dog, som hendes Søster,
Moder din og Moder min!
Tydsk vel Pen dig faldt i Haanden,
Dansk dog Tungen var og Aanden,
Dem det er, som skifte Arv!
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12. Ærligt Modersmaalet skifter,
Nøies tarvelig med sit:
Kæmpens Ry og Kæmpens Skrifter,
Tydskland! roes af dem dig frit!
Nordens Aand og Danmarks Tunge,
Gamle nys, nu atter unge,
Arved alt hans Moders Slægt!
13. Tak, du store Arvelader!
Tak i Nordens Trilling-Navn!
Odin var din Oldefader,
Danmark var din Moder-favn;
Der du os tilkyssed Aanden,
Før, med Vingespyd i Haanden
Du uddrog i Ledingsfærd!
14. Med det Kys, i Barmen inde,
Med dit varme Aandedræt,
Leve skal i Nord dit Minde,
Blomstre saa paa Videslet,
At hvert Aar paa Fuglevinge
Krandse kan fra Marken bringe
Til din Grav i fremmed Land!
15. Og hver Fugl, som Krandsen bringer,
Synge skal med Stemme klar:
Havde kun jeg Phønix-Vinger,
Jeg dit Støv til Hjemmet bar,
Kvidred mellem Bøgeløvet:
Hvil dig, Fuglefader-Støvet!
Hvil dig sødt i Moders Skjød!

16. Lille Fugl i Hjarnelunden!
Hvad er det, du kvidrer om?
Skal engang i Morgenstunden,
Efter blide Norners Dom,
Med udvoxet Phønix-Vinge
Lykke-Skibet os tilbringe
Asken af din Faders Ben?
17. Skal maaske den høie Skole,

18. Gid det ske engang ad Aare!
Efter Norden, Frænde kiær!
Længdes jo dit Støv saa saare
I det sidste Aftenskiær!
Morgenhane-Mindesmærket
Vorde brat Oplysnings-Værket,
Birtingsborg i Bjærgestil!

Hvor, i alle Guders Fag,
Nordens Aand har Lærestole,
Nordens Kæmper Skjoldetag,
Hvile trygt paa Heimdal-Støvet,
Hvorfra, mellem Bøgeløvet;
Gjallarhornet først gienlød!
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