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nar jeg har fremf0rt det - sAve! i den ene, som
den anden lejr. Men i 1991 fandt jeg en trosfrelle. Og vel at mrerke ikke en hr. Hvem som
helst, om jeg rnA vrere sa fri. Kaj Thaning, som
er barnebarn af Testrup H0jskoles grundlregger Jens N0rregaard, bes0gte sarnmen med
sin kane Laura Testrup i anledning af h0jskolens 125 us jubilreum. Vi fik en lang og sprendende samtale, hvor jeg dristede mig til at g0re
opmrerksom p<\ mit syn p<l forholdet mellem
Grundtvig og PH.
Kaj Thaning tog stilfrerdigt piben ud af

munden og sagde nok sa overraskende, at den
f0 rste artikel han skrev i tidsskriftet Tidehverv
faktisk var en omhyggelig prresentation af PH's
ber0mte tidsskrift Kritisk Revy. Det er i denne
maned lige prrecis 70 <\r siden. ,Og hvad synes
du sa om Kritisk Revy?" spurgte jeg. ,Jarnen, jeg
synes det var et overordentligt sprendende foretagende." Og han tilf0jede sa: ,Og for resten
kan jeg betro dig en ting: Jeg har sa vidt jeg husker aldrig nogensinde fors0mt en PH-revy.''

Jergen Carlsen er forstander pa Testrup Hf'jskole

Oh, synger
for dem som L~rker slaa
- om Grundtvig og julen
SUNE AUKEN

Brorson er julens, Kingo er paskens, og
Grundtvig er pinsens digter. Sadan lyder en fast
beskrivelse af forholdet imellern de kirkelige
h0jtider og de store danske salmedigtere. Den
svarer imidlertid kun delvis til den virkelighed,
som m0der en, hvis man gar i kirke i juledagene. Lad os kaste et blik pa salmebogen: De absolutte julehits er af Grundtvig: Dejlig er den
himmel bla, Et Barn er fedt i Bethlehem og Velkommen igen Guds engle sma, og ogsA mir vi
kommer lidt lrengere ned pa listen, er han
strerkt reprresenteret: Venner, sagde Guds engel
blidt, Det kimer nu til julefest, Kimer I klokker,

ste, som er de tre julesalmer, Kingo er reprresenteret med i Den danske salmebog. Den sidste
af dem st<\r her endda i en bearbejdning, som
Grundtvig har vreret involveret i. Jeg skal ikke
vrere sa frrek at pasta, at Grundtvig mere er julens salmedigter end Brorson, men jeg mener,
det er uafviseligt, at Brorson ikke kan vrere ene
om pladsen. Grundtvig m<\ regnes med.
Og liges<\dan ser det sadan set ud, hvis vi
kigger pa pcisken. Kingo stAr strerkt med hele
passionsdigtningen og Gak under Jesu kors at
std, men Grundtvig er ogsa nok sa markant reprresenteret med Paskeblomst, hvad vil du her,

Julen har englelyd, Hjerte left din glredes vinger

Hil dig frelser og forsoner, Tag det sorte kors fra
graven, Krist stod op af dede, Verdens igenfedelse og Opstanden er den herre Krist.

og Lad det klinge sedt i sky. I denne kongerrekke kan Brorson selvf0lgelig godt vrere med, Den
yndigste rose er funden og Mit hjerte altid vanker er h0jt elskede og meget sungne salrner, og
I denne sede juletid har ogs<\ stor popularitet.
Over for denne overmagt har de andre salmedigtere det svrert. Ingemann kigger lige indenfor med Julen har bragt velsignet bud, Glade
jul dejlige jul og Dejlig er jorden, mens Kingo
darligt nok viser sig: kun kirkespecialister har
nogensinde sunget Aile ting er underfulde, Min
sol, min lyst miri gltede eller Sf!de Jesus, jule-fyr-
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Grundtvig er altsa nok s;\ meget paskens og
julens digter som pinsens, og kigger man efter
i hans egen store salmesamling Sang-V rerk til
den danske Kirke, samler han da ogsa Mde julesalmer og paskesalmer i start antal. Karakteristikken af de tre sal.medigtere er altsa snarere
en karakteristik af Kingo og Brorson, end af
Grundtvig, som nregter at forb live i sin kategori og ubesvreret bevreger sig ind pA "de andres"
omrade.

Lys ogvarme
Nar julen star sa centralt i Grundtvigs forfatterskab, hrenger det sammen med en rrekke
forskellige trrek i hans teologiske og digteriske forestillingsverden. Det kan der skrives
lange b0ger om, jeg skal n0jes med en vinkel,
som er oplagt for en litterat, nemlig hans forestillinger om lys og m0rke. Grundtvig er
dualist. Han mener, at den jordiske tilvrerelse
er en kamp imellem gode og onde krrefter og
sammenknytter eksplicit en rrekke forskellige
modsretninger til denne kamp. To af de modsretninger er kulde - varme og - endnu mere
betydningsfuldt - lys - m0rke. I disse begreber udtrykker der sig en kamp, sam er af
eskatologiske dimensioner. Grundtvigs forfatterskab myldrer med beskrivelser, der viser
denne modstilling og dens betydning i hans
symbolverden. Et klassisk eksempel, som i
0vrigt ikke bar no get med j~len at g0re, kunne vrere tredje strafe af hans store profetiske
digt Nyaars-Morgen, hvor Grundtvig sretter
apokalyptisk eftertryk pa den morgenhilsen,
der abner digtet:

Guds Fred og God-Morgen!
Paa Mark og paa Fjeld!
Forvundet er Sorgen,
Mig pinde i Kveld,
I Midnattens M0rke,
Da Hel-Hanen goel,
Da Mulmet i St0rke
Sig vrerged mod Sol:
Da Natten med Dagen,
Michael med Dragen,
Mig tykdes at krempe om Nord!
Strofen viser betydningen af kampen imellem
m0rket og lyset ved at forb inde dagen med rerkeengelen Michael og natten med ,Dragen"
med direkte reference til kampen imellem de
to i Johannes' Abenbaring. Ved at opfatte forholdet imellem natten og dagen som en kamp
adskiller Grundtvig sig i 0vrigt fra mange
samtidige kunstnere save! i Danmark som internationalt, som snarere sa enten en harmonisk balance i d0gnets vekslen eller ligefrem
foretrak den anelsesfulde nat fremfor den alt
for klare dag.
I modsretning til piiske, pinse og Kristi him-

melfart er julens placering pa aret ikke tidsfrestet i Bibelen. Der er blevet regnet tlittigt for
at fastlregge tidspunktet for Jesu f0dsel, og
sk0nt de fleste af disse udregninger i dag regnes for ganske vilkarlige, kan man som bekendt ikke holde en fest uden at holde den pa
et tidspunkt. De f0rste fejringer af Jesu f0dsel
finder man i Rom omkring ar 350 under romerbispen Liberius.
Sk0nt julens placering altsa er en fiktion,
passer det sa udmrerket ind i Grundtvigs tanke- og billedverden, at den ligger lige pa det
tidspunkt, for dermed kommer den til bade at
markere og at vrere overgangen fra m0rke og
kulde til lys og varme. Et karakteristisk - og i
0vrigt aldeles ukendt - eksempel kunne vrere
f0lgende lille strafe, fra en af Grundtvigs julesalmer i f0rste bind af sangvrerket, hvorom han
selv oplyser, at forlregget er ,Den Ambrosianske Veni redemptor gentium" eller ,Kom Hedningers Preiser sand", (de to sidste verselinjer
er i 0vrigt om~det) :
Hvi bar Krybben Stole-Glands?
Hvi fik Natten Straale-Krands?
For du vil i Nat og N0d
Vcere Troens Morgen r0d!
Vrer velkommen til os Smaa,
Fra det Blaa! 1
Ligesom solhvervet altsa markerer lysets sejr
over m0rket i naturen, saledes markerer Jesu
f0dsel lysets sejr over m0rket i apokalyptisk
forstand og dermed sandhedens sejr over l0gnen og det godes sejr over det onde. Deter julens solhvervskarakter. Det er, som om julen
og sommeren pa en made h0rer sammen, og
nogle gange er det meget tydeligt i Grundtvigs
julesalmer. F.eks. lader han i Velkommen igien,
Guds Engle smaa englene komme i ,deilige
Solskins-Klreder", og da de sa g:lr ind i menneskenes hytter og synger for de sovende
smab0rn, sa bliver det et helt lille sommerlandskab omkring dem:
Med venlige 0ine himmelblaa,
I Vugger og i Senge,
Vi Rollinger bar i hver en Vraa,
Som Blomster groe i Enge;
0, synger for dem, som Lrerker slaae,
Som h0rt de har ei lrenge! 2
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Her er bade bla himmel, solskin, blomster og
lc;;:rkc:;ang, cg det udl0ser s0de sanddr0mme
has de sovende sma. Vi er her midt om vinteren sa tret pa at have billedet af en paradishave,
at en af salmens kommentatorer, Helge Dahn,
der har skrevet Salmehtlndbogen, har fundet sig
kaldet til at kommentere passagen med ordene:
,De dr0mmer S0dt om Paradis og vagner blidt
til vor Berres pris" 3, sk0nt det dog vist egentlig er en nresten ordret gengivelse af et par vers
fra I al sin Glands nu straaler Solen (blot med
,blidt" indskudt, og det stammer fra verselinjen lige f0r de to, Dahn ,citerer"), hvorved
Dahn faktisk udlregger en salme ved at citere
en anden. Lidt usredvanligt for et vrerk, der kalder sig en handbag, men sadan kan man vel
ogsa g0re det, hvis man mangler ord. Og det er
karakteristisk, at Dahn far blandet de to tekster
sammen, fordi I al sin Glands jo bade er en pinsetekst og en sommertekst.
Pa denne made er Grundtvigs julesalmer
fulde af billeder af sommeren, lyset og morgen en, nar julen skal beskrives, netop fordi den
forstas sam et epokalt skel af frelseshistorisk
betydning. 4 Midt i vinteren er julen altsa for
Grundtvig det sted, hvor Guds l0fter til mennesket viser sig at blive indfriet, og bl.a. af den
grund manifesterer al sommerens sk0nhed sig
midt i vinteren.

Kirkearets digter
Og dermed viser det sig, at Grundtvig ikke bare
er julens, paskens eller pinsens digter, men netop kirkearets. I hans forstaelse hrenger de sammen, fordi de er forbundet i historien og i frelseshistorien. De er aile, som tiden selv, indlejret
i evigheden, og derfor kan og rna hele kirkeAret, hele historien, Guds evige verden og alt
hvad der h0rer den til, manifestere sig i frelseshistoriens store h0.idepunkter, og af dem er inkarnationen det ene. Og derfor gentages denne
fuldstrendige tilstedevrerelse rituelt i kirkearets
store h0jtider og i Grundtvigs digtning til disse h0jtider, maske mest prrecist beskrevet af
den engelske Grundtvigforsker A.M. Allchin,
nar han fromt, men samtidig skarpsindigt skriver: ,For Grundtvig brerer Guds evighed tiden
i sig, og timeligheden forstas sam fuld af evighedens mulighed. Evigheden genl0ser og omformer tiden, den forklarer den pa tall0se rna12

der, mens timelighedens virkelighed giver sin
farverigdom og sin f0lelse til evighedens mysterier. I hjertet afkristendommen star mregtige transcendente og evige begivenheder; begivenheder af universe! betydning, der finder
sted i timeligheden, men hvor evigheden alligevel er fuldt tilstede lige fra ordets forkyndelse i Nazareth og til andens komme ved Pinse.
Denne virkelighed, sam bade udgar fra himlen
og vender tilbage til den, r0rer i bestemte 0jeblikke ved vor timelige verden og skaber dermed de gennemskreringer, hvor tiden og det
tidl0se m0des; 0jeblikke i vor timelige verden,
sam kaster deres lys tilbage savel som fremad
og sarnler fortid og fremtid til en evig nutid, en
tidens fylde. " 5
Det er jo voldsomt rneget; og sa skal det
endda alt sammen kunne vrere i en lille dansk
sognekirke. Gad vidst om den kunne have
rummet alt det uden Grundtvig, kirkearets salmedigter. Glredelig jul.

Noter
1. Grundtvigs Sang-Vmrk I, nr. 157.
2. Grundtvigs Sang-Vrerkl, nr. 197. Ogjeg beklager, men der star faktisk ,Rollinger" og
ikke ,Puslinger" i sangvrerket, om end
,Puslinger" ogsa er originalt nok og i virkeligheden originalere, det stammer fra
Grundtvigs Christelige Prredikener eller
Sendags-Bog, hvor salmen blev offentliggjort f0rste gang i 1830, sa Grundtvig har
altsa selv foretaget rettelsen - ubegribeligt
af hvilk.en grund, men det ligner ham godt
nok.
3. Uahn, Helge: Salmehandbogen, K0benhavn
1984,60.
4. Et eksempel pa dette er Hyrderne ved Bethlehem, sam er forlregget for salmen Venner,
sagde Guds engel blidt, sam jeg selv har givet
en analyse af (,Stjemernes morgensang" i
Grundtvig-studier 1997).
5. Allchin, A.M.: N.F.S. Grundtvig - An Introduction to his Life and Work, Aarhus 1997,
179. Oversrettelsen er min egen.

Sune Auken er Ph.d - studerende

