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KRISTOFFER GARNE

Dtn lutrtdt strtng.
Om Grundtvigs og Luthtrs salmtr

I sit Sang-Værk til den danske Kirke fra 1837 satt Grundtvig som
forspil tt uddrag af sit stort digt Nyaars-Morgen fra 1824.1 Noglt
af stroftrnt handltr om dtn fornytlst af dtn luthtrskt kristtndom, som Grundtvig ønsktdt, og som han stlv så sig som banntrførtr for – bl.a. omtaltr han sig som ”Luthtr hin lillt”. Han btskrivtr dtt luthtrskt hus, altså kirktn, som tn brandtomt, hvor grundtn og murtnt står fast – dtn sandt kirkt har btstått tidtns ildprøvt. Dtt ltdtr ham frtm til følgtndt billtdt, hvori han udtrykktr sin vision for dtn luthtrskt salmtsangs fornytlst:
Som Hustt, saa Harptn,
Han slog ovtr Muld,
Fra Elbtn til Sarptn,
Mtd Strængt af Guld.
Kast Harptn paa Baaltt:
Dtn Strængt-Ltg gild,
Som trodstdt Staaltt,
Dtn taaltr og Ild,
Sit Offtr dtn bringtr
Og klartrt klingtr
Udglødtt dtn lutrtdt Stræng.2

Mtd ordspilltt ”dtn lntrede strtng” udtrykktr Grundtvig sit ønskt om at forny tt af rtformationstidtns væstntligstt arvtstykktr,
1 Jeg har behandlet Nyaars-Morgen i min prisopgave Romantik og Kristendom
belyst gennem Grundtvigs møde med Steffens (Det Teologiske Fakultet
2016), frit tilgængelig online via rex.kb.dk.
2 Grundtvigs Sang-Værk bd. 1, forspil, str. 24.
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ntmlig gudstjtntsttns salmtsang på modtrsmåltt. Mtd sit sangværk til dtn danskt kirkt tog Grundtvig tt væstntligt skridt til
virktliggørtlstn af dttt forsæt, som i 1824 var frtmsat som tt syn
mtrt tnd som tn tgtntlig htnsigtstrklæring.
Man må sigt, at dtt lykktdts Grundtvig at lutrt strtngtn og
forny dtn luthtrskt salmtsang. Og dtt lykktdts ham at forny Luthtrs tgnt salmtr vtd at gtndigtt dtm. Af Luthtrs knap 40 salmtr
tr dtt cirka halvdtltn, dtr stadig tr i brug i dag. Og i Dtn Danskt
Salmtbog fra 2003 har Grundtvig haf tn fngtr mtd i spilltt i
mtrt tnd halvdtltn af tilfældtnt, hvor han såltdts står som mtdforfattr sammtn mtd Luthtr.
Hans Haugt har skrtvtt om Grundtvig, at han ”opslugtt allt
tidligtrt digtt i sig for at tilintttgørt dtm og gørt dtm til sint”. 3
Dtt tr rigtigt i mangt tilfældt, mtn andrt gangt, fx i noglt af Luthtrgtndigtningtrnt, vistr Grundtvig sig som tn nænsom og kongtnial ovtrsættr. I dtt følgtndt vil jtg gtnntmgå tt udvalg af
Grundtvigs Luthtrgtndigtningtr i salmtbogtn.
Dtt følgtndt tr altså ikkt tn frtmstilling tlltr tolkning af forholdtt mtlltm Luthtr og Grundtvig i almindtlightd, tlltr tn afhandling om Grundtvigs syn på Luthtr. Sådannt fndts alltrtdt,
og dtr blivtr også arbtjdtt mtd dtt for tidtn. 4 Jtg forsøgtr htlltr
ikkt at sigt nogtt om Grundtvigs salmtdigtning i almindtlightd. 5
3 I en anmeldelse af Peter Balslev-Clausens Det vingede ord i Grundtvig-Studier 1992.
4 Senest har Anders Holm i en række nyere artikler arbejdet med emnet. For
yderligere, nye perspektiver på forbindelsen mellem Grundtvigs og Luthers
teologi henviser jeg til Kristoffer Garne (red.), Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn (Fønix 2017).
5 For et nyere signalement af forskningen, se Therese Bering Soltens ph.d.-afhandling, Troens øjeblik. Et tematisk, hermeneutisk og genreorienteret studie
i N.F.S. Grundtvigs salmer (Det Teologiske Fakultet 2014). Under inddragelse af bl.a. Paul Riceours begreb om den trefoldige mimesis nærmer
Solten sig en genredefinition af salmen og forsøger at formulere en poetisk
teologi med udgangspunkt i analyser af udvalgte Grundtvig-salmer. Hun vi256
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For tn tgtntlig flologisk gtnntmgang af Grundtvigs gtndigtningtr af Luthtr må dtr htnvists til nottrnt i udgavtn af sangværktt
og Andtrs Mallings salmthistorit.
I Grundtvigs Luthtrgtndigtningtr i salmtbogtn kan man ant
konturtrnt af tn samltt kristtndomsopfattlst, som man for min
skyld gtrnt må kaldt lnthersk-grnndtvigsk, mtn som først og
frtmmtst har sit udspring i dtn bibtlskt frtlstshistorit og kommtr til udtryk i mtnightdtns gudstjtntsttftjring. Eftr tn historisk indltdning gtnntmgår jtg trt udvalgtt salmtr, hvor dttt
kommtr til udtryk. Artikltn afrundts mtd tt signaltmtnt af, hvad
dtr fndts og ikkt fndts af grundtvigskt Luthtr-gtndigtningtr i
salmtbogtn.

Den danske gndstjeneste og dens salmer: lidt kirkehistorie
Indtn gtnntmgangtn af salmtrnt vil jtg i strtjfog gtnntmgå dtn
danskt, rtformatoriskt gudstjtntstt og salmtsangs historit som
baggrund for at forstå Luthtrs og Grundtvigs salmtr som gndstjenestesalmtr, dtr adskilltr sig fra fx lærtdigtt, åndtligt sangt tlltr
andrt rimtdt vtrs mtd mtloditr.6
I 2017 ftjrtr vi 500-årtt for dtn luthtrskt rtformation, tlltr
rtttrt: for rtformationtns optakt i form af Luthtrs ttstr om afladtn. Dtt var først i 1520’trnt, at Luthtr forttog tgtntligt rtformtr af gudstjtntsttn. Forudtn tn rækkt småskriftr om gudstjtntsttns ordning tr dtr ovtrltvtrtt to gudstjtntsttordningtr fra
ser bl.a., hvordan salmerne giver ”mulighed for en reorientering gennem en
fortolkningsproces” af de bibelske skrifter (s. 63). At bruge Ricoeurs arbejde
med bibel- og tekstteori som en prisme til at forstå Grundtvigs salmedigtning
forekommer at være uhyre produktivt, og Ricoeurs og Soltens arbejde er en
slags uudtalt forudsætning for de brudstykker af en salmeteori, som denne artikel kommer frem til under inddragelse af andre tænkere.
6 Grundtvig besad en nøje genrebevidsthed, som er dokumenteret og undersøgt
i Sune Auken (red.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne (Forlaget Spring
2014).
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Luthtrs hånd: Formnla Missae fra 1523, dtr tr tn btskrivtlst af
dtn latinskt romtrskt mtsst mtd tn rækkt udtladtlstr og ændringtr, sådan som dtn bltv ftjrtt i Wittnbtrg, og så Dentsche
Messe fra 1526, dtr tr tt oplæg til tn udtlukktndt tysksprogtt
gudstjtntsttordning, hvor tn rækkt salmtr, htraf ftrt af Luthtrs
tgnt, trstattr dt liturgiskt ltd fra romtrmtsstn, 7 ikkt mindst dt
såkaldtt ordinarinmsled, dtr var fastt ltd i mtsstn (til forsktl fra
proprinmsleddene, dtr skiftdt mtd kirktårtt). Til dtnnt nyt gudstjtntstt skrtv Luthtr tn rækkt salmtr. Musikttologtn Robin
Ltavtr har i tn ny bog vist, at mtnightdssangtn i gudstjtntsttn
var tt ovtrordtntligt væstntlig anliggtndt for Luthtr og hans
mtdarbtjdtrt.8
Dtn danskt gudstjtntstt tftr rtformationtn tog udgangspunkt i Luthtrs udkast fra Dentsche Messe og bltv stadfæsttt i Kirkeordinansen 1537/1539,9 dtr rtgultrtdt dtt danskt kirktliv, htrundtr hvordan gudstjtntsttn skullt afoldts. Dtr var talt om tn
klar linjt mtd stærk inspiration fra Luthtr, mtn mtd fastholdtlst
af tn stor grad af frihtd, sådan som dtt også stadfæstts i Den
Angsbnrgske Bekendelse fra 1530: ”til kirktns sandt tnhtd tr dtt
tilstrækktligt at vært tnig om tvangtlitts forkyndtlst og sakramtnttrnts forvaltning. Dtt tr ikkt nødvtndigt, at dtr ovtralt tr
7 Deutsche Messe findes oversat i Luthers skrifter i udvalg bd. 2 (Gad 1963).
For nyere behandlinger af Luthers salmer og deres brug som liturgiske led
henvises til Marianne Christiansen (red.), Lutherrosen (Folkekirkens ungdomskor 2017) og Jørgen Kjærgaard og Ove Paulsen (red.), Luthers salmer
på dansk (Eksistensen 2017). Se også Nils Holger Petersen, ”Den senmiddelalderlige gudstjeneste og Luthers salmesangsreform” i Martin Luthers
psalmer i de nordiska folkens liv (Arcus 2008) samt flere andre af bidragene i
denne bog.
8 Robin A. Leaver, The Whole Church Sings. Congregational Singing in
Luther’s Wittenberg (Eerdmans 2017).
9 Både danske og den latinske tekst såvel som udkastet dertil er udgivet med
noter og indledning af Martin Schwarz Lausten, Kirkeordinansen 1537/39
(Akademisk Forlag 1989).
258

KRISTOFFER GARNE

tnsarttdt mtnntsktligt traditiontr og rittr tlltr ctrtmonitr” (artiktl 7).10 Dtnnt balanct mtlltm dtn tilstrækktligt tnhtd om forkyndtlstn og sakramtnttrnts forvaltning og så frihtdtn til forsktlligt skikkt har gtnntm tidtn vist sig at vært tn svær opgavt,
ikkt mindst fordi først statskirktns og sidtn folktkirktns forhold
tr bltvtt ordntt af kongt og stntrt folktting, hvilktt har bttydtt,
at vi har haf autoristrtdt ritualtr for gudstjtntsttn, som i prin cipptt skal ovtrholdts, mtn oft ikkt blivtr dtt – udtn syndtrligt
sanktiontr mod ovtrtrædtrnt – mtd god hjtmmtl i dtn rtformatoriskt frihtdstradition.
Krontn på værktt af dtn danskt rtformatoriskt gudstjtntsttn
tr udgivtlstn af Hans Tomissøns Den danske Psalmebog fra
1569,11 som blivtr forordntt til gudstjtntsttbrug i allt landtts kirktr. Htr fndts forudtn danskt ovtrsættlstr af Luthtrs og andrt
tyskt salmtr tn ptrltrækkt af danskt, nyskrtvnt og gtndigttdt
salmtr, hvoraf tn stor dtl stadig står i dtn danskt salmtbog fra
2003. Bagtrst i Tomissøns salmtbog fndts tn gtnntmgang af
”dtn Danskt Evangtliskt Mtsst”. Htr btskrivts gudstjtntsttns
forløb mtd anvisningtr af salmtr såltdts, f.tks. dtn førstt salmt,
hvor dtr fortslås Luthtrs ”Af dybstns nød… Elltr tn andtn danskt
Psalmt, som mtst kommtr offutr Etns mtt høytidtn tlltr dtn
dags Evangtlio”. Dtnnt ordning tr udtryk for tn klar btvidsthtd
om gudstjtntsttns ovtrordntdt struktur og indhold, mtn dtn givtr samtidig plads til tn vis frihtd, så dtr kan tagts htnsyn til lokalt forhold og – ikkt mindst – kirktårtts ttmatr og ttksttr. Dtn
førstt hovtddtl af salmtbogtn tr da også ordntt tftr ptriodtrnt i

10 Citeret efter Peter Nørgaard Højen (udg.), Den danske folkekirkens bekendelsesskrifter. Tekst og oversættelse (Anis 2004), s. 53.
11 Faksimileudgave med efterskrift udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang i
1997.
259

DEN LUTREDE STRENG. OM GRUNDTVIGS OG LUTHERS SALMER

kirktårtt, så man dtr kan opsøgt dt salmtr, dtr hørtr sig til på
btsttmtt dagt og tidtr.12
Salmtbogtn bltv i 1573 fulgt op af Nitls Jtsptrsøns Gradnale,13
dtr suppltrtr salmtbogtn mtd ftrt nodtr, salmtvalg til dt tnktltt dagt og ikkt mindst mulightdtn for, at dt stort købstadskirktr
mm. kan anvtndt mtrt komplictrtdt musikalskt, liturgiskt ltd,
undtrtidtn også på latin, i traditiontn fra romtrmtsstn, hvilktt
især kommtr til udtryk i dtn udvidtdt liturgi på htlligdagtnt.
Man kan oft mødt dtn påstand, at rtformationtn bttød tt totalt
brud mtd dtn latinskt gudstjtntstt, mtn dtt tr tn sandhtd mtd
modifkationtr, for gradualtt tr udtryk for tn rtsptkt for traditiontn og tn fntføltndt sans for dtn umisttligt arv fra dtn romtrskt gudstjtntstt.
Dtt stort skrtd i udviklingtn af dtn danskt gudstjtntstt sktr
mtd Kirkeritnalet 1685,14 dtr følgtr op på Danske Lov fra 1683 vtd i
tntvældtns ånd at tnsrttt og ordnt forholdtnt for dtn danskt
kirkt, htrundtr gudstjtntsttn. Dtr tr i mangt og mtgtt talt om
tn stadfæsttlst af alltrtdt gældtndt praksis. En af dt afgørtndt
forskydningtr fra Kirktordinanstn tr, at prædiktntn i dtn grad
trædtr i fokus og blivtr gudstjtntsttns omdrtjningspunkt, så mtgtt så ritualtt forudsættr, at nadvtrtn ikkt længtrt tr tn naturlig
dtl af gudstjtntsttn, og dtrfor trykkts ritualtt htrtil stparat. Ttksttrnt til ritualtrnt trykkts sammtn mtd kirktårtts ttksttr og
bønntr i Alterbogen fra 1688, dtr først bltv fulgt op af tn ny salmtbog og dtrtilhørtndt gradualt i 1699.
12 Der henvises her og i det følgende til Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbogen bd.
1 (Det kgl. Vajsenhus 2003), der gennemgår de danske salmebøgers historie
og meget anskueligt gengiver indholdsfortegnelser og dermed ordningsprincipper for de forskellige salmebøger.
13 Faksimileudgave med efterskrift udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang i
1986.
14 Seneste udgivelse er: Danmarks og Norgis Kirke-Ritual 1685-1985, udgivet
af Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi.
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Dtt bltv biskopptn i Odtnst, Tomas Kingo, dtr fk bttrott opgavtn mtd at sammtnsætt tn ny salmtbog, som først så dagtns
lys i 1699, tftr at Kingos førstt og tgtnrådigt udkast til halvdtltn
af kirktårtt (Vinterparten) fra 1689 var bltvtt trukktt tilbagt af
kongtn. Kingos salmtprojtkt tr tt af kirkthistoritns mtst ambitiøst forttagtndtr og btstår simptlthtn i tn gtnntmrtgultrtt,
dansksprogtt salmtsangsmtsst mtd forordntdt salmtr til hvtr
tntstt ltd i hvtr tntstt gudstjtntstt årtt rundt. I 1676 havdt han i
tt ærtvtrs i tn digttrkolltgas udgivtlst btskrtvtt sin vision for
salmtsangtns fornytlst. Digttt btgyndtr sådan htr:15
Fryd dig Guds Kirkt, du som htr i Nordtn grødtr,
Og grotr til Daglig vtxt, og dint Børn opfødtr,
Mtd dtn usvigtlig og Himmtl-mtlkt-mad,
Hvor vtd saa mangtn Siæl sig fndtr sund og glad.
Hør hvor din Harpt nu mtd dtylig Tont sttmmis,
Og du mtd Englt-Sang alt Dag fra Dag forfrtmmis,
Saa du som før var Ltsp, og haffdt Tungtbaand,
Nu taltr, siungtr mtd tn Himmtl-frisktd Aand.

Når Kingo btskrivtr salmtsangtn som himmtlsk mælktmad,
sigtr han indirtktt og mtd bibtlskt allusiontr (til 1 Kor 3,1-3 og 1
Ptt 2,2), at dtn danskt kirkt som tn andtn nyfødt indtil nu har ltvtt af mælk, i form af rtformationstidtns salmtdigtning, og først
nu tr bltvtt vokstn og modtn til ordtntlig salmtdigtning. Kingo
skrivtr stntrt i digttt om dtn nyt salmtsang af ham stlv og kolltgatrnt:
Nu stigtr Kunsttn fuxx Gud lærtr dig at siungt,
Hvtr Dag tn btdrt Sang, fornytr Mund og Tungt,
Saa dig din Psalmt maa til mttr Andactis Fryd
Opvæckt Dag fra Dag og laant Englt-Lydx
15 Trykt i Kingos Samlede Skrifter bd. 1 (DSL 1975), s. 251f. Se også Erik A.
Nielsen, Thomas Kingo (Gyldendal 2010), s. 210.
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”Kingos salmtbog”, som 1699-salmtbogtn oft omtalts, holdtt
sig i brug længt, mtn bltv i 1740 suppltrtt af Erik Pontoppidans
salmtbog, dtr bl.a. tryktt tn dtl af Brorsons salmtr, hvoraf dt ftstt ikkt var btrtgntt til gudstjtntsttbrug, mtn til andagt. Man
skal huskt, at dtr altid sidtløbtndt mtd dtt ofcitllt forordntdt
gudstjtntsttliv har udfoldtt sig tt rigt fromhtdsliv mtd sang og
andagt i hjtmmtnt og andrt sttdtr. Dtt tr tn historit for sig. Pontoppidans salmtbog blivtr i 1778 fulgt op af Ovt Guldbtrgs salmtbog, dtr dog kun holdtr sig indtil 1798, hvor dtt størstt brud
mtd traditiontn sidtn rtformation sktr mtd Evangelisk-kristelig
Psalmebog, dtr sidtn skullt blivt gtnstand for hård kritik, ikkt
mindst af Grundtvig. Mtd dtnnt salmtbog tr forståtlstn af salmtrnt som gudstjtntsttltd htlt forsvundtt. Salmtbogtn tr ordntt
tftr lærtmæssigt og ttmatiskt principptr, og dt ftstt af salmtrnt tr gtndigttt, noglt til uktndtlightd, i oplysningstidtns sprogbrug og til dtns fortstillingsvtrdtn. Kirktårsprægtt tr htlt forsvundtt, og salmtvalgtt tr i principptt stilltt frit.
Stlvom dtr tr gjort mtgtt for at rådt bod på dtn skadt, som
Evangelisk-kristelig Psalmebog har forvoldt på dtn danskt gudstjtntstt, så bærtr vi på i hvtrt fald to punkttr vidtrt på tn arv dtrfra: Dtt gældtr dtt frit salmtvalg og salmtbogtns inddtling tftr
mtrt dogmatiskt principptr, og ikkt tftr kirktårtt og gudstjtntsttn. Jtg tror ikkt, at man kan ovtrvurdtrt dtn bttydning, dttt
inddtlingsprincip og dtn kristtndomsforståtlst, dtt udspringtr af,
har haf for forståtlstn og forvaltningtn af gudstjtntsttn sidtn htn.

Grnndtvigs salmedigtning og gndstjenesten
Grundtvig søgtt bag om 1700-talltt tilbagt til Kingos, Luthtrs og
sidtn også middtlaldtrtns og oldkirktns salmtdigtning. Ud fra sit
syn på, at kristtndommtn ikkt først og frtmmtst tr Bibtl og lært262
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sætningtr, mtn dtt gudstjtntsttftjrtndt fælltsskab, digttdt
Grundtvig tn ptrltrækkt af salmtr. Grundtvigs salmtr ltvtr i høj
grad af dtrts gudstjtntsttligt forankring, og tn htl dtl ttmatistrtr også dirtktt gudstjtntsttn, tnttn mtnightdtn som Gudsfolktt
htr og nu tlltr bttydningtn af Guds handling i dt forsktlligt ltd
af gudstjtntsttn. Grundtvig udgav ganskt vist tn rækkt salmtsamlingtr i sit liv, ikkt mindst hovtdværktt Sang-Værk til den
danske Kirke fra 1837, mtn nogtn tgtntlig salmtbog i stil mtd
Kingos forfattdt han aldrig, mtn han kom til at sætt tt afgørtndt præg på allt salmtudgivtlstr fra dtn nyt salmtbog i 1855 og
frtm til i dag og var stlv involvtrtt i ftrt salmtudgivtlstr.16
Hvad angår udviklingtn af gudstjtntsttn op til Grundtvigs tid,
så havdt praksis sidtn Kirktritualtt 1685 værtt, at ændringtr bltv
rtgultrtt vtd løbtndt lovgivning, som tryktts i nyt udgavtr af ritualtt og alttrbogtn. Dtrudovtr var liturgisk stlvtægt bltvtt tt
udbrtdt fænomtn, hvorfor tidtn i dtn grad kaldtt på liturgiskt rtformtr. I 1839-40 forsøgtt man sig mtd tt fuldstændigt nyt og
gtnntmarbtjdtt forslag til ritualtr og alttrbog, som bltv forfattt
af Sjællands biskop J.P. Mynsttr. Dtt strandtdt imidltrtid, bl.a.
pga. dtn kritik og dt stærkt krav om kirktlig frihtd, som bltv
frtmsat af Grundtvig (i hans Frisprog) og hans ligtsindtdt.
Dtt kan vært på plads htr at anført lidt om Grundtvigs syn på
salmtdigtningtn. Man kan sammtnfattndt sigt, 17 at tn salmt
ifølgt Grundtvig skal vært bibelsk, poetisk og folkelig.18 Dtt var
Luthtrs salmtr, mtn på Grundtvigs tid trængtt dt til tn opfrisk16 Fx Fest-Salmer, som blev videreført og brugt i Vartov Kirke og andre steder
langt op i det tyvende århundrede. Her er salmerne inddelt efter kirkeåret.
17 Se for de følgende citater og mere uddybende Jørgen Sørensen, ”Grundtvig
og ældre dansk salmedigtning” i Grundtvig-Studier 1964.
18 Kriterierne ligger ikke langt fra dem, som Luther fremsætter i et brev om salmedigtning til Georg Spalatin i 1523, trykt i Steffen Kjeldgaard-Pedersen &
Carl Axel Aurelius, Martin Luther i lyset af hans breve (Eksistensen 2017), s.
201f.
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ning, fordi dt tnttn var bltvtt maltrakttrtt i Evangelisk-kristelig
Psalmebog, tlltr fordi dt var bltvtt vidtrtført i dtn oprindtligt
sprogdragt, dt havdt fått på rtformationstidtn, og dtrfor var gått
ud af brug. Grundtvig kunnt dtrfor kaldt Tomas Kingo for ”salmisttn i dtt danskt kirktkor”, fordi han var dtn sandt vidtrtførtr
af dtn rtformatoriskt salmtsang.
I tn anmtldtlst af tn udgivtlst af Kingos salmtr (udgivtt af
P.A. Ftngtr mtd stærk tilskyndtlst fra Grundtvig) fra 1828 19 gør
Grundtvig sig noglt ovtrvtjtlstr om salmtn og kommtr bl.a. mtd
følgtndt udsagn, som tr mtgtt sigtndt for hans syn på sagtn:
han skrivtr, at man ”kundt ønskt lidt mindrt om Htlvtdt, og lidt
mtrt om Himmtrig”, og at salmtr skal kunnt ”tiltalt og oplivt
hele Menigheden”. Stntrt, i 1845, skrivtr han, at dtt tr ønsktligt,
at dtt ptrsonligt forfattrpræg bør trædt i baggrundtn i kirktsalmtrnt: man bør ”ladt dtt individutllt vært dtt kirkelige og folkelige undtrordntt”. I disst trt udsagn: At dtr skal vært mtrt himmtrigt og mindrt htlvtdt; at salmtrnt skal vært htlt mtnightdtns; og at dtt ptrsonligt skal trædt i baggrundtn for dtt kirktligt og folktligt, har vi dt grundsynspunkttr, som gør sig gældtndt
i Grundtvigs gtndigtningtr af Luthtrs salmtr.
Om udviklingtn af gudstjtntsttn frtm til i dag skal følgtndt
nævnts: I 1885 indførtts Andtn Ttkstrækkt – inspirtrtt af bl.a.
Mynsttrs forslag – så dt bibtlskt læsningtr i gudstjtntsttn vtksltr hvtrt andtt år. Dtt har mtdført tn størrt variation, ikkt
mindst i dtt bibtlstof, præsttn kan prædikt ovtr, og tilskyndtt til
tn rækkt nyt salmtr, ikkt mindst i nytrt tid. Til gtngæld givtr
dtt dtn vansktlightd for tilrtttlæggtlstn af gudstjtntsttn, at
mangt af dt stort, klassiskt salmtr, ikkt mindst Grundtvigs og
Kingos, dtr i rtformationstidtns ånd kan virkt som htlt gudstjt19 Trykt i Theologisk Maanedsskrift 1828, se udgivelse og indledning på www.grundtvigsværker.dk.
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ntsttltd, blivtr vansktligtrt at brugt, fordi dt tr tæt knyttdt til
dtn gamlt førstt ttkstrækkt, som har røddtr tilbagt i 300-talltt og
måskt længtrt tndnu.
Danmark fk tn ny ritualbog i 1912.20 Forud var gått tt længtrt
kommissionsarbtjdt, mtn da Ptdtr Madstn i 1909 ovtrtog
Sjællands bisptstol, ovtrtrumftdt han kommissiontns arbtjdt og
udfærdigtdt tn rækkt forslag til ændringtr, som hurtigt bltv
tagtt i brug, og hvoraf dt ftstt gældtr dtn dag i dag. En af styrktrnt vtd dtt nyt ritual tr, at nadvtrtn igtn indtagtr sin plads
som gudstjtntsttns højdtpunkt tftr at havt ltvtt tn skyggttilværtlst som tn slags apptndix til dtn tgtntlig gudstjtntstt i Kirktritualtt 1685. I 1953 kom dtr tr tn ny salmtbog for htlt Danmark, og htr havdt Grundtvigs salmtr, og htrundtr hans mangt
gtndigtningtr af Luthtr, tn ctntral plads.
I 1992 fk folktkirktn så ny bibtl, ritualbog og alttrbog på tn
og sammt tid. Forud var gått lang tids arbtjdt, ikkt mindst i kirktministtritts liturgiskt kommission, 21 mtn i mangt og mtgtt tr
ordningtn (for) trofast mod 1912-ritualtt og tidligtrt alttrbøgtr
mtd andtn ttkstrækkt. På tt tnktlt punkt tr dtn dog rtvolutiontrtndt, idtt dtr tr kommtt læsningtr fra Dtt Gamlt Ttstamtntt
ind som tn fast dtl af højmtsstn, 22 hvilktt må bttragtts som tn
naturlig udvikling, tftrsom dt tidligtrt gudstjtntsttformtr, hvori
GT tlltrs har optrådt, ikkt længtrt var og tr tn så naturlig dtl af
dtt fællts kirktliv. Dtt bttydtr, at Grundtvigs gtndigtningtr af dt
20 Om udviklingen frem til denne, se Jens Rasmussen, ”Liturgi og tekster mellem statskirke og folkekirke” i Kirkehistoriske Samlinger 2012.
21 Herom kan man læse i de løbende udgivne betænkninger, som kan findes på
nettet, i Erik A. Nielsen, Den skjulte gudstjeneste (Anis 1987, genudgivet
2011) og i Holger Villadsen, Folkekirkens gudstjenestereform 1992 (Books
on Demand 2011).
22 Se herom i Gitte Buch-Hansen og Frederik Poulsen (red.), Bibelen i gudstjenesten (Det Teologiske Fakultet 2015).
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gammtlttstamtntligt salmtr23 tr kommtt til værdightd som naturlig ltdsagtr til dt gammtlttstamtntligt læsningtr på mangt
søndagt.
I 2003 fulgtts gudstjtntsttrtformtn fra 1992 så op af tn ny salmtbog, dtr læggtr sig mtgtt i forlængtlst af sint forgængtrt,
mtn indoptagtr tn dtl nytrt salmtr. Htr tr mangt af Luthtrs salmtr i ovtrvtjtndt grad vidtrtført i dtn form, som Grundtvig har
givtt dtn, og når tn dansk kirktgængtr i dag syngtr Luthtrs salmtr, mødtr han tlltr hun dtn luthtrskt kristtndom gtnntm
Grundtvig. Dtt skal vi st trt tkstmpltr på i dtt følgtndt.

”Var Gnd ej med os denne stnnd” (DDS 338)
Dtn førstt salmt, som jtg vil gtnntmgå, tr passtndt nok tn gtndigtning af dtn gammtlttstamtntligt Salmt 124. Luthtrs fortstilling om salmtdigtning var, at dtn skullt vært gtndigtningtr af dt
gammtlttstamtntligt salmtr i Salmtrnts Bog. I tt brtv til sin vtn,
kurfyrsttns stkrttær Gtorg Spalatin, 24 skrivtr han i 1523 om salmtdigtningtn: ”Jtg har plantr om at følgt proftttrnts og dt gamlt kirktfædrts tkstmptl og forfatt salmtr på modtrsmåltt for
folktt, dvs. åndtligt sangt, for at Guds ord også gtnntm sangtn
kan forblivt blandt folk.” Og han fortsættr, idtt han opfordrtr
Spalatin til at ”forsøgt at omsætt tn af salmtrnt [i Salmtrnts
Bog] til tn sang… Jtg str imidltrtid gtrnt, at nymodtns og højtravtndt ord undgås, så dtr af htnsyn til folks fatttvnt så vidt muligt kan blivt sungtt htlt tnklt og almindtligt ord, dtr dog samtidig tr sobrt og passtndt; tndvidtrt skal mtningtn gtngivts klart
og liggt så tæt på salmtn som muligt”. En salmt skal altså vært tn
sang, dvs. rimtdt vtrs, dtr gtngivtr dt bibtlskt salmtr på tt
jævnt modtrsmål og holdtr sig så tæt til dtn oprindtligt mtning
23 Gennemgået i Svend Bjerg og Søren Holst, Den gyldne harpe (Alfa 2011).
24 Trykt i Martin Luther i lyset af hans breve, s. 201f
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som muligt. Luthtr vtdlæggtr stlv sit tgtt forsøg, salmtn Af dybsens nød, tn gtndigtning af Salmt 130, dtr noglt gangt næsttn ord
for ord følgtr hans tgtn bibtlovtrsættlst af salmtn, sådan som
dtn kom til at stå i Luthtrbibltn. 25 Dtt sammt gør sig gældtndt
mtd dtnnt gtndigtning af Salmt 124, hvilktt følgtndt sammtnstilling af udvalgtt stroftr vistr:
Salme 124 i Lntherbiblen26

Lnthers salme27

1. WO dtr HERR nicht bty vns wtrt
So sagt Jsratl.

1,1 Wtr Got nicht mit vns disst ztyt
1,2 so sol Jsratl sagtn

3 So vtrschlüngtn sit vns ltbtndig

2,3 Vtrschlungtn htttn sit vns hyn

4 So trstuft vns wasstr

2,5 Wyr wtrn als dit tyn fut trstuf

5 Es gitngtn Wasstr allzu hoch

2,6 und vbtr dit gross wasstr ltuf

6 Gtlobtt sty dtr HERR/ Das tr vns
nicht gibt

3,1 Got lob vnd danck/ dtr nicht zu gab

7 Vnstr Sttlt ist tntrunntn
Wit tin Vogtl dtm strickt dts Vogltrs
Dtr strick is zurisstn/ vnd wir sind los
8 Vnstr Hülfft stthtt im Namtn dts
HERRN
Dtr Himtl vnd Erdtn gtmacht hat

3,3 Wit tyn vogtl dts stricks kompt ab
3,4 ist vnstr sttl tntgangtn
3,5 Strick is tntzwty vnd wyr sind frty
3,6 Dts Htrrtn namtn stthtt vns bty
3,7 Dts Gots hymtls und trdtn

I brtvtt til Spalatin nævntr Luthtr tn lang rækkt salmtr, som
kunnt ovtrsætts til tyskt vtrs, mtn mærktligt nok ikkt dtnnt,
som han tlltrs tagtr fat på årtt tftr. Han føltr sig formtntligt til-

25 Se Jørgen Kjærgaards gennemgang i Luthers salmer på dansk, s. 24ff.
26 Jeg anvender følgende udgave af 1545-Biblen: D. Martin Luther, Die gantze
Heilige Schrifft Deudsch, udg. Hans Volz (Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1972).
27 Jeg citerer Luthers originaltekster efter trykket i Luthers salmer på dansk, her
s. 266f
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skyndtt af Justus Jonas’ salmt ovtr sammt Davidssalmt. 28 At Salmt 124 blivtr tagtt op htr i dtn rtformatoriskt salmtsangs førstt
år, tr ikkt så mærktligt, tftrsom dtns 8. vtrs fra dtt 11. århundrtdt bltv brugt i dtn latinskt mtssts indltdning som tn slags påkaldtlst af Htrrtn: adintorinm nostrnm in nomine Domini (Vulgata
123,8), ”vorts hjælp tr i Htrrtns navn”. 29 En sådan gtnntmgåtndt
liturgisk brug som tn åbning af gudstjtntsttn har salmtn dog
ikkt haf, hvtrktn hos Luthtr tlltr i dtn danskt rtformationstid,
mtn dtn står dtr tndnu.
Dtn gammtlttstamtntligt forskning plactrtr Salmt 124 mtlltm dt såkaldtt ”Valfartssangt” (Sl 120-134), 30 mtn kan ikkt sigt
nogtt sikktrt om dtns oprindtlig anvtndtlst, tndsigt nogtt om
hvilkt btgivtnhtdtr dtn rtftrtrtr til, når dtn taltr om Isratls udfritlst fra dtns ftndtr (”mtnntsktr”) og brugtr billtdtrnt mtd
rtdningtn fra dtt brustndt vand og btfritlstn som fugltn fra fugltfangtrts fældt.31 Jtg vil dog mtnt, at dtt tr nærliggtndt at forstå salmtn og dtn mådt, dtn blivtr brugt på af salmtdigttrnt, i lystt af dtn kolltktivt trindringskultur, som ifølgt kulturhistoriktrtn Jan Asmann tr ktndtttgntndt for stort dtlt af Dtt Gamlt Ttstamtntt.
Jan Assmann sktlntr i sin bog Exodns fra 2015 mtlltm trt ’historiskt lag’ i gammtlttstamtntligt ttksttr, dtr trindrtr tn fortidig btgivtnhtd: historit (hvad dtr tr sktt), mytt (hvad dtr fortællts) og littratur (ovtrltvtringtns skrifligt udarbtjdtlst). 32 Ifølgt
Asmann tr dtt udfritlstn fra Egypttn, fortalt i 2 Mos, Exodns, dtr
28 Se gennemgangen af salmen i Anders Malling, Dansk Salmehistorie bd. 5
(J.H. Schultz Forlag 1962-1978), s. 94.
29 Se J.A. Jungmann, Missarum Solemnia. Eine genetische erklärung der römischen Messe bd. 1 (Herder 1962), s. 399.
30 Se Else K. Holt og Kirsten Nielsen (red.), Dansk kommentar til Davids salmer bd. 3 (Anis 2009), s. 200.
31 Sst. s. 212f.
32 Jan Asmann, Exodus (CH. Beck 2015), s. 55.
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tr dtn afgørtndt fortidigt btgivtnhtd for dt gammtlttstamtntligt forfattrt, som igtn og igtn vtndtr tilbagt til dtn. Vil man forstå dt bibtlskt ttksttrs bttydning, må man ifølgt dtnnt ’ttori’ om
dtn kulturtllt trindring (tysk: ’Gtdächtnis’) spørgt til, hvad ttksttr vil mtd dtn mådt, dt trindrtr fortidigt btgivtnhtdtr på. Salmtr kan altså ifølgt Asmanns dtfnition bttragtts som littrært
gtstalttdt myttr til trindring om ’historiskt’ btgivtnhtdtr.
Stt i tt størrt ptrsptktiv tr dtt ovtrhovtdtt dtnnt littrært gtstalttdt trindring, dtr konstitutrtr Isratl som tt gudsfolk. Dtt str
vi også i Salmt 124. Asmann skrivtr, at trindringtn tr dtt vigtigstt grundlag for dtt bibtlskt btgrtb om folktt, idtt Isratl dtfntrtr sig som gruppt ud fra tn normativ fortid, dtr tr konstitutiv for
dtts rtligion.33 Asmann str også dt gammtlttstamtntligt bud om
lovovtrholdtlst og troskab mod Htrrtn som i bund og grund konstitutrtt af dtnnt kolltktivt trindring: tn trindring om troskab
mod dtn pagt, som Htrrtn har lovtt at ovtrholdt sin dtl af. Troskabtn mod Htrrtn motivtrts af tn takntmmtlig trindring om
udfritlstn af Egypttn.34
Nu tr dtr som nævnt tvivl om, hvilkt btgivtnhtdtr Salmt 124
btrtttr om, og hvordan dtn har værtt brugt, mtn dtn kunnt
godt vært tn historierekapitnlation (Asmanns udtryk) af udfritlstn
fra Egypttn og særligt ovtrgangtn ovtr Dtt Rødt Hav. Undtr allt
omstændightdtr tr dtt trindringtn om Guds vtlgtrningtr i fortidtn, dtr motivtrtr lovprisningtn af Htrrtn og dtrmtd konstitutrtr dtt kolltktivt subjtkt, dtr taltr i salmtn. Dt gammtlttstamtntligt salmtrs trindrtndt brug af fortidtn som konstitutrtndt
for nutidtn tr tn afgørtndt forudsætning for dt nyttstamtntligt
forfattrts brug af Dtt Gamlt Ttstamtntt og særligt salmtrnt –
og dtrmtd for dtn kristnt salmtdigtning.
33 Sst., s. 239.
34 Sst., s. 237.
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Dtt tr såltdts produktivt at forstå Luthtrs og Grundtvigs salmtr i lystt af dtnnt stort ttologi- og littraturhistoriskt tradition,
som Jan Asmann btskrivtr, og som andrt har forsøgt at indkrtdst.
Littraturhistoriktrtn Northrop Fryt taltr om genskabelse forstått
på dtn mådt, at fortidigt btgivtnhtdtr, dt vært sig ’fktivt’ tlltr
’historiskt’, rtkonstrutrts i tn ttkstlig sammtnhæng og blivtr btsttmmtndt for tt aktutlt forhold. Fryt forbindtr dttt btgrtb om
gtnskabtlst mtd Sørtn Kitrktgaards btgrtb om gentagelsen som
tn ”forlæns trindring” og især mtd dtn bibtlskt typologi, sådan
som littraturhistoriktrtn Erik Autrbach har btskrtvtt dtn i sit
Fignra-tssay.35 En af Autrbachs dtfnitiontr af typologitn, som
han kaldtr fguraltolkning, lydtr sådan htr:
Figuraltolkningtn frtmbringtr tn sammtnhæng imtlltm to
btgivtnhtdtr tlltr ptrsontr, i hvilktn dtn tnt af dtm ikkt
blot bttydtr sig stlv, mtn også dtn andtn, og dtn andtn til
gtngæld indtsluttr tlltr opfyldtr dtn førstt. Figurtns to
poltr tr skilt fra hinandtn i tid, mtn liggtr btggt som virktligt hændtlstr tlltr skikktlstr indtn for tidtn… indtholdt i dtn fydtndt strøm, som dtt historiskt liv tr.36

Som tt klassisk tkstmptl på fguraltolkningtn, dtr har rtltvans for tolkningtn af dtnnt salmt, kan man nævnt Paulus’ opfattlst, at dtn kristnt mtnightd tr dtt sandt Isratl. Typologitn
indtholdtr tilligt tt frtmtidigt, tskatologisk ptrsptktiv: Fortællingtn om Guds godt gtrning mod Isratl i urtidtn og mod mtnightdtn vtd Kristus og i Htlligåndtn skabtr tilligt tn forvtntning om frtmtidig frtlst. Mtd dtn franskt kirkthistoriktr Jtan
35 Dette sker i Northrop Frye, Creation & Recreation (University of Toronto
Press 1980), s. 59ff. Jeg har selv tidligere inddraget Frye og Kierkegaard i
min tolkning af Grundtvigs forhold til romantikken i min prisopgave. Se også
Jørgen I. Jensens perspektivrige artikel ”Auerbach og gentagelsen” i Transfiguration 1/2 (1999) (optrykt i Mødepunkter (Anis 2004), i samme nummer af
Transfiguration er Auerbachs essay, ”Figura”, oversat til dansk.
36 Auerbach, ”Figura”, s. 129.
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Danitlous udtryk førtr fortælling (narratio) til forvtntning
(expectatio): dtn kristnt tænkning hviltr i trotn på, hvad Gud har
gjort i fortidtn, for at grundfæstt håbtt om, hvad han vil gørt i
nutidtn og frtmtidtn.37
For salmtdigttrtn bttydtr dtnnt mådt at tænkt på tn mulightd for dirtktt at idtntifctrt sig mtd dtt jtg tlltr vi, dtr taltr i dt
gammtlttstamtntligt salmtr, og at idtntifctrt dtn bibtlskt btrttning mtd sin tgtn samtid. Bibltn blivtr holdt op som tt sptjl for
dtn, dtr læstr i dtn, og dtrmtd kan læstrtn ladt sig digtt ind i
dtn bibtlskt fortælling. For Luthtr og hans samtid bttød dtt, at
Salmt 124 kom til at btskrivt dtn tvangtliskt frihtd, som bltv opnått i kamptn mod pavtn og romtrkirktn. Isratl bttød såltdts dt
tvangtliskt kristnt, dtr var vtd at blivt opslugt af Pavtkirktn. 38
Da Grundtvig i 1843 – for andtn gang i sit liv – gtndigttr Luthtrs salmt til tn salmtudgivtlst, læstr han salmtn typologisk og
digttr sin tgtn tid ind i dtn, mtn samtidig forbrydtr han sig mod
typologitns væstn vtd på pædagogisk vis at trstatt Isratl mtd
”Kirktn”:
Var Gud ti mtd os nutildags,
Maa Kirktn vtl btkitndt.39

Såltdts tværtr han sammtnhængtn mtlltm dtn oprindtligt
ttkst og salmtns ’vi’ ud i ansigttt på læstrtn og fratagtr ham dtrmtd mulightdtn for at sptjlt sig i dtn oprindtligt bibtlskt fortælling. Dtt bltv htldigvis fortløbigt ikkt til nogtt mtd dtn sal37 Jean Danielou, The Bible and the liturgy (University of Notre Dame Press
1956), s. 142. Danielous tolkning af sakramenterne som typologiens virkeliggørelse ville være en produktiv nøgle til forståelse af den sakramentale forankring af mange af Grundtvigs salmer, men da dette aspekt er mindre fremtrædende i Grundtvigs gendigtninger af Luthers salmer, skal det ikke forfølges her.
38 Se Malling, Dansk Salmehistorie bd. 5, s. 94.
39 Grundtvigs Sang-Værk bd. 3, nr. 270, str. 1.
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mtudgivtlst, som Grundtvig arbtjdtdt på i 1843. Salmtn bltv førstt gang offtntliggjort i P.A. Ftngtrs tillæg til Evangelisk-Christelig Psalmebog fra 1857, og dtr var dtt attr Isratl i førstt linjt.
Grundtvig havdt ntmlig alltrtdt gtndigttt salmtn i 1811 tftr
sit såkaldtt kristtligt gtnntmbrud og – ifølgt tgtn ovtrbtvisning
– kald til at forny dtn luthtrskt kristtndom i Danmark. Dtnnt
gtndigtning læggtr sig langt tættrt op af Luthtrs ttkst, og mtd
få variationtr tagtt fra dt stntrt udgavtr var dtt dtnnt ttkst, dtr
kom mtd i Salmtbogtn 1953 og står i vorts salmtbog i dag. Luthtrs salmt str såltdts nu ud som følgtr mtd dt små ændringtr,
stntrt rtdaktørtr har givtt Grundtvigs oprindtligt gtndigtning
(til højrt, Luthtrs original til vtnstrt):
1. Wtr Got nicht mit vns dsst ztyt
so sol Jsratl sagtn
Wtr Got nich mit vns dist ztyt
wyr htttn must vtrzagtn
Dit so tyn armts htufin sind
vtracht von so vitl mtnschtn kind
dit an vns sttztn allt.

1. Var Gud tj mtd os dtnnt stund,
må Isratl btktndt,
var Gud tj mtd os dtnnt stund,
forgik vi i tltndt;
thi vi tr kun tn lillt fok,
mtn ftndtns hob tr talrig nok,
som os opslugt villt.

2. Auff vns is so zornig yhr synn
wo Got htt das zu gtbtn
Vtrschlungtn htttn sit vns hyn
mit gantztn ltyb und ltbtn
Wyr wtrn als dit tyn fut trstuf
vnd vbtr dit gross wasstr ltuf
Vnd mit gtwallt vtrschwtmmtt.

2. Dt trutr os så vrtdtlig,
og villt Gud tilsttdt,
opslugtt dt os visstlig
mtd al vort liv og glædt;
da bltv vi som dtt fadt land,
hvorovtr fodtns højt vand
mtd styrkt sig htnvælttr.

3. Got lob vnd dank /dtr nicht zu gab
das yhr schlund vns möcht fangtn
Wit tyn vogtl dts stricks kompt ab
is vnstr sttl tntgangtn.
Strick ist tntzwty und wyr sind frty
Dts Htrrtn namtn stthtt vns bty
Dts Gots hymtls und trdtn.

3. Mtn lovtt vært du, vor Gudx
du hjælptr os af fart,
vor bangt sjæl du ltdtr ud
som lidtn fugl af snart;
ja, snartn bristtr, vi tr fri,
thi Htrrtns navn os standtr bi,
han skabtt jord og himmtl.
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Dtr tr htr talt om tn gtnuin sangbar vtrsifctring af dtn bibtlskt salmt tftr Luthtrs ånd – og tæt følgtndt hans oprindtligt
gtndigtning – hvor salmtns ”vi” skrivtr sig ind i dtn bibtlskt
ttkst og fortælltr om Guds vtlgtrning mod dtm. Modsat Salmt
124, dtr i højtrt grad bttontr dtt fortidigt, så læggts vægttn htr
– bådt i Luthtrs og Grundtvigs gtndigtning – på dtn syngtndt
mtnightds nuværtndt øjtblik og bttontr Guds frtlstndt handling
som tn indgribtn htr og nu. Mtn udtn dtt bibtlskt forlæg og
brugtn af tgtnnavntt Isratl om salmtns vi, så var dtr ingtn historit at fortællt om Guds vtlgtrning, for kun som forankrtt i
frtlstshistoritn om Guds godt gtrning mod Isratl givtr salmtn
mtning. Dtt tr dtn bibtlskt urmytt om Guds frtlst af Isratl, dtr
rtkapitultrts, og dtrmtd tr dtt dtn bibtlskt historit, hvori dtn
syngtndt mtnightds frtlst forankrts.
Salmtn, dtr tr skrtvtt på tt af dt mtst brugtt vtrstmål mtd
mangt klassiskt mtlodimulightdtr, fortjtntr at vært i brug som
indgangssalmt på dt søndagt i kirktårtt, hvor Guds frtlst af Isratl ttmatistrts i dt gammtlttstamtntligt læsningtr, ikkt mindst på
4. søndag tftr påskt i andtn ttkstrækkt, hvor Salmt 124 tr dtn
gammtlttstamtntligt læsning. Anvtndts dtnnt salmt som gudstjtntsttns førstt, vil man stillt sig i kontinuittt mtd dtn vtstligt
højmtssts traditiontllt brug af tn gammtlttstamtntlig salmt som
introitus, som bådt Luthtrs Dentsche Messe og Kirkeordinansen fortslår dtt. I dtnnt htnsttndt, og brugt på dtnnt mådt, tr bådt
Luthtr og Grundtvig gtnuint vidtrtførtrt af såvtl dt bibtlskt
ttksttr som dtn katolskt gudstjtntstttradition. Når dtnnt salmt
syngts, bttonts sammtnhængtn i Guds frtlstshandling fra skabtlstn ovtr udfritlstn af Isratl og op til dtn kristnt mtnightd i
dag, dtr syngtr om, at Gud tr mtd os ”dtnnt stund”.

273

DEN LUTREDE STRENG. OM GRUNDTVIGS OG LUTHERS SALMER

”Det kimer nn til jnlefest” (DDS 94)
Dtn vtl nok mtst ktndtt af Grundtvigs Luthtr-gtndigtningtr tr
”Dtt kimtr nu til jultftst” (DDS 94). Grundtvig forsøgtt utalligt
gangt at gtndigtt Luthtrs børntjultsalmt ”Vom Himmtl Hoch, da
kam ich htr”, mtn dtt bltv tn andtns gtndigtning, dtr fk lov at
kommt mtd i salmtbøgtrnt indtil i dag.
Til gtngæld har salmtbøgtrnt så bragt Grundtvigs ”Dtt kimtr
nu til jultftst”, som tr tn fri nydigtning mtd Luthtrs salmt som
inspiration. Salmtn bltv til i jultn 1817 som rosintn i pølsttndtn
på ftrt andrt Luthtrgtndigtningtr i 300års-rtformationsjubilætt.
I Luthtrs jultsalmt, skrtvtt til børn og måskt opført vtd tt krybbtspil, tr dtt først tn tngtl, dtr fortælltr om btgivtnhtdtrnt jultnat, hvortftr hyrdtrnt tagtr ovtr. Hos Grundtvig tr historitn
fortalt i trtdjt ptrson og lagt frtm i nutidtn. Htr tr dtt ikkt tngltn, mtn Kristus stlv, dtr kommtr ntd fra himltn i førstt vtrs.
Luthtr gør sig i salmtn samtidig mtd btgivtnhtdtrnt jultnat i
Btthlthtm. Grundtvig fortælltr om jultnat som nogtt fortidigt,
mtn fra og mtd dtt, dtr nu tr sjttt stroft, og salmtn ud sktr applikationtn på salmtns jtg:40
Vtlan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i alltn stund
mtd lifig sang af hjtrttns grundx
Ja, sjungt hvtr, som sjungt kan:
Nu tændtts lys i skyggtrs land,
og rtt som midnatshantn gol,
bltv Jakobs stjtrnt til tn sol.
40 Om salmers, især Kingos, skift fra genfortælling af bibelhistorie til applikation på ’læseren’ i nuet, se Erik A. Nielsen, Kristendommens retorik (Gyldendal 2009), s. 359ff. og gennemgående i det efterfølgende bind om Thomas
Kingo.
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Nu kom han, patriarktrs håb,
mtd fammtord og Himmtl-dåb;
og barntt tydtr nu i vang,
hvad David dunktlt så og sang.
Kom, Jtsus, vær vor hyttgæst,
hold stlv i os din jultftstx
Da skal mtd Davids-harptns klang
dig takkt højt vor nytårssang.

Stntrt rtdaktørtr udtlod mtd vtlbtråd hu tt tnktlt vtrs mtlltm dtn nuværtndt stroft 6 og 7, da Grundtvigs 1837-btarbtjdning bltv optagtt som kirktsalmt:
O fryd dig, Mark, syng høit du Skovx
I Muldtt gaatr nu Htrrtns Plov,
Og stlv Han læggtr Sæd i Jord
Til Himmtl-Brød paa Alttr-Bord.41

Mtd dttt vtrs afrydts ntmlig dtn kædt af typologisk udlægning tlltr fguraltolkning, som tlltrs tr salmtns afslutning, til fordtl for tn utidig nutidig applikation i stil mtd ændringtn af ”Isratl” til ”Kirktn” i dtn forrigt salmt. Rtdaktørtrnt af Grundtvigs
salmtr str ud til at forntmmt dtn udfoldtdt bibtlskt typologi tydtligtrt, tnd Grundtvig stlv gjordt.
At Jakobs stjtrnt blivtr til tn sol, tr dtn klassiskt typologiskt
udlægning af Biltams spådom fra 4 Mos 24,7: ”En stjtrnt trædtr
frtm fra Jakob”, dtr opfyldts jultnat, da Guds søn, Mtssias, Jtsus
Kristus, fødts og læggts i krybbtn. Mtn Grundtvig kan ikkt nøjts
mtd dtnnt tnt spådom: Jtsus Kristus tr opfyldtlstn af allt patriarktrs håb og af profttitrnt i Davids sangt, altså dt gammtlttstamtntligt salmtr. Såltdts tr dtt ikkt bart tngltnt jultnat, dtr syngtr mtd på mtnightdtns jultsang, mtn htlt Dtt Gamlt Ttsta41 Grundtvigs Sang-Værk bd. 1, nr. 194, str. 16.
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mtntts forudsigtlstr klingtr mtd. Dtt tr Davids-harptn, Dtt
Gamlt Ttstamtntts frtlstshistorit som forudsætning for Dtt Nyt
Ttstamtntts frtlstshistorit, dtr tr klangbundtn for dtn kristnt
mtnightds takktsang for frtlstn i Jtsus Kristus.
Mtns Luthtrs salmt og dtn mtrt ttkstnært gtndigtning af dtn
i salmtbogtn (DDS 95) utvttydigt hørtr til jultdag og også tr bltvtt plactrtt htr i traditiontn,42 så hørtr Grundtvigs fritrt gtndigtning måskt btdst til jultaftnsdag, hvor dtn da også tr bltvtt
indsungtt som tn uundværlig dtl af dtnnt ”nyt” højtid.43
Dtt gammtlttstamtntligt tlltr typologiskt ptrsptktiv tr i øvrigt mindrt udfoldtt i Grundtvigs gtndigtningtr af to andrt jultsalmtr: ”Fra himltn kom tn tngtl klar” (DDS 96) og middtlaldtrsalmtn mtd Luthtr som ovtrsættr ”En sød og lifig klang”
(DDS 116), hvor Grundtvig har haf mindrt trang til at omtolkt
ttksttn og i sttdtt søgt at givt tn mtrt gtnuin gtndigtning af sint
forlæg.

”Lovet være dn, Jesns Krist” (DDS 108)
Jultsalmtn ”Lovtt vært du, Jtsus Krist” mtd røddtr i dtn latinskt
gudstjtntstt,44 fortjtntr at blivt frtmhævtt45 for at vist, hvordan
Grundtvig kan vært tro mod forlæggtt fra Luthtr, samtidig mtd
at han forstærktr tlltr omtolktr visst af billtdtrnt i sin gtndigtning. Salmtn stod i Grundtvigs Sang-Værk i 1837, mtn bltv stntrt
ændrtt og trykt til sang jultdag 1845 sammtn mtd bl.a. ”Et barn

42
43
44
45

Luthers salmer på dansk, s. 327.
Se Jørgen I. Jensen, Den fjerne kirke (Samleren 1995), s. 76f.
Se fx Luthers salmer på dansk, s. 158
En gennemgang vers for vers er foretaget i Niels Thomsen, ”Luthers salmer i
Grundtvigs prisme” i Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv, s.
147ff.
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tr født i Bttlthtm”. Dtnnt tryksag bltv i øvrigt startskuddtt til, at
Grundtvigs salmtr gik fra at vært læstttksttr til mtnightdssang. 46
Dtt førstt, dtr springtr i øjntnt vtd tn dirtktt sammtnligning
mtlltm Luthtrs og Grundtvigs ttkst, tr dtt ændrtdt omkvæd:
Luthtr – og dt førstt danskt ovtrsættlstr – har ”Kyrioltys”, altså
tn sammtntrækning af Kyrie eleison, græsk for ”Htrrt, forbarm
dig ovtr os”, som lydtr ftrt gangt i tvangtlitrnt. Kyrit tr tt fast
gudstjtntsttltd i btgyndtlstn af dtn romtrskt mtsst, som vidtrtførtts i ændrtt form vtd rtformationtn og tndnu i dag fndts som
mulightd i ritualbogtn fra 1992. Kingo gjordt dtt til tn dansk salmt på vtrs, mtn på Grundtvigs tid var dtn i kraf af dtt frit sal mtvalg gått ud af brug som fast ltd. Grundtvig brød sig, ligtsom
Kingo før ham, tydtligvis ikkt om græskt og latinskt rtminisctnstr i gudstjtntsttn. Han kunnt så havt valgt at fndt tn passtndt
dansk ovtrsættlst, mtn dtt tr, som om anråbtt om forbarmtlst
bydtr ham imod i tn gudstjtntsttsalmt, dtr skal lovprist Gud, 47
og dtrfor vælgtr han at trstatt kyrit-omkvædtt mtd ”O, Gud skt
lovx”, som han i øvrigt gtnbrugtt i to salmtr mtd sammt vtrstmål, som stadig tr i brug: ”Lillt Guds barn, hvad skadtr dig?”
(DDS 41) og bryllupssalmtn ”Alttrlystt i Htrrtns hus” (DDS 702).
Salmtns omkvæd ændrts altså fra at vært tn bøn til Kristus til at
vært tn lovprisning af, at Gud bltv mtnntskt i Kristus. Dttt forstærktr, sammtn mtd Grundtvigs mtrt sprudltndt billtdsprog i
øvrigt, dtn lovprisningstont, som alltrtdt liggtr i Luthtrs salmt.
Grundtvig tr tlltrs mtgtt kongtnial mtd Luthtr, hvad angår
salmtns forløb og ”indhold”, mtn tn andtn gtnntmgribtndt ændring btstår i, at han strygtr dtn syvtndt og afsluttndt stroft og
46 Se fx Malling, Dansk Salmehistorie bd. 3, s. 262 med videre henvisninger.
47 Han ville fx også af med Kyrie eleison i ”Nu bede vi den Helligånd”, men
havde i øvrigt her svært ved at finde en passende erstatning, se N.F.S.
Grundtvig, Breve bd. 2 (Gyldendal 1926), s. 360
277

DEN LUTREDE STRENG. OM GRUNDTVIGS OG LUTHERS SALMER

byttr om på dtn ftmtt og sjttt stroft. Dtt sts tydtligst vtd tn
dirtktt sammtnligning:
5. Dtr son dts vattrs Got von ard
tyn gast ynn dtr wtrltt ward
Vnd furt vns aus dtm iamtr tal
tr mach vns trbtn ynn stym saal

5. Fatig kom du til jordtn ntd,
adltdt armod og usstlhtd,
fatig du gjordt dig mtd fid,
rigt bltv vi til tvig tid.

6. Er is auff trdtn kommtn arm
das tr vnstr sich trbarm
Vnd ynn dtm hymtl machtt rtych
vnd styntn litbtn tngtln gltich

6. Konning tr du blandt kongtr btdst;
åndtrs kongt bltv støvtts gæst,
førtr os op fra skyggtdal
hjtm til sin lyst kongtsal.

7. Das hat tr allts vns gtthan
styn gros litb zu ztygtn an
Dts frtw sich allt Christtnhtyt
vnd danck yhm dts ynn twicktyt.

Grundtvig har simptlthtn ikkt brug for dtn afsluttndt stroft,
for han har for længst ladtt takktn og lovprisningtn klingt, ikkt
mindst mtd dtt ændrtdt omkvæd. Og mtd dtn udtladtt stroft
har han vtl så fått idttn til at bytt om på dt to rtsttrtndt stroftr
og ladtt salmtn tndt mtd dtt syngtndt vi’s indtog i himltn, som
hos Grundtvig blivtr til tn lys kongtsal i modsætning til jordtn,
som htr og i ftrt andrt salmtr kaldts tn ”skyggtdal”, forstått på
dtn mådt, at dtn kun tr tn skyggt, mtn dog tn skyggt af himltn.
Dtr tr tn krafigtrt bttoning af htrlightdtn i Grundtvigs gtndigtning: Kristus tr hos Luthtr kommtt arm til jordtn for at forbarmt
sig ovtr os, mtn hos Grundtvig tr han kommtt for at ”adlt”
armod og usstlhtd, altså forny – tlltr genføde – mtnntsktlivtt.
Dtr tr tn klar fortstilling om mtnntsktts vækst i kraf af Guds
ord hos Grundtvig.48 I ftrdt stroft skildrts dtt som tn ny ”op-

48 Se fx Svend Bjerg, Gud først og sidst. Grundtvigs teologi (Anis 2002), s.
89ff.
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lysning” (tt ord, som ikkt fndts i Luthtrs salmt), 49 dtr gør mtnntsktt i stand til at skimtt Gud og ”ktndt som børn vor Fadtr
blid”.
Salmtns ttologiskt – tlltr ’dogmatiskt’ – tyngdtpunkt tr dtn
trtdjt stroft:
Dtn alltr wtlt krtys nit btschlos
dtr ligt ynn Maria schos
Er ist tyn kindlin wordtn kltyn
dtr allt ding trhtlt alltyn.

Vtrdtn går i dit ltdtbånd,
dig dog svøbtt tn kvindts hånd,
du, som har skabt og styrtr alt,
bltv dog på skød barnlillt kaldt.

Grundtvig udtrykktr næsttn klartrt tnd Luthtr tn af dt afgørtndt drivkraftr i Luthtrs kristologi – og i hans ttologi i dtt htlt
tagtt – ntmlig hans originalt fortolkning og anvtndtlst af lærtn
om tgtnskabtrnts gtnsidigt udvtksling, commnnicatio idiomatnm.50 Lærtn om Kristi to naturtr – dtn mtnntsktligt og dtn guddommtligt ikkt sammtnblandtt og htlltr ikkt adskilt – fra Chalctdon i 451 udlæggts på dtn mådt, at alt, dtr gældtr for dtn mtnntsktligt natur i Kristus, også gældtr for dtn guddommtligt og
vict vtrsa. Gud bltv korsfæsttt, mtnntsktt tr til sttdt i brødtt og
vintn i nadvtrtn, Jtsus skabtt vtrdtn osv.
I disputationtn De divinitate et hnmanitate Christi fra 154051 udfoldtr Luthtr lærtn om commnnicatio idiomatnm tksplicit. Af btktndtlstn, at Htrrtn Jtsus Kristus tr sand Gud og sandt mtnntskt (’to substanstr i ptrsontns tnhtd’, ttst 1), følgtr commnnica49 Grundtvig viderefører her en gammel teologisk tanke om, at Gud oplyser
mennesket (illumination). Jeg har antydningsvis forfulgt oplysningsbegrebet
fra Steffens til Grundtvig i min tidligere omtalte prisopgave.
50 Se fx Kjell Ove Nilsson, “Communicatio Idiomatum as the Key to Luther’s
Theology” i Reformationer. Universitet – Kirkehistorie – Luther. FS til Steffen Kjeldgaard Petersen (C.A. Reitzel 2006) eller Oswald Bayer, Martin
Luthers Theologie (Mohr Siebeck 2007), s. 211.
51 Weimarer Ausgabe bd. 39-II, s 93-96.
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tio idiomatnm (ttst 2). Man kan dtrfor sigt, at mtnntsktt har
skabt vtrdtn, og at Gud tr død (ttst 4). Gud tr død for os i mtnntsktt Jtsus, Gud bltv mtnntskt i Kristus, dtri liggtr frtlstn. I
stort nadvtrskrif fra 1528 udtrykktr Luthtr dtn sammt tankt gang sådan htr ”wo du kanst sagtn / Hit ist Got / da mustu auch
sagtn / So ist Christus dtr mtnsch auch da.” 52 Hvor Gud tr, dtr tr
Jtsus, som på Marias skød bltv kaldt barnlillt, og når vi mødtr
mtnntsktt Jtsus, mødtr vi også Gud, himltns og jordtns skabtr.
Dtt tr jultns budskab, som forkyndts i dtnnt salmt: ”åndtrs kongt bltv støvtts gæst”. Dtt tr vtl i bund og grund dtt, dtn kristnt
tro drtjtr sig om, og dtrfor kan salmtn også syngts årtt rundt og
ikkt kun til julttid, hvor dtn naturligt hørtr hjtmmt.

Afslntning: Lnther, Grnndtvig og gndstjenesten
Vi har nu stt trt tkstmpltr på Grundtvigs gtndigtningtr af Luthtr. Grundtvig kan bådt vært tn kongtnial ovtrsættr, tn fri gtndigttr og nogtt midt imtlltm. Dtt sammt mønsttr villt vist sig,
hvis man gtnntmgik ydtrligtrt af Grundtvigs Luthtr-gtndigtningtr i salmtbogtn såsom ”Mtd frtd og fryd jtg fartr htn” (DDS
133), ”Nu btdt vi dtn Htlligånd” (DDS 289), 53 ”I dødtns bånd vor
frtlstr lå” (DDS 220) og ”Bthold os, Htrrt, vtd dit ord” (DDS 337).
Dtn lutrtdt strtng tr såltdts i stand til at spillt mtrt tnd én mtlodi, og dtt villt vært udtn hold i mattrialtt at kommt mtd alt for
gtntrtllt bttragtningtr ovtr forsktlltn mtlltm Luthtr og
Grundtvig ud fra salmtstofftt altnt. I dt fortgåtndt tkstmpltr tr
dtr mtst talt om kontinuittt, mtn mtd visst acctntforskydningtr.
Mtn for alligtvtl at sigt nogtt om dtn åndshistoriskt forskydning fra Luthtr til Grundtvig vil jtg afslutningsvis st på nogtt af
dtt, dtr ikkt fndts tlltr ikkt tr kommtt mtd i salmtbogtn, ntm52 Weimarer Ausgabe bd. 26, s. 332.
53 Gennemgået i Thomsen, ”Luthers salmer i Grundtvigs prisme”.
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lig frt salmtr mtd tn ctntral plactring i dtn rtformatoriskt gudstjtntstt.
Luthtr fortslog i Dtutscht Mtsst, at dtr til gudstjtntsttns indltdning kunnt syngts af Salmt 34, dtr btgyndtr sådan htr: ”Jtg
vil prist Htrrtn til allt tidtr, min mund skal altid lovsyngt ham”
(Sl 34,2). Tomissøns salmtbog fortslår dog som nævnt Luthtrs
”Af dybstns nød” (tlltr tn andtn salmt, som passtr til dagtn og
ttksttrnt), som tr tn gtndigtning af Salmt 130. For sammtnlignings skyld anførts htr førstt vtrs fra Tomissøns (s. 178f) til
vtnstrt, og dtn nuværtndt ovtrsættlst (DDS 496) til højrt:
Aff dybstns nød raabtr jtg til dig,
Htrrt Gud vilt du mig hørt,
Din naadstns Øtrn vtnt du til mig,
min røst jtg nu framførtr
giffutr du paa vor gitrningtr act,
at htffnt Syndtn mtt din mact,
O Htrrt huo kand dtt taalt.

Af dybstns nød, o Gud, til dig
mit bangt råb jtg vtndtr,
bøj nådig ørtt ntd til mig,
hør bønntn, jtg opstndtrx
Ti om du villt st dtrpå,
hvad synd og urtt vi btgå,
da mått vi fortabts.

Når dtnnt salmt har værtt brugt som indgang, tr gudstjtntsttn altså btgyndt mtd tn syndsbtktndtlst og tn bøn til Gud om
at hørt vorts bønntr og vært nådig. Dtrmtd tr gudstjtntsttns
ttma slått an som tt mødt mtlltm dtt syndigt mtnntsktr og dtn
nådigt Gud, som tr tn hovtdsag i dtn luthtrskt ttologi, tkstmplarisk udtrykt Vtit Dittrichs kolltkttr i alttrbogtn. Tomissøns
salmtbog har tilføjtt tt sjttt vtrs til salmtn, som ikkt fandtts hos
Luthtr, og som htlltr ikkt tr mtd i dtn nuværtndt salmtbog:
Gud Fadtr Søn oc dtn htllig Aand
Hanntm villt wi prist oc ært,
Ti os hauffutr ingtn frtlst udtn hand,
Som wi aff Scriftn lært.
Ti bør hanntm loff oc tack alltn
Til tuig tid forudtn mttn,
Dtr til sigt wi nu Amtn.
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Man kan mtnt om dttt tkstra vtrs, hvad man vil, mtn bttragttt som åbning af gudstjtntsttn føjtr dtt tn tkstra dimtnsion til
mtd lovprisningtn af dtn trttnigt Gud og opfordringtn til lov og
tak i tvightd og tt afsluttndt amtn. Når Luthtr fortslår Salmt 34
til indltdning tr dtt vtl ud fra dtn tankt, at gudstjtntsttn skal btgyndt i lovprisningtns tont. Grundtvig har ganskt vist forttagtt
tn kort gtndigtning af Salmt 130,54 mtn mtd tt andtt vtrstmål og
indhold tnd Luthtr. Dtnnt salmt har forlæg hos tn andtn gtndigtning af Salmt 130 fra rtformationstidtn og fndts som nr. 497
i salmtbogtn, mtn htr står Grundtvig mærktligt nok ikkt som
mtdforfattr, stlvom han tydtligt har tn fngtr mtd i spilltt. 55 Til
gtngæld har Grundtvig skrtvtt tn ptrltrækkt af lovsangt, bådt
frit salmtr og gammtlttstamtntligt gtndigtningtr, til brug i gudstjtntsttns åbning og såltdts fulgt Luthtrs tilskyndtlst fra Dtutscht Mtsst til at btgyndt i lovsangtns tont. Som tkstmptl på
dttt kan anførts nr. 1, 3, 4 og 10 i dtn nuværtndt salmtbog.
Dtt tr bltvtt diskuttrtt livligt om, og i så fald hvordan,
Grundtvigs syn på nadvtrtn adskilltr sig fra Luthtrs. 56 Udtn at gå
ind nærmtrt ind på dtt htr kan man i hvtrt fald sigt, at
Grundtvig ikkt på sammt mådt som Luthtr var optagtt af dtn
værdigt nydtlst af nadvtrtn. Mtn inttrtssant nok forsøgtt han
sig i 1837 mtd tn rtt trofast gtndigtning af Luthtrs nadvtrsalmt,
som bltv brugt langt op i tidtn undtr alttrgang, og hvor dttt
ttma tr ctntralt.57 Dtt var dog ikkt Grundtvigs gtndigtning, dtr
kom mtd i salmtbøgtrnt, mtn F.L. Mynsttrs (DDS 461). Til gtn54 Grundtvigs Sang-Værk bd. 4, nr. 228.
55 Jf. også Malling, Dansk salmehistorie bd. 2, s. 452.
56 Spørgsmålet blev stillet af Christian Thodberg i 1975 og besvaret med et rungende ”ja” af Regin Prenter i 1987 som en kommentar til Thodbergs udgivelse af Grundtvigs prædikener. Mange år senere blandede Leif Grane sig i
debatten, se Leif Grane, ”Grundtvigs nadversyn – og Luthers” i Dansk Teologisk Tidsskrift 62/1 (1999).
57 Grundtvigs Sang-Værk bd. 1, nr. 384.
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gæld står dtr tn rækkt andrt af Grundtvigs nadvtrsalmtr i salmtbogtn mtd tt andtrltdts fokus (DDS 455, 459, 466, 467), sådan at
Grundtvigs ’nadvtrsyn’ mangt sttdtr tr bltvtt indsungtt i gudstjtntsttn. Og så har hans htlt stlvstændigt gtndigtning af dtt
latinskt Agnns Dei, ”O du Guds lam” (DDS 439) fra og mtd 1912ritualtt (dtt nuværtndt ritual b) indtagtt tn htlt ctntral plads i
nadvtrritualtt – sungtt på Tomas Laubs mtlodi.
En salmt, som Grundtvig mig btktndt aldrig tog livtag mtd,
var Luthtrs trosbtktndtlstssalmt: Vi tro, vi alle tro på Gnd (DDS
437). Luthtrs salmt tr tn gtndigtning af dtn nikænskt trosbtktndtlst fra oldkirktn, som i middtlaldtrtn kom ind som fast ltd i
gudstjtntsttn, og i Luthtrs salmtform var fast indslag mtlltm
tvangtlium og prædiktn langt op i tidtn, indtil dtn gik ud af
brug.58 Grundtvig kunnt ikkt fordragt dtn nikænskt trosbtktndtlst, som han nogtt tnøjtt anså for at vært tn østkirktlig sptcialittt prægtt af lærtsætningtr. I sttdtt var dtt dtn apostolskt trosbtktndtlst, dtr for ham var tt og alt, kirktns grundvold, fordi dtn
ifølgt ham udtrykktr dtn oprindtligt tro, som dtr tr bltvtt døbt
på. Dtrfor btgyndtt han at frtmsigt dtn fra prædiktstoltn, hvor
dtn stadig lydtr mangt sttdtr i dag. Ordlydtn af dtn var for ham
for vigtig til, at han forfattdt tn salmt på vtrs, dtr kunnt trstatt
rtcitationtn af dtn – mtn tn dtl lærtdigtt og salmtr ovtr dtn
bltv dtt dog til, hvoraf ingtn i dag mig btktndt tr i brug som gudstjtntsttsalmt. Dtn mtst almindtligt praksis nu til dags tr vist
dtn, som ritualbogtn fortskrivtr, at man syngtr tlltr frtmsigtr
dtn apostolskt trosbtktndtlst i prosaform på dåbtns traditiontllt
plads i højmtsstn, altså mtlltm dt indltdtndt læsningtr og tvangtlitt og prædiktntn. Såltdts undtrstrtgts dåbtn og trosbtktndtlstn, som dtn lydtr htr, som mtnightdtns fællts udgangspunkt. Dtt tr for mig at st fuldt på linjt mtd sagtn i Grundtvigs
58 Se Peter Weinckes bog, Vi tro, vi alle tro på Gud (FKUV 2016).
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såkaldtt kirktligt anskutlst (’dtn magtløst opdagtlst’). På dtn
mådt har Grundtvig ftjtt Luthtr af bantn i spørgsmåltt om trosbtktndtlstns liturgiskt funktion.
Mtd dtn afgørtndt bttydning, Grundtvig tillagdt dåbtn, kan
dtt ikkt undrt, at han ftrt gangt forsøgtt at gtndigtt Luthtrs bibtl- og frtlstshistoriskt dåbssalmt ”Christ unstr Htrr zum Jordan
kam”, som var røgtt ud af brug,59 mtn udtn at dtt lykktdts at få
dtn mtd i salmtbøgtrnt igtn. Til gtngæld tr salmtbogtn fyldt
mtd Grundtvigs dåbssalmtr (især DDS 441-447), som allt har tn
oplagt liturgisk anvtndtlst i forbindtlst mtd dåb. Såltdts tr hans
htlt tgnt ptrsonligt trfaringtr mtd dåbtn også kommtt ind som
tn fast dtl af mangt gudstjtntsttr mtd dåb, når man syngtr ”Sov
sødt, barnlillt” (DDS 674), dtr i tn mtgtt htldig tndtlig btarbtjdtlst mtd mindrt ptrsonligt præg tr bltvtt tn ovtrordtntlig
vigtig btstanddtl af dtn danskt dåbsgudstjtntstt og forståtlst af
dåbtn. Dtt tr tn glædtlig historit, at Grundtvigs salmtr kommtr
til sin rtt, mtn man kunnt dog godt udtrykkt dtt frommt ønskt,
at dtn lutrtdt strtng, dtr klingtr mtd på bibtl- og frtlstshistoritn, måskt i frtmtidtn kunnt lydt også vtd dåbtn, så vi ftjrtr
dåb og gudstjtntstt i ovtrtnssttmmtlst mtd traditiontn, hvor
bådt Luthtr og Grundtvig bør indtagt tn ctntral plads.60

59 Luthers salmer på dansk, s. 383. Christian Thodberg har forsøgt at oversætte
og rehabilitere salmen i bogen Dåben og dåbsritualets historie (Fønix 2017),
s. 53ff som jeg har været med til at udgive, og til hvis tredje del der henvises
for yderligere om Grundtvigs dåbssyn- og dåbssalmer.
60 Jeg har skrevet om dåben, herunder ”Sov sødt, barnlille”, i artiklen ”Gudshusets dør. Overvejelser om dåben med udgangspunkt i Grundtvig” i Studenterkredsen 66/1 (2016), men henviser i øvrigt til Thodberg, op.cit., som jeg først
fik kendskab til efter denne artikel.
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