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Indledning
jeg i sin Tid (1902) i Dansk Kirketidende offent
liggjorde en Studie over »Grundtvig og England«,
indledte jeg den med at sige, at »det er jo en
noksom bekendt Sag, at det kun er saare faa Menne
sker, der har et virkelig indgaaende Kendskab til
Grundtvigs Skrifter. Særlig gælder det naturligvis den
yngre Slægt. Selv saadanne, der ellers besidder Lærdom
nok, er overmaade vel bevandrede i saavel store som
smaa tyske Teologers Skrifter og selvfølgelig f. Eks.
kender deres Søren Kierkegaard ud og ind, vil som
Regel befindes at være ganske uden Kendskab til
Grundtvigs Forfatterskab. Det er nu alligevel mærke
ligt. Grundtvig var jo dog en af de mægtigste Skik
kelser i vort Folks Aandshistorie. Faa har grebet saa
vældigt ind i vor aandelige Udvikling som han. Hans
Tanker lever og virker endnu iblandt os. Men allige
vel synes han for mangfoldige at staa som en ganske
vist betydelig Salmedigter, der iøvrigt havde et Par
»vilde Indfald«, hvormed han har stiftet en Del For
a
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virring. Men virkelig gøre sig bekendt med, hvorledes
Grundtvig har fremført disse og andre Indfald, det lader
man sig ikke friste til.«
Nu maa det jo indrømmes, at Grundtvigs Skrifter
den Gang var ret vanskelig tilgængelige. Men siden
da er som bekendt en Del af dem optrykt i F. Begtrups
Ti-Binds-Udgave. Udgaven af de poetiske Skrifter blev
omsider, ca. 80 Aar efter at den var gaaet i Staa, fuld
endt med de to sidste Bind, og Grundtvigforskningen
har da ogsaa i de senere Aar taget Fart; særlig maa
her nævnes F. Rønnings Levnedsskildring af Grundtvig
(1907 flg.) og E. Lehmanns Grundtvigsbog 1927, der
først kom paa Svensk, derefter i omarbejdet Skikkelse
paa Dansk og som nu ogsaa ved V. Ammundsen er ud
kommet paa Tysk, saa nu ligger Forholdene adskilligt
anderledes end i 1902.
Men saadan som det den Gang stod til, kunde det
ske, at der ligefrem dannede sig Legender om Grundt
vigs Opfattelse paa forskellige Punkter, som i visse
Kredse blev gangbar Mønt og ved Lejlighed blev ført
frem med et imponerende >som bekendt« til Indled
ning, skønt de er ganske urigtige. Jeg skal anføre et
Eksempel. I sit Skrift >Luther eller Grundtvig«1) siger
Professor H. Scharling: »Grundtvigianismen indtager
her en lignende uklar Mellemstilling som den angli
kanske Kirke, og det vil ogsaa være bekendt, at Grundtvig
altid udtalte stor Forkærlighed for denne Kirke*. Det vilde
nu være let at vise, at denne Paastand er fuldkommen
forkert. Jeg vil dog ikke indskrænke mig hertil, men
*) 2den Udg. af »Luther og Grundtvig« 1898, S. 50.
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prøve paa at give en sammenhængende Fremstilling
af Grundtvigs Forhold til England i det hele. Eng
land var jo (maaske med Undtagelse af Grækenland)
det eneste Land udenfor Norden, som Grundtvig følte
sig hendraget til og lærte noget af. Han følte, at den
engelske Aand var i Slægt med den nordiske, og der
for blev han stedse ivrigere for, at der skulde komme
en aandelig Forbindelse i Stand mellem England og
Norden, ja, han vilde helst regne England med til
Norden. Med denne sin Forkærlighed for England
stod Grundtvig, i alt Fald i Begyndelsen, ret ene.
Men han blev, som vi skal se, ikke træt af at pege
hen til England som den eneste af de store Nationer,
vi burde søge baade aandelig og politisk Forbindelse
med. Her, som for Resten ogsaa paa andre Punkter,
var hans Lærlinge meget sene til at følge i hans
Spor. Først 1911, altsaa henimod 100 Aar efter
Grundtvigs Englandsrejser, udstedte Højskoleforstander
Begtrup i »Højskolebladet« det bekendte Løsen om
at »aabne Vinduet mod Vest«. Jeg tror, at der er
gaaet meget tabt ved, at Grundtvigs Ord her som
sædvanlig forblev uænsede af de toneangivende og
førende Kredse. I hvert Fald fik Grundtvigs Forhold
til England, navnlig Rejserne 1829 til 31, trods alt
saa stor Betydning, baade for Grundtvig selv og for
hans Fædreland, at det er berettiget at tage den
Side af hans Liv op til særlig Behandling. Det var
det, jeg forsøgte i 1902, men hvad jeg dér fremlagde,
var, som jeg selv sagde, kun en foreløbig Studie.
Man har nu opfordret mig til at underkaste Æmnet
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en ny Behandling, og det er det, jeg her har forsøgt,
idet jeg tillige derved gerne vilde give min Skærv
til Festligholdelsen af de to grundtvigske Jubilæer:
1932, 60-Aaret efter hans Død, og 1933, 150-Aaret
efter hans Fødsel.
Forf.

I.

Indtil den første Englandsrejse.
Aarhundredes Begyndelse kunde umulig
kaldes gunstig for Udvikling af engelske Sympatier
hos de danske. Grundtvigs Ungdom faldt jo netop
i hin for vort Land saa ulykkelige Tid, da dets Del
tagelse i Napoleonsstormene, som jog hen over Evropa,
bragte det nær Undergangens Rand. Grundtvig oplevede
Kampen paa Rheden 1801 og Flaadens Tab 1807, som
jo hos alle Danske maatte vække den stærkeste For
bitrelse mod England. Dertil kom saa Norges Tab 1814,
som gik Grundtvig nær til Hjærtet. Det kunde da ikke
være andet, end at den stærke Folkestemning imod
England, som ogsaa Grundtvig fuldtud delte, maatte
paavirke hans Syn paa Folket i det hele. Og denne
Uvilje mod det engelske træder da ogsaa frem i hans
tidligste Skrifter.
Saaledes i hans første Skrift: »Maskeradeballet i
Danmark« fra 1808, skrevet under det friske Indtryk
af Flaadens Tab 1807. Her hedder det:
orrige

F
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Hovmodig paa sin brede Bænk
som Havets Dronning troner
nu England, men i Jærnet spændt
hun ved min Fod har hvilet.
Skriftet er et Opraab til den nedsjunkne, faldne
Slægt om at rejse sig fra Sløvheds fule Leje, mindes
sin Oprindelse af Nordens Kæmpeæt og gange hen i
Herrens Hus at bede:

Da hvæs, o Mand, paa hellig Alterfod
dit tunge Sværd til Bretlands Skjold at kløve.
Han fremdrager her som andensteds i disse Aar
Sagnet om Ragnar Lodbrok, der sad fangen i Bretland
i Ormegaarden og om hans Sønner, der hævnede ham;
han lader Gunnild, Svend Tveskægs den stolte, den
dejlige Søster, træde frem og kvæde Hævnsangen mod
Bretland:

Udsprungen af Dannemarks kraftige Rod,
udrunden af Skjoldungers herlige Blod,
i Bretland mig timedes Kvide.
Saa skildres Niddingen Kong Etelreds Blodbad paa
de danske, og Digtet ender med Ordene:

Græd, Bretland, o græd,
thi Blod var din Sæd,
og blodig vil Høstdagen vorde.
Lignende Toner anslaas i Digtet »Laaland«, fra
1811. Det er Minder fra hans Ophold paa Langeland
som Huslærer hos Godsejer Steensen-Leth paa Egelykke,
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hvor han oplevede danske Sømænds spændende Even
tyr med de engelske Skibe, der vogtede Farvandene.
Her hedder det:

Pyt nu, i engelske Snekker,
med jeres pralende Rækker,
stolte I ligger paa Sø,
dog kan fra 0 og til 0
listig vi sætte vor Kaas,
Gabene ere for store,
Portene ere for smaa,
smække I Porten i Laas,
har vi ved Siden en Laage,
eder at narre forstaa
mesterlig Ulkene vore,
Ulke med begede Broge.
Engelland! vide maa du,
Lodbrog har Sønner endnu.
Og saa truer han England med Regnars den ben
løse Søn.
Fremdeles i Verdenskrøniken fra 1812. Den var
jo skrevet kort før Napoleons Lykkestjerne begyndte
at blegne. Han stod da tilsyneladende paa sin Magts
Højdepunkt. Fastlandsspærringen truede Englands
Eksistens. Grundtvig sammenfatter da, efter at have
givet en kort Skildring af Napoleons Bedrifter i et
Aarti, sin Opfattelse af Situationen i følgende Ord:

»Det nidske Preussen er tæmmet, fire raadne Kongestole
saa godt som omvæltede; Folkene have set, at deres Afguder ej kunne frelse dem, og med Trængselens haarde
Ord kalder Gud paa sine vildfarende Børn, som stoppede
Øret for hans milde Faderstemme; ja, i Amerika beredes
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en Tilflugt for Kristendom og Videnskaber, hvis Evropas
Folk end ej paa dette sidste Bud vil omvende sig til Herren.—
Den udvortes Gudstjeneste har Napoleon igen oprettet i
Frankrig, og den udvortes Skikkelighed har han søgt at
kalde tilbage ved Love; men Troen kan han ikke give sit
Folk, og kommer den ikke tilbage, kan selv han opleve den
Dag, da Kraftens Levninger ere fortærede«.
Den Dag, som Grundtvig her forudser, kom jo
meget snart.
Men endnu staar Sagen saadan, at der med Napo
leon synes at være oprunden en Dommens Tid over
det øvrige Evropa, og Grundtvig gennemgaar nu i et
glimrende skrevet Overblik de enkelte Folkeslag og
finder ogsaa deres aandelige Tilstand moden til denne
Dom. Vi kan ikke her gaa nærmere ind paa de
mange interessante Enkeltbemærkninger, som Grundt
vig her udstrør, men maa holde os til Afsnittet om
England.
Skildringen af den aandelige Tilstand i England
i nyere Tid er i det hele meget ejendommelig og
aabenbart i sit Mørksyn farvet af hans stærke Uvilje
mod den røveriske Landsfjende. Særlig dvæler han
ved Kvækerne, der den Gang som senere bedømmes
meget haardt, selv om deres Forkastelse af Sakra
menterne, om den end nævnes, dog endnu ikke paa
den Tid kunde faa den altovervejende Betydning i
hans Øjne. Hans Ord lyder saaledes:

Som kristelig Menighed fortjener Kvækersamfundet ingen
Ros, ja knap Navnet, da Forsoningslæren hardtad ganske
sattes til Side, da den indvortes Oplysning gjordes til Skrif
tens Dommer, Søndagen, de kristelige Sakramenter og
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Fester, samt ordenlige Lærere, forkastedes. Med deres Dyd
var det ej heller synderlig bevendt, thi dens Grundpiller,
Kærlighed og Ydmyghed, kom alt i Begyndelsen sjælden til
Syne, og snart forstodes ved Dyd kun en udvortes ustraffelig
Vandel. Hartad alle slog de sig til Købmandsskab, hvorved
deres Egennytte og Gerrighed daglig tog til, og det er mærke
ligt, at den første Kvæker, som anklagedes for Lovbrud, havde
filet Guldpenge.
Ikke desto mindre forsinkede Kvækerne Englands Under
gang og bidrog meget til dets Velstand. Deres Afsky for Krig
maatte hjælpe mægtig til at stille og mildne Jordskælvet under
Stuarterne, og deres, i lang Tid, lige saa redelige som driftige
Købmandskab bragte Handelen til at blomstre. Deres Ringeagt
for al Kirketjeneste var en passelig Modgift mod det tomme
Spil, der drives med Gudsdyrkelsen, deres nødtørftige Bods
prædikener vakte mange til alvorlig Eftertanke og nedkuede
Frækheden, deres uslraffelige Vandel avlede en kraftigere Slægt.
Derefter skildres den aandelige Tilstand i det hele
i England saaledes:

Man ser det saa grant, hvorledes Englænderne fra den
Stund vilde ved udvortes Anstændigheder, Almisser og Sæde
lære løskøbe sig fra ægte kristelig Dyd og Tro. Nu fik den
bispelige Kirke sin berømte Moralprædikant Tillotson, sin
saakaldte Fornuftdigter, den tænksomme, men dybt fordær
vede Pope, ja, selv i Addison en Dydens og Fornuftens Tals
mand, der bedre end hans fleste Landsmænd forstod at vur
dere Kristendommen og dens elskværdige Datter: det ydmyge
barnlige Sind. Selv paa Højskolerne, der ellers allerede da
stod som udgaaede, sølvbeslagne Trær, lod sig en Gæring
spore, og fra Oxford udgik et nyt kristeligt Selskab: Meto
disterne.
Kvækerne var ved det 18de Aarhundredes Begyndelse ej
længer ustraffelige, end sige kristelige, og Moralsløret kunde
ikke skjule det stinkende Aadsel for kristelige og klarøjede
2

14

Mænd. Synet slog nogle Studenter i Oxford, mest Brødrene
Wesley, saa stærkt, at de, uden at afvige fra Kirkens Lære
sætninger, beflittede sig paa et strengt gudeligt Levned og
talte kraftelig mod den herskende Fordærvelse. Det gik dem
og deres Stalbroder Whitefield, som det maa gaa alle Pieti
ster; de blev Sværmere, foregav Aabenbaringer og ventede
at blive syndeløse herneden. Imidlertid føjede Gud det saa,
at Johan Wesley paa Vejen til Amerika blev kendt med nogle
Herrnhutter, af hvem han lærte, hvad paa den Tid synes at
have været aldeles glemt i England, at det er ved Troen paa
Jesus, vi bliver retfærdige... . Mærkeligt er det, at fra den
Stund aftog hans Sværmeri daglig: han forkastede sine
Aabenbaringsgriller, nærmede sig Luthers Mening om Naadevalget og dannede sin Menighed med Prædiken og Sang efter
luthersk Mønster.. .. Paa denne Menighed blev det ret syn
ligt, at Englænderne i Almindelighed var blevet saare udue
lige til ret Kristendom, thi saa ren den i de fleste Stykker
lod sig til Syne hos Wesley, udartede den dog snart hos
hans Tilhængere, mere og mindre, til udvortes Tjeneste og
sværmerisk Gøgleværk. Imidlertid kom dog mange herved
til saliggørende Tro paa Frelseren .... og England fik af
deres Børn mangen Mand, der, i det mindste til verdslig
Bedrift, var dygtigere end dets fleste Sønner.

Efter at have skildret Forholdene i Amerika, hvor
>den højeste Ligegyldighed i Trossager udbredte sig
som en rædsom Kvækerpest«, kommer han ind paa
den amerikanske Frihedskrig, og ban siger saa, at
»Denne Krig var det første udvortes Stød, som rystede
England i sit glimrende Aarhundrede, men det aabenbarede
kun for legemlige Øjne den Sot, hvorpaa det længe havde
baaret, og som til sidst maatte volde en ynkelig Død. Denne
havde Kvæker og Metodister forsinket, men ej helbredet
Sygdommen, og saa vel hines Skælven som disses Angestskrig
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kundgjorde, under hvilke Krampetræk Sjælen maatte vaande
sig, naar den vilde løfte sig fra Jorden.« Han kommer nu
ind paa Youngs alvorlige og manende »Nattetanker« og fort
sætter saa: »Hvad man ellers kaldte Poesi var enten vild
Latter over Fordærvelsen hos Ireren Sivift, som døde i Daarekisten, eller Skildringer af den forsvundne Dyd, som hos
Richardson og Goldsmith; løjerlige, tildels smudsige, Eventyr,
som Sternes, Fieldings og Smollets .... og han ender Skil
dringen med at nævne David Hume, om hvem han siger, at
»uden Tro paa et Forsyn, uden mindste Forstand paa en
højere Aandelighed og uden Kundskab til Englands Oldtid
skrev han dette Lands Historie til det 18de Aarhundrede,
og . .. blev baade hjemme og ude ophøjet som et Mønster.
Det kom deraf, at man her syntes at se Spiret faldet af Guds
Haand, og i den klare Fremstilling af lutter Tilfælde og
Ondskaber, Daarligheder, Kneb og Rænker havde man et
Skuespil i det store, som ret kan gotte høje Øjne og vantro
Hj ærter.«
Han mener sig berettiget til at fælde en knusende
Dom over England og forudsige dets snarlige Under
gang. Det Afsnit, hvori det sker, er ikke blot saa be
tegnende for Grundtvig selv, men ogsaa i flere Maader saa mærkeligt ved sit Indhold, at det fortjener at
meddeles her. Det viser bl. a., at han allerede den
Gang var opmærksom paa Maskinmekaniseringens
Farer, og det tegner en Situation, der minder ikke
lidt om den nuværende:

»Storbrittanien synes at høre til de vissest forlorne Lande,
endog Skotland og Irland vel ej ere fuldt saa elendige som
England. End herske dets Flaader paa Havet, men det har
tit nok ladet sig tilsyne, at de sidste nogenlunde dygtige
Sømænd, Evropa har: de nordiske, ere de engelske i lige
2*
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Tal vidt overlegne, og en nyskabt Romerflaade maatte lettelig
kunne udvriste Treforken af Krøblingens visne Hænder.
Handel og Fabriker have faaet uforvindelige Stød, mindre
ved Fastlandets Spærring end ved dets Armod og oplivede
Vindskibelighed; men allermest ved den Uredelighed, Egen
nytte og Dorskhed, de selv fremkalde. I alle Maader ligner
England en kalket Grav, der udvortes skinner, men indvortes
er fuld af Urenhed og Dødningeben. I intet protestantisk
Land holdes den udvortes Gudstjeneste saa højt i Ære, og
ingensteds har, som dér, talrige Selskaber med stor Udgift
arbejdet paa at befordre Kristendom ude og hjemme; og
ingensteds er i Hjærterne mindre Kristendom. Særsynet er
let at forstaa, naar man betænker: dels, at Gudstjenesten er
en uadskillelig Del af Statsforfatningen; dels, at da Van
kundighed er almindelig, maa her være saare mange, som
beholde en vis arvet Ærbødighed for Fædrenes Tro og det
guddommelige Ord; og endelig, at Folk med en saa alvorlig
Grundstemning aldrig ganske kan løsrive sig fra Bekymring
for Sjælens Vel. Medens derfor Egennytte, Overdaad og
Kødslyst hersker, medens Eder og Ægtekvinder falbydes paa
Torvene, indbilder de arme sig at kunne frelse Sjælen ved
at eftersige Kirkebønner og ved at tiende af det uretfærdige
Gods til Gejstlighed og Bibel. Af alt aandeligt er, som af
Troen, kun en livløs Skygge tilovers.« Hverken Poesien, der
i lange Digte besynger Uld og Sukkerrør, eller Literaturen
i det hele er synderligt værd. »Allersynligst er den aandelige Død deraf, at de fleste udmærkede Hoveder sysle med
Mekaniken, thi her har Legemet aldeles opslugt Aanden og
synes at røre sig selvstændigt.« — »Daglig vorder Menne
sket mere en blot Tænkemaskine, der optrækkes af Drifter
og Lyster og løber tankeløs ud paa Gravens Rand. Snart
vorder vel dette Englands Lod, daglig henskylles Sanddyn
gerne under det glimrende Palads, og et Vindstød er nok
til at kuldkaste det i et saa grueligt Fald, at vel intet Folk
i Hast skal misunde det at have haft Købmænd, der var
Fyrster og handlede med Menneskesjæle. Om Vindstødet
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skal blæse over Kanalen eller Verdenshavet eller som en
Hvirvelvind opstaa paa Øen selv, det kan ingen vide, men
synligt vil det være, at ikke udvortes Magt, men indvortes
Raaddenhed voldte Faldet.« I det følgende ser vi det sociale
Spørgsmaal gennem den stadig voksende Fabriksvirksomhed
rejse sig for Grundtvigs Blik: »Mange er vordne brødløse,
en stor Del af Folket sukker i skændig Trældom som Dag
tjenere hos rige, der har opslugt Landet. Til alt optænkes
Drivværk for at spare Menneskehænder eller rettere Føde
og Dagleje. Og det lovpriste Fattigvæsen er jo dog kun den
kristne Kærligheds Ligsten«. Med tydelig Hentydning til
Aabenbaringens Skildring af Babel som den store Skøge
slutter Grundtvig saaledes: »Bleg og døende sidder da Dron
ningen paa de mange Vande; Giften, hvormed hun stænkede
Folkene, brænder hendes egne Indvolde; Kristendom er
Modgift for hver en Sot, men Giften tykkes sød og Læge
dommen bedsk for den lækre Gane «*)

Ganske betegnende for hele Stillingen er det, at
han i Indledningen til Verdenskrøniken af 1814 ud
taler, at han »til almindelig Ledsager gennem den gamle
Tid har valgt en Tysker, nemlig Baumgarten, For
fatter af en >Algemeine Welthistorie«, bl. a. »fordi
han er en ærlig Mand til at advare for Engellænder
nes Krogveje, Krumspring og Luftspring.«2) I det
mærkelige Skrift fra 1815 »Evropa, Frankrig og
Napoleon« er Stemningen stadig lige bitter. Vel kan
han se, at de har enkelte Fortrin; særlig indrømmer
han dem praktisk Dygtighed, og der falder en Be
mærkning som den, at »Bibelen nu i Engelland ret
bogstavelig gør sig Vinger til høj Flugt«, hvormed
*) Kort Begreb af Verdens Krønike. 1812. S. 283 ff.
*) Kort Begreb af Verdens Krønike. Bd. I. 1814. S. XVII.
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han vel sigter til det britiske Bibelselskabs Stiftelse
1804. Men alligevel har han ikke videre Respekt for
denne praktiske Dygtighed; han opfatter den nærmest
som et Udslag af den >ny-engelske Fabrikaand« og
taler om >den Tyngde og saa at sige legemlige Grun
dighed, den stolte Selvbehag, det uudtømmelige Gæ
ringsstof og den Sugesot, der er den engelske Aands
historiske Kendemærke.« Visselig har England haft
store Mænd, men de staar nærmest som Folkets
Dommere. Er det franske Folk »Skummet af den
europæiske Folkestrøm«, saa er den engelske >dens
Bundfald og Bærme«. Ja, han mener, at >den engel
ske Aand er vor farligste Fjende«. Særlig udtaler han,
at »hvorledes en Kristens Tankegang skal være, hvor
ledes Aanden virker, og Hjærtet rører sig, hvad Hi
storie og Natur har at betyde, det har de aldrig vidst,
det har de aldrig følt inderlig og dybt og lader da
vel være at skue og udtale det klart.« Han udkaster
en Parallel mellem England og Rom og mener, at
»England vil med Roms Aand i sig spille Carthagos
Rolle«. Endnu tror han altsaa paa Englands forestaaende Undergang, men mener dog, at det atter en
Gang vil rejse sig til Storhed.
Disse Udtalelser tyder just ikke paa stor Velvilje
overfor England. Mærkeligt er det da, at han aabenbart under den Storm, der rejste sig imod ham efter
hans Dimisprædiken 1810, et Øjeblik har tænkt paa
at drage til England. Den 8. Dec. 1810 skrev hans
Fader nemlig til ham: »Bliv aldrig tabt for dit Fædre
land og bedrøv os aldrig med den Tidende, at du vil
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emigrere til Engelland, der har gjort sig saa afskye
ligt for rettænkende ved disse lumske Indfald. Heller
vilde jeg raade dig for nogen Tid at opholde dig i
Sachsen eller Preussen, hvor vor Religion dog er mest
blomstrende, mere end noget andet Sted i Evropa.«1)
Det er ganske morsomt at se den gamle Grundtvig
saaledes pege hen paa Preussen og bort fra England.
Sønnens Udvikling kom heldigvis til at gaa den mod
satte Vej.
Vi kommer nu til det Afsnit af Grundtvigs Liv,
som træffende er blevet betegnet som hans »første
Vintersæde i Studerekamret« (1815—21). Han gav sig
i Lag med de gamle nordiske Krøniker, men kom da
herigennem ogsaa i Berøring med den gamle angelsaksiske« o: oldengelskè Literatur (Bjovulfs Drape).
Det er troligt, at dette Studium har gjort sit til at
svække den stærke Uvilje mod England, som endnu
1815 havde givet sig et saa stærkt Udslag. Men jeg
har ikke truffet paa direkte Udtalelser, som kunde
give nærmere Oplysning herom. Først da Kirkekam
pens Tid begynder, med »Kirkens Genmæle« 1825,
bliver det tydeligt, at de engelske Forhold begynder
at fange hans Interesse. Det viser sig saaledes i hans
Bidrag til det af ham og Rudelbach (senere af Rudelbach alene) udgivne »Theologisk Maanedsskrift«. Han
kunde umulig andet end lægge Mærke til, at den
Rationalisme, som fra Tyskland havde væltet sig ind
over Danmark, den havde dog ikke formaaet at be
mægtige sig England, selv om det ogsaa dér stod
L. Schrøder: N. F. S. Grundtvigs Levned. 1901. S. 41.
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smaat nok til med det kirkelige Liv. I saa Hen
seende er det en meget betegnende Udtalelse, naar
han (1828) taler om de »bange Kaar, som alle vaagne
Kristne, udenfor England, nuomstunder har i Evropa,
og fornemmelig i de protestantiske Lande«1). Og han
søger ogsaa nu, saa godt som Omstændighederne til
lader det, at følge med den engelske kirkelige Litera
tur. Saaledes er han den første, der herhjemme gør
opmærksom paa Edtv. Irving.
I det hele er det jo indlysende, at da Grundtvig
ved sin Opdagelse af den kirkelige Fællestro havde
faaet et Kirkesyn, der udvidede hans Blik udover de
snævre konfessionelle Grænser og nødte ham til at
søge og finde Kristendom ogsaa udenfor Lutherdom
mens Omraader, saa kunde han umulig mere overse
England. Hans hele Natur bar ham jo ogsaa henimod
de store Oversyn. Grundtvig var nu, trods alle Pro
tester, alligevel en Profet. Man kan tale om profetiske
Naturer. Og det er i alt Fald et fælles profetisk Træk,
et Element i Profetens Begreb, at han ikke kan dvæle
ved det enkelte; han føres mægtig henimod dette: at
skue Helheden, at overse de store Tidsløb, at danne
sig et Verdensbillede, hvis store Træk giver Lys over
Livets og Historiens Veje og Maal. Dette profetiske
Anlæg besad Grundtvig i vidunderlig Grad. Og naar
han nu, frigjort for konfessionel Ængstelighed, ser ud
over England, saa opdager han ogsaa her mangt og
meget, som befæster og udvikler de Tanker, der nu
fylder ham. Saaledes opdager han snart, at netop den
*) Theol. Maanedsskr. Bd. XII. S. 30. Udhævelserne af Grundtvig selv.

21
engelske Kirkehistorie, der viser os den utrolige Masse
af indbyrdes uenige Sekter, er et temmelig tydeligt
Bevis paa, at et Standpunkt, som vil skabe kirkelig
Enhed ud fra et abstrakt Skriftprincip, er en Menings
løshed. At ville gøre Skriften til Kirkegrund, det er
et yderliggaaende reformert Standpunkt, som har vist
sig saa kirkesplittende som vel muligt.1)
Men midt imellem alle disse engelske Sekter staar
den engelske Kirke som en tryg og fast Enhed. Den
kan Grundtvig jo umulig overse. Det viser sig da ogsaa, at denne Kirkes ejendommelige Stilling har til
draget sig hans Opmærksomhed. Han har set, at
denne protestantiske Kirke har, hvad ellers ingen af
de andre Søstersamfund ejer — virkelige, katolske
Bisper. Det vil være interessant at se, hvorledes
Grundtvig vurderer dette Forhold.
Man finder da i den mærkelige Afhandling >Om
Kristendommens Sandhed« følgende Udtalelse, som jeg
vil meddele uden Afkortelse:

»Som Teolog hylder jeg, efter min Overbevisning, i det
hele taget de wittenbergske Grundsætninger for Skriftfor
tolkningen, og jeg erklærer Pavedømmet under alle Skikkel
ser, hvad enten det udøves af en eller mange, af Concilier,
Biskopper, teologiske Fakulteter, Jurister eller Synoder,
aandelig Krig, i Kirkens Navn; men jeg lader mig ej den
kristelige Frihed betage, at vælge og vrage mellem de skrift
kloges Bestemmelser og Paastande, enten de saa kalder sig
lutherske, græske, latinske, engelske eller armeniske, thi
Teologien er ingen Trosartikel, men en fælles Løbebane for
alle dem, der vil fortolke Skriften, med den Hellig Aands
*) Theol. Maanedsskr. XII. S. 143.
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Bistand, efter Troens Regel. Jeg lægger saaledes slet intet
Dølgsmaal paa, at efter min teologiske Overbevisning er der,
uden Indvielse med Haandspaalæggelse, ingen kristelig Lære
stand, og at, hvor den bispelige Ordination ej er uafbrudt for
plantet, dér er, i kirkelig Forstand, ingen Bisper, men et stort
Bispe-Savn, hvorpaa der kunde og burde raades Bod, da Gud
har sørget for, at Bispeordinationen er forplantet i den ret
troende engelske Menighed; men derfor maa og vil jeg
ingenlunde forkætre de Teologer, som er af en anden Me
ning, eller paastaa, at Kristendommen staar og falder selv
med den Betragtning af Lærestanden, som efter Kirkehistoriens
Vidnesbyrd er den oldkristelige og efter min Overbevisning
den eneste, der fuldelig stemmer med Skriften og svarer til
Menighedens Tarv.«1)

Vi ser altsaa, at Grundtvig paa dette Tidspunkt
ikke kan andet end se det som et Fortrin ved den
engelske Kirke, at den har beholdt den biskoppelige
Rækkefølge, der jo som bekendt ellers blev brudt ved
Reformationen. Men vel at mærke: selv om han deri
ser et Savn, selv om hans hele kirkelige Sans og Syn
bringer ham til at ønske, at Reformationen ikke havde
brudt med, hvad han den Gang ansaa for en old
kirkelig Ordning, saa kan han dog ikke — med den
engelske Kirke — anse Bispeordinationens uafbrudte
Fortsættelse for en absolut kirkelig Nødvendighed.
Ganske vist har vi ikke Bispevielsen, men vi har be
holdt Præstevielsen og dermed det i denne Henseende
væsentlige. At Grundtvig altsaa heller ikke den Gang
tillagde Bispevielsen absolut Værd, fremgaar yderligere
af følgende Udtalelse: »Vistnok vil Romerne gøre
mange Ophævelser, saavel overfor vor Lærestand i det
*) Theol. Maanedsskr. Bd. VIL (1827). 234.
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hele, som over vor Pukken paa Skriften og vor Man
gel paa Biskopper, men da vi hverken har indført
Skriften i vor Tros-Bekendelse, eller tilladt den mind
ste Indflydelse paa Sakrament-Ordet, saa vilde vor
Tillid til Skriften, om den var overdreven, og vor
Mangel paa Sjæle-Sørgere, om den blev indlysende,
kun være vor egen Skade og de Romerske Bispers
Skyld! Hvor imidlertid, som hos os, Indvielsen, i Jesu
Navn, med Haandspaalæggelse, baade er ordentlig
forplantet fra den Romerske Kirke og uafbrudt ved
ligeholdt, dér er Skaden ikke farlig, da Aanden, naar
vi beder ham derom, vil give os Profeter til Bod for
Bispe-Savnet, og det desuden i en saa aabenbar se
paratistisk Menighed som den Romerske, næppe kan
hænge rigtig sammen med Bispedømmet«1).
Selve dette >Bispe-Savn< bliver altsaa dog, naar det
kommer til Stykket, en tvivlsom Ting. Og i hvert Fald:
er det et Savn, saa kan der ogsaa paa den Maade
bødes derpaa, at Gud vil give os Profeter i Stedet.
Ja — Profeter til Bod for Bispe-Savn! Det vilde være
utaknemligt at nægte, at Grundtvig selv blev en saadan Profet. Og overhovedet — med al skyldig Re
spekt for Bisperne, saa er det dog nok en Hæder for
Bispenavnet, naar det skænkes til Profeten. Uden
Bisper kan vel Guds Menighed bestaa, men vanskelig
uden, i det mindste smaa, Profeter. Vel kan det ikke
nægtes, at Tanken om >Bispe-Savnet« har ængstet
Grundtvig, men lige saa sikkert er det, at han ikke
J) Nye Skrifter om Tros-Regelen i den kristne Kirke. Theol. Maanedsskr.
Bd. XII (1828). S. 76.
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et Øjeblik kunde falde paa den Tanke at regne Bispevielsen til Kirkegrunden ved at betragte den som en
kirkelig Nødvendighed. — Der er jo saa mange rare
Ting til, som man nok gad have, men som man
meget vel kan være foruden.
Men særlig et Punkt var der, hvor han nødtes til
at anerkende et stort Fortrin hos England, og det var
i Spørgsmaalet om Religionsfriheden. Hans Kirkekamp
mod Professor Clausen havde ført ham til Kravet om
Religionsfrihed, et Krav, som han med stor Kraft og
Dygtighed hævdede og begrundede i den mærkelige
Afhandling: »Om Religionsfrihed«, af hvilken to Styk
ker blev offentliggjort 1827, medens det tredje Stykke
blev undertrykt af Censuren. Grundtvig viser sig her
adskilligt forud for sin Tid. Her siger han, at Stil
lingen i alle Stater, saa nær som i England, er højst
foruroligende, da alle de, som er født i Statskirkens
Samfund, ved Loven er bundne dertil. Han har ogsaa forstaaet at vurdere Englændernes commen sense
og praktiske Sans: i England ved man praktisk præg
tigt at hjælpe sig, og dér føler man ingen Trang til
at bevise, hvad der beviser sig selv. Imidlertid er dog
selv i England Grænserne for Religionsfriheden endnu
for snevre, thi den er begrænset til alle protestantiske
Dissidenter, der undsiger Paven og vil gøre Ed paa
Biblen, saa hvad England har vundet ved sin Reli
gionsfrihed, er kun lidet mod, hvad der kunde vindes.
Men indenfor selve den engelske Statskirke er der
naturligvis ingen Frihed; i den Henseende kan man
ganske vist sige, at Staten hos os viste sig mere liberal
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i den Clausenske Strid, end det havde været tænke
ligt i England; thi hvad denne Strid, som >jeg
juridisk har tabt, men historisk skal vinde«, angaar,
saa maa det siges, at hvor meget end England bram
mer af sin Skrivefrihed, vilde det dog kommet en
teologisk Professor i Oxford eller Cambridge dyrt at
staa, hvis han under sit Navn havde udtalt sig blot
halvt saa frit om Statsreligionen og om den engelske
Kirkes Forhold til Staten, som Professor Clausen i
sin bekendte Bog har udladt sig mod Statsreligionen
og Kirkeforfatningen i Danmark.«1)
Endnu vil det være rimeligt at pege paa den Be
tydning, som Kampstillingen mellem England og Dan
mark og Englands Overgreb overfor Fædrelandet havde
paa hans Indvielse til Digter. Slaget paa Rheden 1801
tændte vel nok Gnister i hans Sjæl, men nogen Digter
indvielse gav det ham ikke, lige saa lidt som den Ild,
der udgik fra Steffens Foredrag straks den Gang satte
hans Sjæl i Flamme. Men det er dog værd at lytte
til, hvad han senere i Digtet om Povl Dons siger
herom.
Han kalder her dette Aar for »Morgenrødens Aar«:
Efter Kongedybets Torden,
efter Kongeskyens Lyn,
opgik Solen over Norden
til et prægtigt Morgensyn:
Som en Glød, der havde ulmet
under hele Verdensmulmet,
den sit Fængsel gennembrød.
*) B. V. 56 f. 98.
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I sin Glans, fra Moder arvet,
Skjalde-Solen, tændt paany,
til Skinfakse regnbufarvet
skabte om den sorte Sky,
klædte Bjærgene i Lue,
saaede Guld paa hver en Tue,
sleb til Spejl det store Hav.
Men de allerfleste herhjemme, og til dem hørte
han sikkert selv, var den Gang saa aandelig søvnige,
at ikke en Gang den store Begivenhed kunde vække
dem:
Det var Fimbul-Vinterdage
trindt i Nord med Frost og Kuld,
Sove-Hjærter uden Mage
laa paa Rad i Dun og Uld,
mærked næppe Tordenbraget,
mindre Straaledans paa Taget
over Hav og Klippetind.
Kun en enkelt var saa tidlig oppe, at han saa det
store Syn i Morgenrødens Aar.
Ganske anderledes stærkt virkede derimod Køben
havns Bombardement og Flaadens Tab i 1807. Her
siger han ligefrem i Digtet >Freden«:

Først da fra Akselstad Luerne svang
højt sig i Sky,
kom under Vaabnenes Gny
Liv i min Sang.
Herfra regner han altsaa selv sin Indvielse som
Skjald. Og han fortsætter saa:
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Ja, for Danemarks Smærte
saaret oplod sig mit Hjærte,
dér jeg saa Danebrog svømme
husvild paa elskede Strømme,
dér jeg saa Fjendernes Snækker
skride i b rammende Rækker:
Fædres vanærede Navne
bag paa de røvede Stavne,
hørte de bretske Kartover
buldre paa Bæltenes Vover, —
da slog jeg Skjaldenes Harpe,
den haver Strænge af Staal.

Hele det mægtige Digt er et stort Vidnesbyrd om,
hvad denne forfærdelige Katastrofe kom til at betyde
for ham til Vækkelse og Ildnelse.
Det var under sit Ophold paa Langeland som Hus
lærer paa Egelykke, at han hørte de bretske Kartover
buldre paa Bæltenes Vover. Dette Ophold, som i flere
Henseender blev saa betydningsfuldt for ham, fik altsaa ogsaa stor Betydning for hans Skjaldskab. Her
var det, at han paa Tranekær Slot traf den unge
Søhelt Villemoes og var Vidne til hans modige Be
drifter overfor Englænderne, som med deres Kapere
gjorde alle vore Farvande usikre. Den unge straalende
Helt vandt hans Hjærte, og at hans Digterevne virkelig
var vakt til Live, netop gennem Kampen med Eng
land, derom har vi yderligere to stolte Vidnesbyrd,
nemlig dels hans berømte Indskrift over de faldne
paa Odden Kirkegaard:
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Snækker mødtes i Kvæld paa Hav,
Luften begyndte at gløde,
leged alt over den aabne Grav
Bølgerne gjordes saa røde.

Her er jeg sat til en Bavtasten,
at vidne for Slægter i Norden:
Danske de vare, hvis møre Ben
under mig smulre i Jorden.
Danske af Tunge, af Æt og af Id,
thi skal de nævnes i løbende Tid
Fædrenes værdige Sønner.
Og dernæst den skønne Sang fra 1810 om Villemoes, hvem han allerede 1808 havde besunget i sin
»Drapa om Villemoes«. Her synger han:

Bretlands Viking! har du Mod
til med mig at sande,
at du maatte give Bod
til de danske Vande:
Bod til gamle Dannebrog,
som du nys uhej set tog
med saa ringe Møje.

Snart ej saaes mer dit Flag,
om for dine Skibe,
hvad du gav for Kristians Vrag,
Prisen skulde blive;
ringe blev paa Hav din Ros,
om du fandt en Villemoes
paa hvert Skib, du borded.
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Sjælden har Ordet: »Hvad udad tabtes, skal indad
vindes«, stadfæstet sig saa stærkt som her: Flaadens
Tab skabte os et Digterskib, hvis Fart over brede
Vande skulde i Aandens Verden vinde os de største
Sejre.1)

*) P. S. VI. 459. III. 122. I. 160 - 257.
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II.

Grundtvig og Irving.
A t Grundtvig i sin Tid stod i Forhold til den be/ % rømte Ophavsmand til Irvingianismen, er maajL jk. ske næppe almindelig bekendt. Hvad man hidtil
har kunnet vide herom, indskrænker sig til dette, at
Grundtvig i Indledningen til sin Oversættelse af Irenæi
5te Bog (i Theologisk Maanedsskrift Nr. 11, 1827)
omtaler en Bog af Irving, og at han paa sin første
Englandsfærd hørte Irving prædike og besøgte ham i
London, saaledes som han fortæller det i sin Dagbog
(offentliggjort af Dr. Rønning i »Historisk Maaneds
skrift« IV., 1883). Men i de efterladte Papirer findes
der fuldgyldige Vidnesbyrd om, at Grundtvig har følt
sig meget stærkt grebet af Irving, saa stærkt, at han
har indladt sig i Brevveksling med ham.
Dér fandt jeg nemlig to Udkast til Breve paa
Engelsk, altsaa skrevne til en Englænder. Men det
var ikke antydet, hvem det var; det eneste Holdepunkt
var, at vedkommende maatte have skrevet en Bog
»om Guds Orakler og den kommende Dom« og at han
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maatte være optaget af Tanken om Tusindaarsriget.
Hvem det nu end var, saa havde hans Tanker aabenbart grebet Grundtvig stærkt. Men det blev mig snart
klart, at Forfatteren maatte være Irving. Thi i >Theologisk Maanedsskrift« fandt jeg paa det ovenfor an
førte Sted en længere Udtalelse, som jeg hermed gen
giver:
>For denne Mindelse (om Irenæus) maa jeg takke et lidet,
men indholdsrigt, engelsk Skrift om Herrens anden Tilkommelse, som i Aar har set Lyset, og er ved særdeles Om
stændigheder kommet mig ihænde. Dette Skrift er nemlig,
som Titelen siger, Indledning til en engelsk Oversættelse af
et udførligt Værk om Tusindaars-Riget,1) og det er skrevet
med en Begejstring, en Kraft, Betænksomhed og Skriftklog
skab, der for Størstedelen ligger saa langt udenfor den
teologiske Literatur paa Fast-Landet, at man næppe tror
sine egne Øjne, før man besinder sig paa, at Storbritannien
ligger, ej blot i politisk, men ogsaa i teologisk og poetisk
Forstand, langt længere fra Fastlandet, end Kanalen er bred.
Sikkert vil det da være Maanedsskriftets Læsere kært at se
de mærkeligste Steder i dette uventede Sendebrev over
Havet fordanskede, og det skal være mig en Fornøjelse ved
udførlig Anmeldelse deraf, at tjene som Tolk, men før jeg
kan nyde den, maa jeg nødvendig stræbe at meddele Læserne
den højst alvorlige Stemning, hvori dette Tidens Tegn satte
mig og bør uden Tvivl sætte alle Kristne; thi man vilde
vist tage meget fejl, om man ansaa dette lille Skrift for et
Flyveskrift, som gør et Øjebliks Opsigt, og saa glemmes.
Forfatteren, E. Irving, er nemlig den alt længere som ud
mærket Taler berømte Præst ved den skotske Kirke (the
caledonian church) i London. Sagen har ikke alene, før Bogen
*) Preliminary Discourse to Ben-Ezras work on the Second Advent. By
the Rev. Edward Irving. A. M.
3*
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kom ud, gjort Opsigt men foranlediget, hvad vi her vanskelig
kan forestille os, et Privat-Goncilium (i Albury House i
Surrey) som varede i seks Dage og, hvad der er det vigtigste:
Drømmen om et verdsligt Guds Rige er, gennem flere Aarhundreder, saaledes indvævet i den Stor-Britanniske TankeGang, at selv det attende Aarhundrede ej har kunnet for
jage, men kun mekanisere den. I mine Øjne er det derfor et
Forvarsel om store religiøse Bevægelser, at en driftig, genialsk
Natur, udentvivl med store reformatoriske Anlæg, optræder
i Kirken, ikke som Kæmpe for National-Drømmen i sig selv,
men som Kæmpe for det store kristelige Haab, hvori NationalDrømmen er indskudt, thi alle Mærker maatte glippe, om
ikke Ideen, saaledes opfattet og gennemført skulde virke
henrivende paa alt, hvad der endnu i Stor-Britannien har
noget gudeligt ved sig og det er sikkert saa meget, at det
vil spørges vidt om Land.
Nu er det da, mener jeg, paa den høje Tid, at Kristne
alle Vegne gør sig klart, hvad der, i Forestillingerne om
Herrens anden Tilkommelse, er uforanderlig Kristen-Tro,
hvad der er apostolisk Formodning, og hvad der er ukristelig
og verdslig Indbildning. Det er saa meget mere nødvendigt,
som Irving har aabenbar Ret i, at man har konstlet saa
længe paa Fortolkningen af alt, hvad der i Skriften angaar
Herrens Komme, Opstandelsen og det evige Liv, at Fore
stillingen derom selv hos dem, der har nogen Tro derpaa,
sædvanlig er saa ubestemt og luftig, at den virker lidt eller
intet paa dem, skønt det, baade af Skriften og Kirkehistorien,
er klart, at denne Forestilling, som Guds Herligheds Haab,
skulde være Guldhjelmen paa alle Kristnes Hoved, der hæ
vede dem over den nærværende Tids Pinagtighed, og ge
staltede deres hele Levnedsløb til en højtidelig, men dog
munter Kampleg for Livets Krone! Støttende sig paa denne
Sandhed, optræder Irving for Tusindaarsriget, med en saadan Aabenhjærtighed og triumferende Mine, at man klarlig
ser, han slet intet Begreb har om, at Legemet kan tage Del
i Guds Riges Herlighed, alle Profetierne virkelig opfyldes og
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de Kristne fryde sig ved et bestemt levende Haab, uden
at Kristus maa komme herned og oprette et Rige over
denne. Verden, hvori vel Retfærdighed skal herske, men hans
Venner dog ogsaa kaldes naadige Herrer og bruge Magt over
Hedningerne; men han maa da formodentlig aldrig have
læst Irenæi femte Bog, som paa det kraftigste forfægter Lege
mets Opstandelse og Saliggørelse ved alle Profetiers øjen
synlige Opfyldelse, uden dog noget Øjeblik at forveksle denne
Verden med den tilkommende eller støde an mod den
kristelige Grundsætning, at Legemet maa i Sandhed blive
aandeligt, før det Guds Rige kan udvortes aabenbare sig,
som nu kun er inden i os! Da nu imidlertid dette er noget,
jeg ved, alle Kristne kan have godt af at betænke, og Arilds
kirken have Ære af at have saa rent og smukt udviklet, be
sluttede jeg at fordanske hele denne Del af Irenæns Bog,
hvormed man da siden bekvemmelig kan sammenligne den
engelske Plan til et tusindaars Rige, og deraf se, hvad nu
synes glemt, at himmelvidt forskellige Ting kan nævne sig
ens, saa det er ingenlunde større Ting at dømme Ting efter
Navne, end at skue Hund paa Haar.«

En nærmere Undersøgelse viste da ogsaa, at den
i Brevudkastet nævnte Bog virkelig er skrevet af
Irving. Dens fuldstændige Titel lyder saaledes: >For
the oracles of God, four orations. For Judgement to come.
An Argument in nine Parts. London 1823<. Jeg har
ikke haft Adgang til Bogen, men Hovedtanken i den
var den, overfor nogle frivole Digte af Southey og
Byron at hævde Guds Ret og Menneskets Ansvar og
overfor Fornuften vise Nødvendigheden af en kom
mende Dom. Nu gjaldt det imidlertid det Spørgsmaal,
om Grundtvig kom videre end til Udkastene, om han
virkelig fik sendt Breve af Sted til Irving. Men ogsaa
det fik jeg slaaet fast. Thi i Katalogen over Grundt-
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vigs Bibliotek staar ogsaa anført den i »Theologisk
Maanedsskrift« omtalte Bog, Indledningen til Over
sættelsen af Ben Ezra, med en Stjerne ved, hvilket
betyder, at Bogen er en Gave fra Forfatteren. Altsaa
maa Grundtvig virkelig have sendt det Brev af Sted,
hvortil der foreligger Udkast; derefter har Irving til
Tak sendt ham sin anden Bog (vi kender altsaa nu
de »særdeles Omstændigheder«, der har skaffet ham
Irvings Bog i Hænde), og herpaa har atter Grundtvig
svaret med et nyt Brev, som der altsaa ligeledes fin
des Udkast til i Bigsarkivet.
Og morsomt nok stadfæstes dette saaledes, at vi
faar Syn for Sagen. Grundtvigs Eksemplar af Irvings
Fortale er nemlig havnet i det kongelige Bibliotek.
Og her kan alle læse Irvings egenhændige Tilskrift
til Grundtvig, der lyder saaledes: »Til Hr. Pastor S.
F. Grundtvig af København, som Vidnesbyrd om min
Agtelse for og Kærlighed til ham og Ærbødighed for
hans Lidelser for Kristi Evangeliums Skyld.«1)
Dette Møde mellem to saa mærkelige og i Kirkens
Historie betydningsfulde Aander er dog ganske interes
sant. Grundtvig har i 1825 gjort det store Gennem
brud og fundet ind til den hellige, almindelige Kirke
med dens Livskilder i Daab og Nadver; nu spejder
han ud efter ligestemte Sjæle, og da han saa møder
et kraftigt Ord fra hin skotske Præst, som gaar lige
saa stærkt mod Strømmen derovre, som hans eget
x) To the Rev. S. F. Grundtvig of Copenhagen, In Testimony of my Esteem
and Love to Him and Honour of his Sufferings in the Cause of the
Gospel of Christ.
E. Irving.
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Ord herhjemme, saa sætter han sig ned for at bringe
denne kristelige Broder og Kampfælle sin Hilsen.
Han begynder da med at takke ham, fordi han
med sin Bog har trøstet og styrket en Broders Hjærte
ovre paa Østersøens Kyster, og udtale Haabet om, at
den vil styrke mange andre.
Han udtaler saa sin Mening om Statskirkerne, at
de alle er byggede paa Sand og alle vil falde, men
det skal vi ikke sørge over, for den Kirke, Herren
selv stiftede i Begyndelsen, den falder ikke, thi den
er bygget paa en Klippe. Og han udvikler saa sin
egen Opfattelse: Grundforskellen mellem det skrevne
og det mundtlige Ord, dette, at ikke Biblen er Troens
Regel og Kilde, men at det gælder om at tage det
sakramentale Ord ikke af Bogen, men af levende
Menneskers Mund, noget, som ingen af det 16de Aarhundredes Reformatorer havde forstaaet Betydningen
af. Og han ønsker saa for den engelske Præst, at han
maa styrkes til Kampen, at vi maa høre godt nyt fra
den vidunderlige 0, hvor Gud og Djævelen altid har
haft mægtige Kæmper til at fægte deres Kampe, og
hvorfra der snart, formoder han, vil høres større Ting
end vi nogensinde har set eller anet.
Som Svar paa dette Brev sender altsaa Irving sin
Bog om Herrens andet Komme, og vi ser af hans
Tilskrift, at Grundtvig ogsaa maa have fortalt ham
noget om sit eget Liv og sine egne Kampe. Irvings
Skrift er skrevet til »Kristi Kirke af alle Denomina
tioner, som dyrker Gud i den engelske Tunge og tror,
at Jesus Kristus, som før kom i lidende Kød, skal
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komme herefter i Herlighed.« Det er forstaaeligt, at
Grundtvig straks her mærkede et aandeligt Slægtskab;
han mødte her en Mand, der ligesom han selv, havde
begyndt at løfte Hovedet op over de konfessionelle
Grænser og spejde efter det fælleskristelige. Begge var
de karakterfulde Personligheder, der vidste sig bestemt
for store Opgaver, og som i alt Fald følte sig mægtig
drevne af Aanden til at forkynde Alvorsord for den
aandelig sovende, statskirkelige Menighed, følte sig
fortærede af Nidkærhed for Herrens Hus. Men der var
jo ogsaa store Forskelle mellem dem. Og man kan
maaske betegne Hovedforskellen mellem dem ved at
sige, at medens Irvings Tanker kredser om Fælleshaabet, saa er det for Grundtvig Fællesfroen, det kom
mer an paa. Det er ogsaa interessant at se, at han i
sit Eksemplar af Irvings Bog har sat et særligt Mærke
ved et Sted, hvor Irving udvikler sine Tanker om
Tusindaarsrigets Oprettelse ved Kristi Komme og i
denne Sammenhæng siger: »Vi føjer dette til Kirkens
nuværende folkelige Tro, som vi ikke tager noget
bort fra.«
Grundtvig kom imidlertid ikke til at fordanske
noget af Irvings Bog. Grunden dertil var vel den, at
han alligevel kom til at føle, at han paa væsenlige
Punkter ikke kunde følge ham. I sit Svar til Irving
hilser han ham med de samme Ord, hvormed denne
i Fortalen havde betegnet sig selv, nemlig som »Broder
i den fælles Tro«, og han hilser ham i hans Navn,
som er vor Profet, vor Ypperstepræst og vor Konge
paa Jorden som i Himlen, hermed sigtende til Irvings
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Bog, som netop for en stor Del drejer sig om Jesu
tredobbelte Embede. Han udtaler saa, hvorledes Irving
har vederkvæget hans Hjærte ved sine Bestræbelser
efter at fastholde Aandens Enhed i Fredens Baand.
Og fremdeles erklærer han sig enig med ham i hans
Tale om Aandens Udslukkelse og Foragten for Pro
fetierne i den nuværende Tid, to Ting, der plejer at
følges ad, og som ogsaa nu har Overtaget i den halvt
vantro Kirke, over hvilken Herren har udgydt en dyb
Søvnens Aand. Siden han i Aaret 1811 blev ordineret,
har han hævdet dette og er derfor bleven stemplet
som Fanatiker. Imidlertid er der ogsaa store Menings
forskelle mellem ham og Irving, og han kan ikke skjule,
at han misbilliger Irvings Betragtninger angaaende
Tusindaarsriget som ikke stemmende med Skriften og
vor Herres ny Pagt, og i denne Sammenhæng henviser
han til Herrens Ord om, at hans Rige er ikke af denne
Verden, at man ikke skal sige: se her eller se der, men
Guds Rige er inden i eder.
Men saa kom Grundtvigs første Englandsrejse 1829,
og han har aabenbart højlig glædet sig til at besøge
Irving i London. Det varede imidlertid noget, inden
han traf ham. Han havde i det hele, som vi skal se,
temmelig svært ved at orientere sig derovre i den store
By og hos de fremmede Folk. Notitserne i Dagbogen
er ret kortfattede, men i »Englandsbrevene«1) faar vi
lidt mere at vide. Den 11. Juni skriver han: »Jeg har
endnu ikke kunnet opspørge, hvor Irving, den skotske
*) N. F. S. Grundtvigs Englandsbreve til hans Hustru. Udg. af deres Børne
børn 1920. S. 18, 35, 86.
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Præst, bor, og har altsaa endnu mindre set ham«;
den 28. fandt han ud af, hvor Irving boede, og Dagen
efter besøgte han ham, men Besøget blev en Skuffelse;
han skriver derom den 30te: »Jeg var i Gaar hos Irving,
en høj, skarp Mand med stort, sort, busket Haar og et
Øje, som han enten er blind paa eller ser galt med, og
jeg kommer næppe dér tit, thi vel var han baade høflig
og snaksom, men det var alt saa koldt og ligegyldigt,
at jeg isnede lidt.« Indtrykket blev ikke bedre, da han
den følgende Søndag hørte ham i Kirken; herom skri
ver han den 8de Juli: >1 Søndags var jeg da i den
skotske Kirke og hørte Irving, og vel sad jeg saa langt
nede i den pragtfulde Kirke, at jeg hverken kunde se
ham i Øjnene eller nær høre alt, hvad han sagde, men
han er dog saa rig paa synlige Fagter og taler saa
lydelig, naar han løfter Røsten, at jeg i de to Klokke
timer, han var paa Prækestolen, saa og hørte nok, for
at være lige saa lidt opbygget af hans Præken, som
indtaget af hans Person. Han har naturligvis gode Ga
ver, men han er saa forgabet i alle sine egne Tanker
og saa skuespillerisk i Ytringen deraf, at det, for at
bruge hans eget Mundheld om alt, hvad der i mindste
Maade afveg fra hans egen Mening, er ikke til at ud
holde, eller, som vi vilde sige, er utaaleligt. Hører jeg
ham derfor oftere, som nok er muligt, bliver det mest
for at vænne mig til Sproget og paa den mindst ube
hagelige Maade lære at kende lidt mere til hans
Tankegang.« Det har han imidlertid næppe gjort; vi
hører i alt Fald intet mere om Irving i Englands
brevene.
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Mødet med Irving var altsaa nærmest en Skuffelse.
Irving, hvis Selvfølelse i de Aar skildres som meget
stærk, har rimeligvis taget Grundtvigs Modsigelse af
hans Tanker om Tusindaarsriget ilde op. Og den
Følelse af aandeligt Slægtskab, som havde grebet
Grundtvig saa stærkt paa Afstand, svandt hen, da han
saa og hørte ham selv.

III.

Englandsrejserne 1829—31.
sin berømte Bog, Nordens Mytologi, skriver
Grundtvig selv i et utrykt Udkast lidt ironisk
at den i Grunden er en stor Fejltagelse fra
Begyndelsen til Enden:
m

O

»Den betegner nemlig Udbyttet af mit aandelige Levneds
løb med alle dets Syner og Kampe, Tanker og Begivenheder
i en Menneskealder, vel mest tilbragt mellem Bøger, men
med stadigt Hensyn paa Livet, og sluttet med en ævenlyrlig
Episode mellem gamle Haandskrifter og kæmpemæssige Livs
ytringer, som paa.den besynderligste Maade har sammenvirket
til at klare mine Fordomme og lært mig for Alvor at skatte
alle Kræfter efter deres Virkninger og dybt at foragte alt,
hvad der vil gælde for mere, end det kan gøre.«
Denne æventyrlige Episode, som Grundtvig her taler
om, og som han selv siger, har haft saa meget at betyde
for ham, det er de Englandsrejser, som han foretog i
3 Aar efter hinanden, fra 1829-31. Grundtvig havde jo
efter det uheldige Forløb af Kirkekampen 1825, der
endte med, at han blev dømt for Injurier mod Prof.
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Clausen, i 1826 taget sin Afsked og var nu uden Stilling,
saa han havde Tiden helt til sin egen Raadighed. Nu
var imidlertid Grundtvigs Interesse tidlig blevet vakt for
den angelsaksiske Litteratur, der dog hidtil for Største
delen henlaa paa Bibliotekerne i uudgivne Haandskrifter;
han havde saaledes efter Opfordring og med Understøt
telse af Geheimeraad Bülow til Sanderumgaard i 1820
fuldendt en Oversættelse af Bjovulfskvadet. Han for
tæller selv, hvorledes det gik til, at han saaledes kom
paa Rejse:

»Da jeg en Gang igen hk Kongen i Tale, og han meget
deltagende spurgte, hvad jeg nu bestilte, da faldt det mig
ind at svare: »Ingenting, Deres Majestæt, og jeg ved heller
ikke, hvad det skulde være, uden Majestæten vilde sende
mig til England, at undersøge de angelsaksiske Haandskrifter,
som ogsaa for Danmark kan være af Vigtighed.« Mod al For
modning tog Kongen mig paa Ordet og beklagede kun, at de
offentlige Rejseunderstøttelser for det løbende Aar alt var
bevilgede, saa jeg fik bie til næste Aar, hvortil jeg svarede,
det havde slet ingen Hast, da jeg i min Alder (han var 45!)
ikke var videre opsat paa Udenlandsrejser.«

Men han fik altsaa, da Tiden kom, en rundelig
Rejseunderstøttelse, 2000 Daler, og han opnaaede og
saa tilfulde dette sit nærmeste Formaal. Han fik efterhaanden Englænderne selv interesserede for de Skatte,
som de besad i disse gamle Haandskrifter, saa de selv
overtog deres Udgivelse. Det var netop, hvad Grundtvig
ønskede; han, som før nogen anden havde faaet Øjet
op for Angelsaksernes kirkehistoriske Betydning, haabede nu, at Beskæftigelsen med den angelsaksiske
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Fortid skulde aabne Englændernes Øjne for den Del
af deres Historie, som laa forud for Normannernes
Erobring, og minde dem om deres nordiske Byrd.1)
Men disse Englandsrejser fik tillige en ganske anden
og langt større Betydning. Gennem den Indflydelse, de
øvede paa Grundtvig selv, har de grebet dybt ind i
vort Lands Kirkehistorie. De udvidede hans Blik, de
ansporede ham til fornyet Virksomhed i Tale og Skrift,
de fyldte ham med en Daadstrang og Frihedsbegejstring,
som har sat dybe Spor i vort lille Lands Udvikling siden.
Han siger selv om disse Rejser: >Vel er jeg egenlig,
hvad man kalder en Hjemfødning, men dog har jeg
været i England, og jeg kan ikke nægte, det gaar mig
med min Rejse fra København til London, som det gik
Gert med hans fra Harslev til Kiel: den Rejse, den
glemmer jeg aldrig!« Vel kom han just ikke med store
Forventninger. Men efterhaanden maatte han, om end
modstræbende, indrømme det engelske Folks store Egen
skaber, og han nødtes til at se med Beundring paa me
get af det, som han tidligere havde ringeagtet eller dog
overset.
Vi har nogle Dagbogsoptegnelser, tidligere meddelt
af F. Rønning, fra de Dage, der viser os hans nedtrykte
Sindsstemning. Saaledes skriver han om Ankomsten:
>Den 18de Maj fik jeg mit Tøj i Land, tog Logi 28, Nor
folk Street; var fremmed, forsagt og utaalmodig.« >Den
x) Denne Side af Sagen har F. Rønning grundig oplyst i en Afhandling:
»N. F. S. Grundtvig og den oldengelske Litteratur«, Historisk Maanedsskrift IV, 1885, I S. 321, II S. 1 og 129. Ogsaa Brevvekslingen mellem
Chr. Molbech og Grundtvig, der udkom 1888 (ikke benyttet af Rønning)
bringer adskilligt Stof hertil.
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12te Juni,« hedder det, >fik jeg det første Brev fra min
kære Lise af 30te Maj, Herren være lovet. Han velsigne
og bevare os fremdeles, at vi maa prise ham.« Paa en
Papirstrimmel findes følgende melankolske Begyndelse:

Ensom i den store Vrimmel
langt fra dig og vore smaa,
Synet kun af Herrens Himmel.. .

Det var »ulykkelige Dage«; Besøget hos Irving var,
som vi saa, en Skuffelse; han erfarede i rigt Maal det
ubehagelige forden fremmede i det engelske Valgsprog:
»Mit Hus er min Borg«. Rørende er det at se, med
hvilket Udtryk af Taknemlighed han optegner den
første Venlighed, som vises ham af en Engelskmand;
blandt Papirerne findes nemlig en Papirsstump med
et Navn og en Adresse paa, og dertil er saa føjet med
Grundtvigs Haandskrift paa Engelsk: »Dette er skrevet
af det første venlige Menneske, jeg traf i England. Gud
velsigne ham og hans nu og for bestandig.« Til Inge
mann skrev han, at det var en sørgelig Sommer.
I 28, Norfolk Street opslog han sin Bopæl. Jeg kan
ikke bare mig for at fortælle en lille Episode herfra,
som i sig selv unægtelig er ganske ligegyldig, men som
ikke er lidt humoristisk. Der foreligger nemlig et Par
Breve fra Værtinden, Mrs. Spurling, hvoraf det fremgaar,
at denne Dame i alt for stor Tjenstivrighed var gaaet
hen og havde købt to kostbare Parasoller til Grundtvig.
De kostede 1 Pund og 4 Sh. Stykket: »der var billigere
at faa, men de var meget tarveligere.« For Grundtvig
var de imidlertid alt for dyre, og han vilde aabenbart
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ikke have det mindste med disse Parasoller at gøre.
Saa faar han følgende Skrivelse fra Mrs. Spurling:
>Hvis Mr. >Grundtwee< nægter at betale Parasollerne,
vil det blive Mrs. S., der lider Tabet, da Mrs. S. umulig
kunde andet end beundre dem, da de er usædvanlig
gode og smukke for den Pris, og Mrs. S. gik 3 Mil i
Gaar Aftes udtrykkelig for at faa dem. Mrs. S. vil være
taknemlig for at faa omgaaende Svar fra Mr. G., thi
hvis han nægter at tage Parasollerne, maa Mrs. S. se
at afsætte dem blandt sine Venner.«
Jeg beklager, at jeg ikke har Grundtvigs Svar herpaa. Det maa imidlertid have haft baade Næb og Klør.
Thi Mrs. S. erklærer i sit Svar: >Jeg maa tilstaa, at
jeg aldrig i mit Liv er blevet mere krænket, end ved
Modtagelsen af Deres Brev paa Grund af dets hele
Tone. Jeg kan ikke tænke mig andet, end at De maa
tro, at jeg har søgt at være paatrængende overfor Dem,
men jeg kan kun sige, at jeg gentagne Gange har ud
ført Kommissioner for Gentlemen og har altid mod
taget Tak og ikke Fornærmelser.« Endnu faar vi i
Englandsbrevene et Glimt af de usalige Parasoller, idet
Grundtvig omsider faar dem sendt hjem med en be
kendt. Selvfølgelig flyttede Grundtvig; men at han ogsaa andre Steder har haft ubehagelige Uheld med sig,
fremgaar af en Skrivelse fra en Hr. Salting, som han
boede sammen med paa sit tredie og sidste Opholds
sted i London, idet denne skriver til ham, at han ved
en græsselig uheldig Fejltagelse er rejst med en af
Hr. Saltings Støvler og har ladet ham beholde en af
sine! Naar man af Erfaring ved, hvor let netop smaa
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Uheld kan bringe en ud af Fatning, naar man er under
uvante Forhold, saa faar man ogsaa herigennem lidt
Forstaaelse af Grundtvigs pessimistiske Sindsstemning
under dette Ophold. Imidlertid gik det ham under de
følgende Ophold stadig bedre; han blev mere fortrolig
med Sprog og Skikke og modtog i Virkeligheden megen
Hjælpsomhed og Venlighed. Særlig under sit andet Op
hold havde han midt under sit Slid med Haandskrifterne helt idylliske Oplevelser; men dem skal jeg senere
komme tilbage til. Nu kunde der jo skrives adskilligt
om Grundtvigs Oplevelser i England, om hvilke Mænd
han traf, og hvilke Besøg han gjorde. Vi kan følge hans
Færd saa temmelig fra Dag til Dag gennem Englands
brevene. Men det vilde føre alt for vidt; de, der inter
esserer sig for disse Enkeltheder, maa hellere læse dem
i den levende Sammenhæng, som Brevene giver. Han
blev som sagt mere og mere hjemme i England, han
besøgte baade Oxford og Cambridge; særlig det sidste
Besøg, hvor han boede paa Trinity College og deltog
i engelsk Universitetsliv, var han meget lykkelig over.
Angaaende Enkeltheder henviser jeg til Rønnings Af
handling. Jeg skal ogsaa blot bemærke, at den 1888
udgivne Brevveksling med Molbech viser, at Grundtvig
ogsaa paa disse Rejser fik Lejlighed til at gøre det
kongelige Bibliotek adskillige Tjenester med Hensyn
til Anskaffelse af engelsk Litteratur. Men ellers vil jeg
her væsenlig holde mig til den Betydning, hans Englands
rejser fik for ham selv og vort Folk.
Jeg vender saa tilbage til hans første Ankomst 1829.
Han havde aldrig, siger han, været nærmere ved at for4
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tvivle, end da han første Gang kom til England. Det
var som at komme til en anden Verden. Alle Folk
»havde dér saa umaadelig travlt, hver med sit, fra
Statsministrene til Lommetyvene, Værtshusene var saa
uhyggelige og Privathusene i alle Maader saa afluk
kede og befæstede, at den fremmede enten aldeles er
overladt til sig selv som en Ugle mellem Krager, eller
han bliver dog paa Timen træt af at se, hvilken An
strengelse det koster, og hvilken Opofrelse det er for
en Engelskmand at beskæftige sig en halv, endsige en
hel Time med ham.< Selv om det efterhaanden gik
bedre, blev Grundtvig derfor heller aldrig helt hjemme
i England; han fandt, at det i det hele taget var et
kedsommeligt Land at være i.
Han siger selv langt senere, at under sine Englands
rejser 1829—31 syntes han rent at have glemt den
fortvivlede Kirkesag, men forberedtes dog netop til at
tage rigtig fat paa den.
»I Engelland lærte jeg nemlig først i Henseende til Fri
hed som til alt menneskeligt at lægge hele Vægten paa Virke
ligheden med dyb Foragt for det tomme Skin og for Penne
slikkeriet og Bogormevæsenet i alle Retninger, thi vel fandt
jeg ingenlunde Engelskmændene fri for alt dette, men jeg
fandt hos dem Livet og Døden ved Siden af hinanden; Livet
overalt, hvor man stræbte frit at benytte Livskræfterne, og
Døden overalt, hvor man pinte det levende til Ære for det
døde.«
Det, der først og fremmest imponerede ham, det
var den engelske Virketrang og energiske Handledyg
tighed. Han kom rigtig »kæphøje til England og kunde
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til en Begyndelse — i Kraft af den sædvanlige danske
Kritiksyge — saa prægtig »kritisere hele den engelske
Virksomhed som langt mere haandværksmæssig end
videnskabelig, langt mere haandfast end aandelig, og
langt mere beregnet paa Vinding end paa det al
mindelige Bedste.« Men da saa Englænderne spurgte
ham: Ja, men hvad tager I jer da for? saa blev han
sat i en pinlig Forlegenhed, som han skildrer overmaade pudsig:

Han var lige ved at svare: Ingenting! >Det var jo let
sagt, for det ligger os immer paa Tungen, i det mindste for
Løjer eller af en Slags Beskedenhed; men i et Land, hvor
der altid gøres meget, hvoraf naturligvis en Del er galt, ikke
sjælden meget galt, men dog ogsaa en Del godt og ikke
sjælden forbavsende stort, dér, naar man spørger om
Gerningerne herhjemme, at svare: Ingenting! — det er dog
ikke saa let.« Her kom Grundtvig i en slem Knibe og han
»snoede sig som en Aal for at undgaa Svaret, ved at for
tælle vidt og bredt om alt, hvad vi tænker paa at gøre, og
om alle de Forsigtighedsregler, vi daglig indprentede os, for
ikke at gøre noget galt, som Engelskmændene saa tit; men
hvordan jeg vendte og drejede mig, saa blev Engelskmanden
ved sit, som jo er hans gamle Vane, og jo mer jeg havde
at udsætte paa de engelske Gerninger, des ivrigere spurgte
han: Ja, hvad gør da I? og det forbistrede: what do you do?
det glemmer jeg aldrig, om jeg saa blev hundrede Aar, og
det pinte mig lige til Sjælen, fordi jeg følte, at den for
stokkede Engelskmand har i Grunden Ret: Det første hos
en Mand er, at han selv gør noget, som kan vise, hvad han
duer til; siden kan han tale om, hvad man helst skal gøre
og hvordan; men før er det kun Snak; og duer en Mand til
noget, da lærer han tit ved at gøre noget galt, og faa Skam
for at gøre noget, som han har Ære af.« Og hvad var der
<•
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egentlig den Gang i Danmark af dygtig Manddomsgerning?
Saaledes »faldt Kammen« paa Grundtvig, da alle hans kri
tiske Indvendinger blev mødt med den simple Sandhed, at
skulde man overveje og betænke o. s. v. i den Grad, saa fik
man ingenting gjort, og omsider maatte han da gaa til
Bekendelse og tilstaa, at »skønt vi havde Lyst og Evne til
at gøre meget godt, saa tænkte vi dog saa meget paa de
visse Levebrød og paa alle mulige Ting, hvoraf (let ene
skulde gøres og det andet ikke forsømmes, og paa alle mu
lige Hindringer og Misbrug og Miskendelser af sine Hen
sigter, at vi rigtignok ingenting gjorde, som var værd at
tale om.«

Denne Oplevelse fik stor Betydning for Grundtvig.
Han lærte nu at beundre den kolossale Virksomhed,
som i Begyndelsen havde frastødt ham som noget
aandløst. Vel arbejdede man ikke her som i Tyskland
for Arbejdets egen Skyld, men for Nyttens Skyld, og
vel finder han, at de gode Englændere nok ser vel
meget paa Gevinsten, men det gaar op for ham, at
selv om man længe nok kan tvivle om, hvorvidt denne
Arbejdsomhed er Mennesket værdigst, saa er det dog
sikkert, at den alene staar i frugtbar Vekselvirkning
med Menneskelivet og alle dets Kræfter. Derfor vinder
han en høj Forestilling om den engelske Vindskibelighed. Han gør i en af Forelæsningerne i »Mands Minde«
en Undskyldning for, at han var kommen til at ligne
dem med Myretuen. Det Billede er altfor lavt; det kan
passe til Hollænderne. Nu undrer det ham, at han
kunde »være saa tykhovedet, ej paa Timen at se Eng
lands dagligdags Virksomhed naturlig afbildet hos
Bierne; disse rare Fluer, som jeg fra min Barndom
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har elsket lige saa meget, som jeg hadede andre.«
Bien hæver sig nemlig over Myren >ej blot ved at
flyve, men ved at den, idet den bygger til sig selv og
samler til bedste, tillige arbejder for Mennesket og
giver et historisk Udbytte; og netop saaledes hæver
den engelske Virksomhed sig over den hollandske
eller nederlandske, som ellers i det 17. Aarh. var til
Dels ligesaa udstrakt og i alle Maader ligesaa berømt
som den engelske i det attende, men frembragte kun
umaadelig rige og umaadelig tykke Personer, men ikke
et Storværk, som Verdenshistorien kan nævne.« Men
paa >Herakles-Øen« eller »nordisk talt, i det store
Thrudhjem«, der erVindskibeligheden ikke dyrisk, men
ægte menneskelig, og bærer, som alt, hvad der er
ægte menneskeligt, Aandens Præg. »Det er derfor, naar
man selv har nogen Følelse af Aand, umuligt at se
den Dristighed, hvormed Engelskmanden griber al
Ting fat, den Sikkerhed, hvormed han straks op
dager, hvorpaa det kommer an, om Foretagendet skal
lykkes, og den Udholdenhed, hvormed han stræber
at overvinde alle Vanskeligheder og overvinder dem
sædvanlig, — at se dette uden at føle, at man er paa
Kæmpeaandens Enemærker; den Aand, hvem ingen
Tanke er for høj, naar Mennesket kun kan naa den,
som man paa de højeste Bjergtoppe naar til Skyerne,
og hvem intet Storværk er umuligt, før det er prøvet
med al den Kraft, Flid og Standhaftighed, som Menne
sket har i sin Magt.«
Ud fra dette Synspunkt kan han da endogsaa hæve
sig til en Lovprisning af det engelske Maskinvæsen. Det
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er en Lovtale, »som ingenlunde falder ham naturlig,
men aftvinges ham kun af den indlysende Sandhed«.
Thi, som han ganske morsomt siger:
»Jeg har sværmet for meget og faaet Skyld for mere,
men hvad jeg ikke en Gang har faaet Skyld for, kan De
være vis paa, jeg har aldrig sværmet for, og det er fremfor
alt Mekanik og Matematik, som jeg baade med Mund og Pen
ikke blot har sagt alt det onde om, jeg vidste, men ogsaa
alt, hvad jeg kunde optænke.« Og han er ingenlunde i saa
Henseende omvendt; han er »fremdeles vis paa, at Mekanik
og Matematik gør lige saa lidt noget Folk lykkeligt eller
noget Rige blomstrende, som de har gjort eller kan gøre
nogen Sjæl salig; jeg lo lige saa højt ved Universitetet i
Cambridge som herhjemme, naar man forsikrede mig, at
selv for en dygtig Teolog var Matematikken saa godt som
uundværlig.« Skønt altsaa alle disse Hammere og al deres
Hekselarm gør et uhyggeligt Indtryk paa ham, saa maa han
dog tilstaa, at de er dog »Stumper af Mjølner, som jeg saa
godt kan lide, og hartad de eneste virkelige Levninger af
den vidunderlige Torshammer, der for et Par Aartusinder
siden sprang i Stykker paa de haarde Jættepander.« Trods
sin hemmelige Gru for Maskineriet, der ikke blot sværter
og steger alt, hvad der nærmer sig det, men gør Mennesker
i Tusindtal, baade store og smaa, til lutter Biting, lutter
Appendikser til Maskineriet som Hovedsag og Grundkraft,
og gør Haandværkerne til blotte Redskaber i Maskin
mesterens Haand, tankeløse Trælle i Fabrikherrens Gaard
— saa tør han dog ikke bryde Staven over den engelske
Vindskibelighed, men nødes tværtimod til at beundre den
Kæmpeaand, der selv i Ørken kan skabe et Paradis, gøre
selv Matematikken, i sig selv den dødeste og tommeste af
vore Kundskaber, til en mageløs Spore for levende Virksom
hed og til en Løftestang for, hvad der falder selv Kæmpers
forenede Hænder for svært. —
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Han kunde vel tænke sig større Aandsbedrifter end
disse, men det er dog Kraft og Virksomhed. Saa længe
Folkeaanden øver, hvad Mennesker maa kalde Stor
værk, er den i sin Kraft, og var end alle disse Kæmpe
skridt Fejltrin, saa var dog Livet langt bedre end
Døden; saa længe der er Liv, er der Haab om det
bedste, Liv kan udrette, og saa længe der er Kraft,
kan et Folk, ved en højere Grad af Oplysning, rette
sine Fejl og forlænge sine Dage. Men den engelske
Aand ytrer sig da heller ikke blot gennem Maskinerne.
Saadanne Storværker som Tunnelen under Themsen,
Paulskirken og Westminsterabbediet1) maa nødvendig
vække den største Beundring. —
Men ved Siden af Virksomheden er det den engelske
Frihed, som gør det største Indtryk paa ham. Det
ene kan ikke skilles fra det andet. Det er netop det
skønneste ved Virksomheden, at den er fri. >Ja<,
udbryder han, >den fri og levende Virksomhed, det
mesterlige Greb paa det gavnlige og det klare Syn for
det virkelig og varig ærefulde, det var egentlig, hvad
jeg beundrede i England, og er vis paa, Danmark kan
tilegne sig i en Grad, der vistnok hverken vilde gøre
os saa rige eller mægtige, men velhavende, selvstæn
dige, agtværdige og tusend Gange lykkeligere end de
berømte Øboere, der kun har lidt Glæde af al deres
Storhed, Magt og Vælde, fordi de elsker og elskes saa
*) Om Westminsterabbediet siger han, at >her er Digterkrogen, som vel
ikke er meget, indrømmet Shakspeare og hans Kompagni, men dog
mer end noget andet af de ny Folk, saa vidt jeg ved, har indrømmet
deres Digtere, thi i Roskilde Domkirke ser man slet ikke til vores, end
ikke til Kingo.
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lidt.« Eller som han siger et andet Sted: >Hvad der
vel maa kaldes ægte engelsk, siden det udenfor den
engelske Kreds er mageløst«, det er »Friheden og
Virksomheden, som gør, at Menneskeaanden og de
fredelige Sysler har i England en Historie, hvormed
kun Grækenlands kan sammenlignes.« Det fælles for
disse Folk er nemlig dette, at »Menneskeaanden og
de fredelige Sysler hos dem begge har en Daadstid
og historisk Fylde, som de fattes hos alle andre Folk.«
I disse Lande »befandt Menneskeaanden sig, naturlig
taget, i sit Element, som Friheden er, og beviste, at
Freden kan have en Skueplads, ligesaa daadfuld og
langt anderledes tiltrækkende end Krigens.« Derfor
sætter han Englands »forvirrede Frihed« langt over
f. Eks. Napoleons »velordnede Tyranni« som Livets
Tummel over Dødens Stilhed. »Hvilken fribaaren
Sjæl skulde vel ønske sig i Tugthuset for at lære
Orden, skulde ikke taale mange Puf og Stød, for at
kunne frit baade dyrke sin Gud og anvende sin Tid
og sine Kræfter, tjene sit Brød og udbrede sine An
skuelser; og alt dette kan man intet Steds i Evropa
saa frit som i England; det er Kilden til den engelske
Virksomhed som til den engelske Rigdom, det er For
klaringen af det engelske Storværk, det er Grunden,
hvi jeg priser England.«
Det er altsaa ingenlunde selve de statslige og
borgerlige Indretninger i det enkelte, han vil prise
som Forbilleder; saaledes kritiserer han skarpt det
engelske Regeringssystem; men det er den Frihed,
hvorunder Udviklingen foregaar, der har taget hans
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SjSel fangen. Han ser i Englands Forbold et »borger
ligt Virvar, hvorunder dog Folkets Kæmpe-Kræfter,
med Falkesyn til Frihedens Ære, har udrettet hartad
utrolige Ting og rejst sig uforgængelige Mindesmær
ker.« Men det, der ligger bagved hans vaagnende Be
gejstring for England, det er den Tanke, at England
aandelig hører med til Norden; derfor kom hans Rejser
efterhaanden til at staa for ham som Vikingetog, paa
hvilke han paany vilde »forberede den eneste store
Erobring, danske Folk fra Arilds Tid havde Lyst og
Lykke til.« Det er det store nye, som slaar igennem
hos ham, at den »engelske Almen-Aand« hverken
»ligger i Luften, i Porter, roast-beef og potatoes, eller
at den udspringer som en Maskin-Gud (Deus ex
machina) af den engelske Statsforfatning«, men den
er intet andet end den »fordums velbekendte, vidt
berømte, mageløse, nu miskendte eller glemte Nordens
Kæmpe-Aand«, og er det sandt, da kan intet Haab
være rimeligere end det: at vort Nordens Aand, i
samme Grad som Modersmaalet stiger til sin Dronning
stol, vil rejse og hæve sig i Hjemmet, og England
kendes ved ham, som en forloren Søn ved sin ær
værdige Fader. Og — udbryder han — hvilket Haab
skulde være for stort om Daad i den nærmeste Frem
tid, naar England og vort Norden, forenede paany i
Aanden, som Takker i den danske Tunge, forener deres
Kræfter for at ære Nordens Kæmpeaand og vise Ver
den, at hans Hjem var intet Barbari, hvor man drak
Blod af sine Fjenders Hjærneskaller, men et Valhal,
hvor man gerne drak Forlig i Vin og Mjød med hver
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ædel Modstander, og kæmpede kun for at prøve Styrke
og øve sig til den store Strid for rigtigt Guld og grønne
Skove i det guldtækte Gimle og det grønne Gudhjem.«
Ja, det var i det gamle Billedsprog, som han fandt
det »dunkelt afridset paa mørke Pergamenter i Islands
forrøgede Skindbøger«, og som det traadte ham i Møde
i de gamle angelsaksiske Sange, at Tanken om den
fælles nordiske Aand dæmrede for ham, men det gik
tillige op for ham, at hverken denne gamle Skrift eller
nogensomhelst ny kunde genføde Nordens Aand og
nordisk Tankegang iblandt os; det skrevne var kun
Skygger af et svundet Liv, kun gennem et nyt le
vende Ords Daad, og i Gernings Bedrift kunde det
slumrende vækkes. Har han Ret i sit Grundsyn, da
>maa Norden snart genkende sin Aand i det engelske
Liv, og England maa erkende sin Aand i det nordiske
Billedsprog, og Daaden maa blive derefter, saa vidt
Kræfterne rækker, ved Sundet, ved Göteborg og Dovre,
og om ej ved Themsen, saa dog ved Humber.« Om
det sidste vil ske, om England vil blive sig sin nor
diske Herkomst levende bevidst, er vel et Spørgsmaal,
men for Grundtvig er det store ved hans Oplevelser
i England netop dette, at han ser levende for sig,
hvilke Kræfter den nordiske Aand kan udvikle, naar
der undes den Frihed til at være sig selv. Og derfor
>er han vis paa, at naar vi i Norden blot faar saa
megen aandelig Frihed, som de har i England — og
jeg tror, vi i Danmark er nær ved at faa mere — da
vil i en Menneskealder Nordens Kæmpeaand gøre
Fremskridt, som Verden skal forundres over, og gøre
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Erobringer, som det fredsalige Danmarks Hjærte skal
frydes ved.«
Denne Begejstring for det engelske, som snart her
hjemme blev omtalt som »Anglomani«, havde dog
selvfølgelig sin Begrænsning. Han erklærer selv i An
ledning af slige Beskyldninger, at han »ingenlunde er
en saadan Nar efter det engelske, at han enten skulde
foretrække England for Danmark, eller ønske Fædre
landet i nogen Henseende angliseret, men ønsker først
at vi skulde faa Mod til at ligne os selv og vise os,
som vi er, og dernæst, at vi skulde indse, at England
er den af de store Magter, baade aandelig og verdslig,
som vi maa ønske alt det Held, der kan bestaa med
Grækenlands og Nordens Frihed, og efter Evne kap
pes med ved at løse alle de Baand, der forhindrer
eller besnærer den levende Virksomhed, og ved først
og sidst at se paa det nyttige og varig ærefulde.«
Saaledes har altsaa det engelske Væsen betaget
ham. Men det, han er begejstret for, det er ingenlunde
den engelske Kirke, men det er den engelske Energi,
Dygtighed, Virksomhedstrang og Virkeevne samt den
Frihed, hvormed det altsammen ytrer sig i det borger
lige Liv. Eller vidner det om Forkærlighed for den
engelske Kirke, naar han i sin Omtale af Overhuset
siger ikke blot om de »Hertuger, Grever og Baroner«,
der sidder dér, men ogsaa om Bisperne og Ærke
bisperne, at det er »deres øjeblikkelige Fordel at have
lav Landskat og høje Kornpriser og mange gode Leve
brød for intet at bestille, medens det i Reglen er
deres medfødte Drift at behandle det øvrige Folk som
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Pøbel og Trælle og betragte Samvittigheds-Frihed som
tomt Hjærnespind?« Han finder, at baade den høje
Kirke og den høje Skole er >ret med Flid aflukkede
og aflaasede for Folkeaanden, som altfor vanhellig til
enten at betræde den hellige eller den klassiske Jord
bund, saa det bedste ved Kirken og Højskolerne er
uden Tvivl, at de ikke har saaledes Monopol som i
andre Lande; og det er ingenlunde deres Skyld, men
den mægtige Folkeaands, der har fravristet Bisper og
Professorer Friheden til, naar man ingen af Delene
vilde være, da at bekende sig til hvad Tro og dyrke
hvad Slags Veltalenhed, man vilde.« Der findes ingen
andre Spor af Kæmpeaanden end de storartede An
læg og Indretninger; de er kun et Udtryk for den
»hellige og lærde Aandløshed, som England har til
fælles med saa mange«; der er ganske vist »baade
meget mærkværdigt og morsomt ved disse store Mindes
mærker fra Middelalderen, som nu staar paa Randen
af deres Undergang« — men dem vil han ikke dvæle
ved — langt hellere vil han tale »om Kæmpeaanden
og det lyse Haab, jeg nærer: at den skal sejre baade
hist og her og give alt en naturlig og folkelig Skik
kelse, som naturligvis er det eneste, baade Kirke og
Skole i England fattes for at blive Skueplads for Stor
værker, i deres Slags Mage til Englands Handel og
Flaade, Bygninger og Værksteder.«
Kun én Ytring af Anerkendelse overfor den en
gelske Kirke fra Englandsrejsernes Tid er kommen
mig for Øje; den er ret betinget og vedrører det bi
skoppelige — men Grundtvig har siden taget Afstand
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fra den. Han siger nemlig1): »Skøndt den biskoppe
lige Kirke i England for Øjeblikket ej synderlig ærer
sit Navn, saa er det dog en rettroende Kirke med
virkelige (ikke selvgjorte) Biskopper — og jeg véd
nu af egen Erfaring, at det har anderledes Fynd,
naar en Biskop end naar en af os velsigner i Herrens
Navn.«
Vender vi os til Slut til Grundtvigs Digtning, saa
er vel selve Englandsaarene ikke nogen særlig frodig
Tid for denne, men hvad han har oplevet i England,
det har han dog selvfølgelig ogsaa maattet give poetisk
Udtryk. Paa selve Rejsen skrev han (1831) det storslaaede Digt om Kristoffer Kolumbus, Manden med
de mægtige Planer og den stærke Vilje, Helten med
Storværket i sin Tanke og Kæmpehaanden til at føre
det igennem. Kolumbus blev for ham et Udtryk for
det Ideal af Daadstrang og Daadskraft, som den nær
værende Dværgtid synes at have tabt af Syne, men
som maa frem paany, hvis atter Aandslivet skal højnes,
hvis Sangen atter, opflammet af ny Daad, skal be
gejstres og løftes igen til virkeligt Storkvad. Efter denne
Tid længes han:
Hvor er nu de Gudebørn,
hvor er nu de Kæmpesjæle,
der sig aarie svang med Ørn
0 Skal den luth. Reformation virkelig fortsættes? 1831 i Maanedsskr. for
Chrd. og Hist., udg. paany, B. V. 278, 1863, S. 115, Noten (jfr. Forordet
hvor der tages Forbehold »mod Betragtningen af Bispestillingen i Her
rens Menighed«.) Se. iøvrigt hertil »Mands Minde« 1877 og »Nordens
Mytologi« 1832 (B. V.) passim.
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over Muldets Grænsepæle,
slog i sildig Aftenstund
højt med Lærken, graa som hun?
Ak, de svæve over Sky,
og de hvile under Mulde!
Naar skal Dagen atter gry,
som fordriver Dødens Kulde?
Naar skal atter paa vor Jord,
Daaden gøre Drapen stor?1)

Disse to sidste, berømte Linier er et klart Udtryk
for det Syn og den Trang, der i England voksede
stærkt frem i ham. løvrigt er der særlig to Digte, som
giver Udtryk for hans Englandsrejsers aandelige Op
levelser, nemlig »Nordens Aand« (trykt 1834) og Ind
ledningsdigtet til »Nordens Mytologi« fra 1832. I det
førstnævnte Digt giver han den Tanke Udtryk, at
Nordens Aand det er Bedriftens Aand, og han lægger
ikke Skjul paa, at det er i England, at det fuldt har
klaret sig for ham:
Ja, det gamle Nordens Vætte
han er just Bedriftens Aand,
svinger Mjølner mod hver Jætte,
lægger Fenris-Ulv i Baand,
er Mikael, som med Dragen
fører Krig til Dommedagen.

Paa hans 0 hver Aand det mærker,
har end halv sig selv han glemt,
thi for Daad og Kæmpekræfter
‘) p. s., v. s. 511.
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Falkesyn han har bestemt
fandt dertil uhyre Kræfter,
Drift og Mod og Greb derefter.

Sankt Georg, som fælder Dragen,
kalder Anguls 0 sin Aand.1)
Det mest storslaaede Udtryk for, hvad Englands
rejserne har vakt i ham, er dog det »Rimbrev til nor
diske Paarørende«, hvormed Mytologien fra 1832, der
i øvrigt helt er gennemstrømmet af Paavirkningen fra
England, indledes.
Ogsaa her glimter det i Digtets Begyndelse frem
med Erindringer fra England, hvor han saa ofte kunde
dvæle i Minder fra Danskertiden, om end den danske
Kæmpe derovre nu slumrer og ikke nemmer hans
Røst. Men er det muligt, skal han virkelig tro, at
ogsaa herhjemme kan der ikke svulme et Kæmpebryst,
ikke lyde en nordisk Røst, uden at man forfærdes
derover og kalder det for Ustyr og Kogleri? Hvad?
tilhører da al Kraft nu Jætterne? er Hel, som før var
Norden en Gru, bleven den bedste af Diserne? er alt
det, som Norden i sin Tid begejstredes for, nu kun
tomme Ord? er man bleven helt vanslægtet? Umuligt!
Endnu er der Børn af Kæmpeætten tilbage. Og de
skal og maa forstaa ham; forstaa, at Kampen er andet
end Knald og Fald, Livet andet end Lykkespil; at
Slaget, der skal staa, er ikke til Gru og Ødelæggelse,
det er en Kamp, hvor Tungen er Sværd og Pennen
Spyd, Skjoldet Vid og Daaden Dyd; det, der skal
*) P. S., VI. s. 34.
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knuses, er kun Last og Skam, det er disse Hunde
sjæle i Folkeham, dem, der graver paa Askens Rod,
kun »skylle Bleer ved Kvasers Blod« og tramper groft
med en Lap af Lokes Sko paa Bifrost-Broen. Lad
dem kun ride i Jotun-Kraft og tinglyse for Turser og
Trolde, at alle Aser er usle og vanmægtige; i den
frie Væddekamp skal vi sejle dem sønder og sam
men.
Og saa følger det vidunderlige Opraab for Friheden
i Aandernes Kampe. Friheden, ikke til Ødelæggelse,
ikke til at gøre det onde, men Friheden som den
nødvendige Form for Aandens Kamp:
Frihed lad være vort Løsen i Nord,
Frihed for Loke, saa vel som for Tor,
Frihed for Ordet i Verdenen ny,
som til sig selv det har skabt under Sky;
Tankens og Troens og Vidskabens Land,
ligest af synlige Ting dog en Strand,
hvor kun i Blæst man ser Bjergtoppen hvid,
og hvor kun Livet sig rører i Strid,
hvor selv, naar Kraften sig hyller i Damp,
lydt den udraaber: mit Liv er i Kamp!
Tankens og Troens og Vidskabens Hav,
som uden Frihed er Asernes Grav,
men, som naar Kræfterne kappes om Rang,
ligner en blomstrende, bølgende Vang,
pranger med Borge og skyhøje Bjerge,
vrimler af Aser og Alfer og Dværge. —

Det er Oplevelsen af den engelske Frihed, grebet
og formet ud til et Ideal i Aandernes Verden, som
taler gennem disse Ord. I England er det, han har
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set den dampindhyllede Kraft, set Kræfterne kappes frit
om Rangen. De udødelige Linier:
Frihed for alt, hvad der stammer fra Aandt
som ikke ændres, men arges ved Baand,
disse Ord, som aldrig vil blive glemte i Danmark, de
er født ud af hans Færden og Erfaring i England og
staar jo nu som en Overskrift over Grundtvigs hele
senere Virken og Stræben. Frihed for mig — og
den samme Frihed for alle andre — det blev hans
Løsen nul
Mig synes, at Grundtvigs Ord i dette Digt er tids
svarende endnu og i alle Fald: hans Digt vil ikke
glemmes! Det har for mig føjet sig sammen med
Ingemanns vidunderlige og ligesaa uforglemmelige
Linier i Indledningsdigtet til Valdemar den Store og
hans Mænd. Ogsaa de er sprungne ud af en dyb og
ægte poetisk Inspiration; der er drømmende Inderlig
hed og dog profetisk Kraft i Ingemanns blødere Ryt
mer. Men i Grundtvigs Digt er det Tor selv, der ager
frem i sin Karm, og Versene falder som Hammerslag,
det glimter i dem med Gnister fra Mjølner; de lige
som skælver af den vældige Kraft i den Haand, der
udslynger dem. De er det mægtigste og det skønneste
Kampraab, som nogen Tid har gjaldet i nordiskeLande.
Men dette vældige og lysnende Frembrud af, hvad
der indtil da kun dæmrede for Grundtvigs Sjæl, det
skyldes hans Berøring med England. Ikke med den
engelske Kirke, men med den engelske Folkeaand,
hvis vældige og frie Kraftudfoldelse kaldte paa Kæmpe
naturen i ham og bragte den til Klarhed over sig selv.
5

IV.

Episoden »Klara«.
et,

der særlig forfriskede Grundtvig saa meget
under hans andet Englandsophold 1830, det
var Omgangen med et Par elskværdige Damer,
Frøknerne Bowring, hvis Broder han kendte, og i
hvis Hus han boede under sit Ophold i det skønne
Devon. Sagen er jo den, at Grundtvig, hvis Høj
agtelse og Beundring for Dannekvinden vi jo kender,
ikke godt i længere Tid kunde undvære kvindeligt
Selskab. Og særlig i England, hvor Mændene jo som
Regel er noget stive og kolde og undser sig ved at
lægge deres Følelser for Dagen, trængte han endnu
mere end ellers til det lysere og blidere kvindelige
Element. Det er meget betegnende, at naar han i et
Brev til en af sine Venner derovre, takker ham for
al hans Venlighed og giver sit Hjærte Luft, som jo
Grundtvig maatte, saa føjer han til: >Jeg ved nok,
at I Engelskmænd er vant til at kalde saadanne Ord
for sentimentale Fraser, som ikke passer for en for
nuftig Mands Læber. Men, fortsætter han saa, naar
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De har været saa venlig imod mig som ingen anden
af Deres Landsmænd, saa er det dog vist, fordi De
er enig med mig i, at da vi jo dog ikke blot har en
Far, men ogsaa en Mor, saa vilde det ikke just tjene
til vor Ære, om vi slet ikke husede noget kvindeligt
i vor Barm«. Her siger Grundtvig selv, at der hos
ham var et saadant kvindeligt Element, og det vil vel
egentlig ikke sige andet, end at saadanne aabne, op
rigtige, overstrømmende Naturer som Grundtvigs, de
forfriskes og opmuntres ved at møde den friske og
muntre Umiddelbarhed, som er Kvindens Ejendomme
lighed. Og han har ret paa barnlig Vis frydet sig
over disse Damers Selskab. Det kan man se af nogle
Breve, som Frøknerne Boivring skrev til ham i Anled
ning af, at han ved Afrejsen havde glemt sit Ur og
andre Smaating, som de saa sendte ham tilligemed
en Dukke, som de havde pyntet til hans lille Datter.
Man kan se, hvorledes han overfor dem har spøgt
sin Harme bort over de hovmodige uhøflige Eng
lændere og England i det hele taget, og de svarer,
at han nok vil ende med at holde af England. Det
er dem, han sigter til i følgende Vers, som findes i
hans »Poetiske Skrifter« V. S. 498:
Derfor bretske Pige mild
Øjne her og Egne
prise kan jeg ej med Ild,
kan kun svagt betegne
Fryden min i fremmed Land,
nynnende paa Exens Rand,
næsten som derhjemme.
5*
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Men naar stundom Skjalden du
venlig ihukommer,
vid, at ham dog tit i Hu
rinder Devons Sommer,
grønne Høje, Skyer blaa,
Hjærter, som kan venlig slaa,
Øjne, som kan funkle.

Grundtvig glemte den sørgelige Sommer og kom
mer flere Gange, særlig i sine utrykte Udkast, tilbage
til, hvorledes han i England har erfaret, hvilken God
vilje, der er imod Danmark derovre. Og betegnende
er det, at han altid ved disse Lejligheder kommer til
at tale om Kvinden. Jeg skal meddele et saadant
interessant Brudstykke. Grundtvig skriver;
»Jeg har ikke blot i England staaet paa Danmarkshøjen,
gaaet paa Danmarksvejen og siddet paa Danskerbjærget, men
mødt netop som Dansk en Deltagelse og venlig Opmærksom
hed, der ikke blot er mig personlig dyrebar, men efter Om
stændighederne historisk mærkværdig.« Hvordan kan det
være, spørger Grundtvig, at der i England er en saadan
kærlig Amindelse af det danske? Jo, han forklarer det saaledes, at den Slægt, som i gamle Dage for i Vesterleding,
det var for det meste poetiske, koneløse, nordiske Vikinger,
der vel giftede sig, hvor de opslog deres Bopæl, men fandt
dog sjælden eller aldrig det kvindelige Ideal, der dunkelt
vedblev at foresvæve deres nordiske Fantasi og at være en
utilfredsstillet Trang i deres Hjærter. »Herved gaar i det
mindste for mine Øjne et Lys op, ej alene over Danmarks
Amindelse i England, som vistnok opfriskedes betydeligt ved
ved nye danske Udflyttere i det 9de, 10de og Ilte Aarhundrede, men ogsaa over et Grundtræk i den engelske Karakter,
over Kønsforholdet og Poesiens Skæbne paa Øen. Jeg mener
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nemlig den Vold, som Engelskmanden er bekendt for at
gøre paa sin Følelse, den Umulighed han anser det for, at
Kvinden skulde kunne dele hans højere Anskuelse, og den
yderst mærkelige Omstændighed, at skønt intet Folk i Ver
den har saadanne poetiske Storværker at fremvise som det
engelske, har Poesien dog aldrig blomstret hos dem og
heller ikke udviklet nogen poetisk Smag, der kan bære dens
Navn. Ligesom det nemlig er Hjærtet, Aanden maa bevæge
for at gøre et varigt Indtryk og avle aandelig Forstand,
saaledes er det ogsaa Kvinden, der maa begejstres af
Folkepoesien, naar dens Værker ej skal glemmes saa fort,
som de frembringes, men udvikle en tilsvarende Smag, hvis
Domstol altid er ledig, naar det ikke er en Dronningstol i
Kredsen af de skønne. Derfor kan Mændene være saa gruelig
prosaiske, som de sædvanlig er i Danmark, ja, der kan for
løbe Aarhundreder, som fra det 15de til det 18de, hvori
der næppe gøres en ny Vise, som er værd at synge, og dog
holder den mageløse Dannekvinde Hævd over det poetiske
Arvegods som over en Helligdom, og aldrig lader en ægte
poetisk Tone sig igen fornemme, før hun giver den sin dej
lige Stemme, som Mændene er nødt til at lade være af
gørende, medens man vel i England kunde have en Shakespeare
i hvert Aarhundrede og dog glemme den ene, før den anden
kom, fordi Kvinden dér er i Almindelighed upoetisk og har
overalt ingen Stemme i den aandelige Verden. — Men saa
føjer han til, at det er ingen Skam for Kvindekønnet i Eng
land, at de ej er af Naturen saa poetiske som den mageløse
Dannekvinde: de er baade letnemme og livlige nok til at
kunne begejstres, naar Mændene vilde stille sig selv og
Poesien i et elskværdigere Lys for dem. — Men Ulykken er,
at den engelske Kvinde er aandelig udannet og derfor enten
raa eller fransk.
Denne sidste Doms Berettigelse eller Ikke-Berettigelse skal jeg ikke vove at udtale mig om. For-
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holdene har vel ogsaa i den Henseende forandret sig
betydeligt i de forløbne hundrede Aar.
Dette er imidlertid kun at betragte som en Ind
ledning til den følgende Studie over Episoden >Klara«.
Den Episode, som knytter sig til dette Navn, er utvivl
somt den mærkeligste og interessanteste af alle Grundt
vigs Oplevelser i England. Paa sin anden Englands
fart, i 1830, traf Grundtvig i London sammen med
en Dame, som han blev helt fortryllet og betaget af,
som han modtog et Indtryk af, han aldrig siden
kunne glemme. Længe vidste man ikke mer end dette,
og Episoden »Klara« stod uopklaret hen. Men saa
lykkedes det mig under Studier paa Rigsarkivet i 1908
at finde et Aktstykke, som kastede mere Lys over
denne Sag. Jeg skrev derom i Dansk Kirket. 1908,
S. 305 ff. Siden har de i 1920 af Grundtvigs Børne
børn udgivne »Englandsbreve til hans Hustru« yder
ligere bragt nye Oplysninger, saa det vil være nød
vendigt at tage Sagen op til ny Behandling.
Hvad man før vidste, knytter sig til to Digte, som
er offentliggjort i Grundtvigs »Poetiske Skrifter« VI506 ff.
Det ene af dem har han selv offentliggjort i »Danske
ren« 1848 Nr. 34 og det lyder saaledes:

Jeg stod en Gang i et fremmed Land,
og om lidt hjemligt mit Øje ledte,
da saa jeg Klara, den Liljevand,
og Hjemmet sig for mit Blik udbredte.
De findes til Lykke, som yndes!

Ej før, ej siden, jeg Klara saa’,
og meget Vand er til Strande rundet,
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men Sjæle to, som et Blik forstaa,
har Øjeblikket for immer bundet.
Jeg saa’ paa Klara, hun saa’ paa mig,
som om hinanden vi satte Stævne,
og hver af os gik den halve Vej,
saa brat hinanden vi sad i jævne.

Jeg sad hos Klara saa sjæleglad,
Mundharpen toned foruden Strænge
om saare meget, jeg véd ej hvad, —
og ingen af os det véd, hvor længe.
Da kom den Herre, som os indbød,
og spurgte artig, med Vid i Panden,
om vi, saa fremmed end Stemmen lød,
dog nogenlunde forstod hinanden.
Da svared Klara, som Engle mild,
slog Øjet op, og udbrød med Gammen:
»Den Ting er ikke i Verden til,
hvorom vi to jo kan tale sammen!«
Det var om Hjærter et sanddru Ord,
for alt i Verden de Udtryk finde,
i Ordet lever og stadig bor
med Klaras Stemme end Klaias Minde.
Med Skolemestre man ogsaa vel
om alt kan tale, naar man vil kives,
men Venne-Sjæle kun har det Held
om alt at tale og sødt oplives!
De findes til Lykke, som yndes!

Dette Digt viser jo noksom, hvor uforglemmeligt
et Indtryk han fik af dette ene Møde med >Klara<,
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men endnu stærkere er dog hans Stemning udtalt i
det andet Digt, der først blev trykt efter Grundtvigs
Død i de »Poetiske Skrifter« og som lyder saaledes:
Det var i min Middelalder,
Hjærtet krymped sig i Barm,
Øjet brast i Graad for Balder,
Tungen tav af Sorg og Harm;
langt fra Sjællands Bøgelund
vakled Fod paa fremmed Grund.
Da mig traf et kulsort Øje,
gennembored mig mit Bryst,
som et Lynglimt fra det høje
gennemknitred mig med Lyst,
tændte brat, trods Sorg og Harm,
Lys i Blik og Ild i Barm.
Klaras Aande aabned Munden, —
Klippen revned, Strømmen randt;
som en Drøm i Morgenstunden
svæved hun forbi og svandt;
Men hver Gang jeg Harpen slaar,
svævende hun for mig staar.

Om hun end er oven Mulde?
Om hun mindes end mit Navn
og de Toner frydefulde,
som forsøded bitre Savn,
spørger jeg endnu hvert Aar
Vestenvind og Fugl i Vaar.

Ælvedronning, højt begavet,
hvor du svæver, takket vær!
Mens jeg pløjer Verdenshavet,
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altid er du Hjærtet kær;
ved dit Smil og ved dit Lyn
vaagned op mit Skjaldesyn.

Her fejrer han jo næsten Klara som sin Muse;
hver Gang han slaar Digterharpen, staar hun for hans
Blik; og hver Gang Vaaren kommer, den Aarstid, som
i sin Tid bragte ham over til England, saa trænger
Mindet om hende sig frem med særlig Styrke. Selv
om hans Stemning maaske her har fundet sig et sær
lig stærkt poetisk Udtryk, saa er der dog ingen Tvivl
om, at dette Møde med >Klara< har haft en ikke helt
ringe Betydning i Grundtvigs Liv. Digtene er vistnok
skrevne 1844 eller muligvis i Slutningen af 1843; i
dette Aar var Grundtvig nemlig for 4de og sidste Gang
i England, og da er naturligvis Minderne fra 1830,
særlig dette aldrig glemte Minde, dukket op med ny
Klarhed og Kraft
Og nu traf det sig da saadan, at jeg under min
Søgen i Rigsarkivet stødte paa et Brudstykke, et
ufuldendt Udkast til et Brev, skrevet paa Engelsk til
en Mr, Heaton og dateret d. 20. Aug. 1830, altsaa ved
Slutningen af den anden Englandsrejse. Det lyder i
Oversættelse saaledes:

»Da De har forladt Byen og ikke kommer tilbage, før
jeg har forladt dette Land for efter al Sandsynlighed ikke
mere at vende tilbage, tager jeg mig den Frihed at plage
Dem med et Brev. For dette Plageri vilde det utvivlsomt
være en meget antagelig Undskyldning, naar jeg erklærer,
at det var mig moralsk umuligt at rejse uden paa en eller
anden Maade at have bragt Dem og Fru Healon min Tak
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for al den Høflighed, Gæstfrihed og Forekommenhed, som
jeg har truffet i Deres Hus. Men om jeg end fattes adskillige
Dyder, saa er der dog i det mindste en, som jeg i mange
Aar har stræbt at praktisere, skønt den tilfældigvis er en
af de mindst behagelige, nemlig Oprigtighed, og skønt jeg
maatte være en hel Del mere utaknemlig, end jeg selv ved
af, hvis jeg ikke følte mig i Gæld til to saa venlige, interes
sante og sjældne Mennesker, som De og Deres Frue, saa tror
jeg dog, at jeg næppe vilde have udsat mig for at plage Dem
kun paa Grundlag af en saadan Følelse. Men hvad i al Ver
den, maa De nok spørge, kan da ellers bringe mig til at
skrive mer end nødvendigt og i et Sprog, som jeg kun kan
mishandle? og det kan sikkert nok kun skrives paa Regning
af, at jeg er et Stykke af en Digter, og at en Digter er et
Barn, om han bliver nok saa gammel — alene dette skyldes
det, at medens mangen en Forseelse sidder temmelig løst
i min Hukommelse, saa skulde jeg blive meget bedrøvet,
hvis Fru Bolton tænkte, at naar jeg ikke har besøgt hende,
saa skulde Grunden være den, at jeg ikke satte høj Pris paa
Tilladelsen til at gøre det, og derfor beder jeg Dem alvorlig
om, at De vil gøre mig den Tjeneste, lejlighedsvis at for
tælle denne mer end skønne Frue med mine ærbødigste
Komplimenter, at jeg næppe mindes at have haft saa svært
ved at holde noget Løfte, som ved at bryde det, som jeg
saa gladelig gav hende. Uden Tvivl vil De have Grund til at
smile af min Undskyldning for, hvad sandsynligvis ingen
uden jeg selv, har fundet værd at tænke paa, men det er
sandt, at siden jeg kom til Skels Aar og Alder, og det er
temmelig længe siden, saa er jeg ikke bleven saa betaget,
for ikke at sige mere, af nogen Dame i Verden og skønt
det kan være taabeligt nok at sige det, er det dog intet
Under, at jeg ikke vilde synes utaknemlig mod denne Ælvedronning, med hvem----------

Herom skrev jeg nu i 1908 følgende:
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Se dette er jo et meget mærkeligt Aktstykke. Men
der kan fornuftigvis aldeles ingen Tvivl være om, at
>Klara< er den samme som Fru Bolton. Han kalder
hende >Ælvedronning< (jfr. >Æ1 vedronning, hvor du
svæver, takket vær«); han har truffet Fru Bolton hos
fremmede og ikke besøgt hende i hendes eget Hjem,
og det passer jo aldeles med Sangen, hvor der tales
om »Værten med Vid i Panden«, som vi nu altsaa
ved, hedder Mr. Heaton. Jo mere man nu fordyber sig i
Brevet, des mærkeligere bliver det. Han ligesom vri
der og vender sig for at komme til Sagen, og det er
jo ogsaa ganske vist en mærkelig Ting, at han skri
ver til to Mennesker udelukkende for at de skal und
skylde ham hos en tredje. Hvorfor skriver han ikke
direkte til hende selv? Hvorfor besøgte han hende
ikke, ja, hvorfor vilde han ikke en Gang staa i Brev
veksling med hende? Jeg tror, Grunden er den, at
han ikke vilde fristes yderligere. Vi maa erindre, at
han var jo den Gang forlængst baade Ægtemand og
Fader, han var >i sin Middelalder«, som han siger.
Der er intet her at berømme ham for, han gjorde jo
kun sin Pligt ved at fly for Faren. Han handlede
som en Mand, og som en Kristen. Men alligevel, nu
da han skulde rejse og maaske aldrig komme tilbage,
saa kunde han ikke andet end lade hende vide, at
naar han ikke holdt sit Løfte om at komme og be
søge hende, saa var det ikke, fordi det var ham en
ligegyldig Ting. Derfor falder den Tanke ham ind, at
han kan skrive til den Mand, i hvis Hus han har
truffet hende. Men han indser, da han kommer til
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Sagen, at det gaar ikke, bryder af midt i det, og Brevet
er sandsynligvis aldrig bleven afsendt.
Dette bestyrkes derved, at han aldrig saa hende
igen (>Ej før, ej siden jeg Klara saa<), skønt han to
Gange senere (1831 og 1843) var i England; han ved
end ikke, hvor hun er. Men denne ene Aftens Indtryk
maa have været overvældende stærkt, naar han saa
længe efter kan tale om det, som han gør.
Helt ejendommeligt er det nu at læse det Digt,
som er trykt umiddelbart efter, Digtet >Til min
Lise«, skrevet til Bryllupsdagen 1844. Han fortæller
dér, hvordan han Aaret i Forvejen paa Sølvbryllups
dagen var i det Qerne, nemlig altsaa ovre i England.
Da havde Skjalden, siger han, de bangeste Kaar: Oldinge
følelsen kom over ham, han syntes, han fyldte 100 Aar.
Intet af alt det skønne, han saa, kunde begejstre ham.
Selv Brevet fra hende, som han læste paa Dagvogn
sædet, varmede ikke hans Hjærte:

Blottet for Luer, for Længsel og Savn,
kold fandt dit Brev og din Hilsen den Favn,
hvor dog i Elskov hensmælted dit Navn.
Men nu er det anderledes: Sælsomt er Skjaldelivs Kaar!
Nu er det, som om Guldbryllupsdagen kommer fly
vende til ham med Kærligheds genfødte Sommer:

Længslerne søde gaar ind og gaar ud,
Oldingen favner nu Ungdommens Brud,
kalder med Kys hende dejlig og prud.
Der er noget ualmindelig kønt i Sammenstillingen
af disse Digte. Det er ikke urimeligt at tænke sig, at
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Kulden i hans Hjærte paa Sølvbryllupsdagen 1843
kunde hænge sammen med Erindringen fra 1830, men
det var kun forbigaaende. Selvovervindelsens Løn kom
atter til ham som »Kærligheds genfødte Sommer«.
Saa kom imidlertid 1920 >N. F. S. Grundtvigs
Englandsbreve til hans Hustru«. Her faar vi værdi
fulde Oplysninger om denne Episode af Grundtvig
selv. Han skriver her den 24. Juni 1830, at han skal
hen og spise Kl. 7 hos en Mr. Heaton, om hvem Eng
landsrejsernes Udgivere heller ikke har formaaet at
oplyse noget nærmere. Dagen efter skriver han saa
følgende om Aftenens Forløb:

»Hos Heatons . . . forefandt jeg et vel ikke stort, men
behageligt og til Dels fornemt Selskab, der blev trakteret
og moret paa det bedste . . . Fru Heaton spurgte mig (hun
er af de Koner, der kan sige, hvad de vil) højt over Bordet
om jeg og min Paraply var aldeles uadskillige, da hun nu
mange Gange havde set mig paa Gaden, men aldrig uden den;
jeg tilstod lige saa aabenlyst at have gjort det Løfte, aldrig
mere at lade mig bedrage af londonsk Solskin til at gaa ene
i denne vandede Verden. De Personer, jeg havde mest med
at gøre, var ellers den svenske Legations-Sekretær Baron
Roland, som var min Sidemand ved Bordet, og en ung Dame
(jeg ved ikke om Jomfru eller Enke) Mrs. Bolton, som efter
Bordet gav sig i Snak med mig og er den interessanteste
engelske Dame, jeg endnu har set. Rimeligvis besidder hun,
hvad man her kalder en stor uafhængig Formue, som jeg
slutter af den Frihed, hvormed hun behandlede hele Sel
skabet, og den Udmærkelse, alle viste hende. Hun nævnede
mig blandt andet flere litterære Mænd som hendes gode
Bekendtere, og jeg formoder, hun vil indføre mig hos dem,
da hun ved Afskeden lod Mr. Heaton sige mig og stadfæstede
derpaa selv, at hun haabede og ønskede, jeg vilde gøre

74

hende et Besøg, hvortil jeg fik hendes Adresse og ser, hun
bor i den allerfornemste Del af Vest-Enden. Umulig kunde
jeg undslaa mig, men forlegen er jeg tilvisse ved et Besøg
hos saadan en ung glimrende Dame, saa paa Opfyldelsen af
Løftet maa jeg betænke mig. Hvad jeg længe har tænkt,
synes imidlertid nu at bekræfte sig, at skulde jeg komme
i nogen Forbindelse med Engelskmændene, maatte Damerne
tage sig af mig, hvad vistnok var noget, jeg ej før mit
Komme her skulde drømt om Muligheden af. Bliv nu ikke
jealous paa din gamle graaskæggede, tandløse Mand, men
glæd dig heller over, at den engelske Smagløshed dog maaske
en Gang kan have gode Følger.«
Det blev imidlertid ikke til noget. Den 30. Juni
skriver han nemlig atter videre:

»Allerførst om den smukke Mrs. Bolton, som dog vel
sagtens har gjort dig lidt nysgerrig. I Løverdags, da jeg tog
mig for at gøre Visiter, havde jeg halvvejs betænkt ogsaa
at se hende, men vilde dog først gaa til Heatons og om mulig
faa lidt nærmer Underretning, og det var meget godt. Heaton
havde Forretninger, saa jeg aflagde Visiten hos hans muntre
Frue og havde næppe sat mig, før hun begyndte at spase
med min Lykke hos den smukke, og jeg hørte nu, at hun
ikke alene var gift, men havde haft sin Mand med i Sel
skabet. Da han ikke havde talt et Ord til mig, end sige bedt
mig besøge dem, fandt jeg, at jeg havde intet dér at gøre,
thi vel paastod Fru H. det modsatte, og det er ganske rigtig
Londons Skik, at ikke Manden, men Konen inviterer, men
naar jeg havde været i Selskab med en fremmed og ej
værdiget ham den mindste Opmærksomhed, da vilde jeg
mene at have frabedt mig hans Besøg, og Mr. Bolton faar
nu mene, hvad han vil, saa kommer jeg der ikke under saadanne Omstændigheder.«

Hertil skriver nu Grundtvigs Hustru følgende:
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»At du ikke vilde gaa til Mrs. Bolton er jeg ret blevet
vranten over, ja skænde vilde jeg, om det kunne naa dine
Øren og det kunde frugte noget paa dig; kan du vide, hvor
mange gode Hensigter hun har haft med dig? netop, da hun
var gift, kunde du jo bedst gaaet; tænk dig f. Eks. Fru
Rahbek eller Fru Bruun, har det ikke ofte været Tilfældet,
at de har indbudt mange Mænd, som der dog sandelig ej
derfor kunde siges et ondt Ord om, eller kunde fornærme
Manden eller undre nogen; kunde Forholdet ikke saaledes
være her, at hun, en aandfuld, litterær Dame, og han, en
rig Mand, som deri havde sin Glæde; du mærker nu nok,
at isteden for Konen skulde være bleven jaloux paa den
smukke, er jeg vred, at du ikke tog imod Indbydelsen; ja,
hvem jeg har fortalt denne Historie undrer dem over Man
den, der ej gik; muligt er det, at du dog kan have betænkt
dig og har nu maaske været der; det længes jeg efter at vide.<
Saa forekommer der endnu fra Opholdet i Lon
don det følgende Aar enkelte Ytringer. Den 14. Juni
skriver han:

»Hos Heatons (du husker nok) drak jeg The, Aftenen før
jeg tog fra London, og Fruen var skalkagtig nok i Aar
som i Fjor og vilde blandt andet paa ingen Maade tro min
ærlige Forsikring, at jeg vist ikke vilde være i Stand til at
kende Mrs, Bolton igen, om jeg saa hende.

Hans Hustru opfordrer ham igen til at besøge hende:
»Jeg er nysgerrig efter at vide, hvad det er for er stor
Forandring der er foregaaet med Mrs. Bolton; skal du dog
ikke i Aar gøre hende en Visit?«

Hertil svarer han:
»Du spørger mig om en stor Forandring med Mrs. Bolton,
men jeg ved hverken af liden eller stor, saa enten maa jeg
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have skrevet, hvad jeg ikke vidste, eller du maa have læst,
hvad der ikke stod. Hverken har jeg set den Fedronning
siden den ene Gang i Fjor, heller ikke har jeg hørt andet
omhende, end at man driller mig med hende, naar jeg kommer
til Heatons, og fortæller mig, det er en Grovhed og Uskønsomhed, at jeg ikke gør hende en Visit.«
Støttet paa disse Udtalelser skriver Udgiverne af
> Englandsbrevene < følgende:
»Der kan jo ingen Tvivl være om, at hun har gjort et
stærkt Indtryk paa ham, selv om hans Ord i Digtene efter
de mange Aars Forløb er blevet stærkt poetisk farvede og
omstraalede af Mindets Skær. De saas kun den ene Gang;
men naar Bang tror, at Grunden til, at Grundtvig ikke har
besøgt hende i hendes eget Hjem, er den, »at han ikke vilde
fristes yderligere«, viser jo det næste Brev S. 99—100, at
han er paa Vildspor, og at Grunden var en ganske anden
— og mindre interessant. Det følgende Brev fra Lise viser
paa en rørende Maade hendes absolute Mangel paa Jalousi
— hun var jo ikke uvant med (?), at hendes gamle Mand
gjorde Lykke hos de engelske Damer.«
Den lille Insinuation, at jeg skal have været ude
om at finde en interessant Forklaring paa denne Epi
sode, maa jeg bestemt afvise. Min Forklaring var efter
det, der forelaa, sandsynlig nok. Det maa ikke glem
mes, at det ikke var første Gang, at Grundtvig var
flammet op i Elskov til en gift Kvinde; alle kender
hans Forelskelse i Fru Constance Leth, en Oplevelse,
der havde den største Betydning for ham, idet den
dybt ydmygede ham og styrtede ham ned fra den
Piedestal af moralsk Selvtilfredshed, han hidtil havde
staaet paa. Nu maa det jo indrømmes, at Udgiverne har
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Ret i, at vi her af Grundtvigs egen Mund har faaet
at vide, hvad Grunden var til, at han ikke besøgte
Mrs. Bolton. Men tilbage bliver dog det stærke Ind
tryk af dyb Betagelse, som Udkastet til det ikke af
sendte Brev vidner om. Det er samtidigt med Op
levelsen og kan ikke skaffes af Vejen ved Henvisninger
til, at Oplevelsen muligvis i Digtene fra 1843 er blevet
ombølget af Mindets Glans. Han skriver jo her lige
frem, at >han, siden han kom til Skels Aar og Alder,
ikke er blevet saa betaget, for ikke at sige mere, af
nogen Dame i Verden«. Det er stærke Ord, og i hvert
Fald har altsaa Mødet med hende vakt Følelser, som
hans første Hustru ikke havde formaaet at afvinde
ham. Forholdet til Lise Blicher var et trofast Ægte
skabsforhold, men at han overfor hende har været
opfyldt af en opblussende, betagende Elskov, er
der aldeles intet, der tyder paa. Han har skrevet
mange smukke Digte til >sin Lise«, men disse Toner
vil det være umuligt at finde. I det overordentlig
betagende Digt fra 1835 »Herrens Røst« møder vi
følgende Vers:
Det snevre Rum i Barmen
er immer lunt og lyst,
og dér i Vindus-Karmen
paa Lys-Havs lave Kyst
hver Blomst, jeg saar i Løn,
fremspirer frisk og grøn,
og frodige oprinder
Fioler og Kærminder,
kun Rosen er lidt bleg.
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Den sidste Linje kan, forekommer det mig, ikke godt
betyde andet, end at han i sin menneskelige Kærlig
hedslykke savner den blussende, straalende Glans af
Elskovens henrykte Betagethed. Ja, han siger det jo
da rent ud selv i Digtet: »Til min Asta«:
Søsterlig var min første Viv,
duftende sødt som Violen,
sjælden et mer idyllisk Liv
leves der nu under Solen,
end, under smaa, men smukke Kaar,
vores fra Jul til Efteraar.
Ja, søsterlig! Det er netop det betegnende Udtryk. Et
stilfærdigt, idyllisk Samliv, uden store lidenskabelige
Dønninger, men heller ikke uden, for begge Parter,
trættende Vanskeligheder, det er det Indtryk, man
faar. Lise Blicher har været ham en udmærket Hu
stru; hun delte trofast de trange Dage med ham,
hendes Minde skal holdes højt i Ære; hun har sik
kert ogsaa lidt en Del under hans Luner og Særheder;
han var ikke helt let at leve sammen med; vi maa
jo ogsaa huske, at han selv led under den maniodepressive Sindsstemning, der vel ogsaa nok i det
daglige Liv kunde gøre sig gældende. Vi har et Vidnes
byrd herom i de iøvrigt saa kønne, næsten rørende
Ord, han retter til sin Hustru kort før Hjemkomsten
fra sin sidste Rejse, og som jeg her vil anføre:

>1 Morgen er det da vor Bryllupsdag, den tredje i Træk,
vi har været adskilte ved brede Vande. Dog gid aldrig værre
adskille, hvad Gud har sammenføjet. Og visselig, vi maa to
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Gange sige, at Gud har sammenføjet os, thi det trefoldige
Kærligheds-Baand, vore Børn udgør, maa vi jo ret egenlig
sige, er jo flettet med hans Almagts og slynget om os med
hans Kærligheds Haand, saa vi vel har Aarsag til i et kær
ligt Favntag at folde Hænderne med Tak til ham, som er
god, og hvis Miskundhed varer evindelig. Nu, kære Lise,
det ligger vel i Sagens Natur, at Ægtefolk i vor Alder ej
mer viser saa megen Ømhed for hinanden som de yngre,
men jeg var uredelig, hvis jeg ikke ved denne Lejlighed
sagde dig, at det virkelig har bekymret mig, at der sidste
Vinter syntes bestandig ej blot at hænge en Sky paa din
Pande, men noget fremmed, jeg ved ikke hvad, at stille sig
imellem os. Du vil erindre, jeg sagde dig det, men fik kun
til Svar et stærkere Udtryk af den hemmelige Kummer, som
der synes at nage dig. Kun han, der har vore Hjærter i sin
Haand, kan læge deres Saar, og det være langt fra mig at
ville gøre mig uskyldig, da min Vrantenhed og mine Sær
heder jo vel nødvendig maa blive mere stødende med Aarene,
især under vore trange Kaar, men sikkert er der dog Fejl
paa begge Sider, naar kristelige Ægtefolk, endog med elskede
Børn omkring sig, hvis lysende Eksempler paa indbyrdes
Ømhed de ret egentlig er kaldte til at være, naar disse,
siger jeg, ej længer bortsmiler hinandens hverdags Sorger,
og derfor kære Lise, lad os uden at holde Regnskab, hvor
to skal gøre et, hver især tage os Skylden paa, og bede vor
himmelske Fader i Jesu Navn at forene os inderligere i Tro
og Haab og evig Kærlighed, alt som med Aarene de natur
lige og jordiske Følelser adskiller mer end de forbinder,
fordi alt, hvad der er af Verden, gaar Opløsningen, kun,
hvad der er af Gud, gaar Forklarelsen i Møde. Ja lad os
det, saa at om end ikke Verden, dog vore kære Børn maa
se det paa deres Forældre, at Kærlighed har en Varme, der
trodser Vinterkulden og udbreder, hvor den, som Evighedens
Sol med Livets Lys, gløder i det skjulte, en Glans over sine Ene
mærker, der ikke falmer med Rosen paa Kind eller svinder med
Ilden i Øjet. Ja, du kære, tro Mage, ømme Moder, prøvede Ven6*
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inde, det maatte jeg sige fra det fjerne, i det Haab til Gud, at
hvad der vil Qerne os fra hinanden, skal forsvinde, som nu
snart med hans Hjælp det Rum, der legemlig skiller os, og
at ligesom den nærværende Skilsmisse rimeligvis er den
sidste, der saaledes paa Jorden skal finde Sted mellem os,
det samme skal være Tilfældet med al Fjernhed dér, hvor
kun den inderligste Ømhed er paa sit Sted.«
Ja, det var netop det, hun var: den »tro Mage,
den ømme Moder, den prøvede Veninde«. Hun blev
mere og mere tung i Sind, og i hendes sidste Levetid
kunde de ikke mere trøste og hjælpe hinanden. Han
havde ingen Sang ved hendes Død, og hans Tale ved
Begravelsen var ogsaa fattig nok. Nej, saa viser hans
Forhold til hans anden Hustru os noget helt andet.
Her flammer det, her blusser det, her stiger Elskovens
jublende Toner. Han siger selv i hint Digt om sine
tre Hustruer: »Moderlig var min anden Viv«, men
det er i Virkeligheden misvisende, og han føjer da ogsaa
straks til, at »det var et boldt romantisk Liv, funk
lende som Ædelstenen«. Vers som disse:

Her er jeg, du kære,
her midt i din Favn,
kan fra dig kun være
med Længsel og Savn,
eller:
O, hvad har dog oplevet
den gamle Daneskjald,
han fundet har sin Fylgje,
har kyst sit Tonefald!

har en ganske anden Klang, ja, det var »den tre
dobbelte Rose!« Og hendes Dødsleje kunde inspirere
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ham til den underskønne Sang: »Hun er ej død, hun
sover kun.<
Selv om derfor hans Møde med Mrs. Bolton paa
hans sidste Englandsfærd 1843 har antaget større
Dimensioner i hans Erindring, end det havde i Virke*
ligheden, saa kan det dog umulig nægtes, at de Følelser,
som dette Møde vakte hos ham, var noget langt mere
end Interessen ved en aandfuld Samtale; der var en
Glans over dette Møde, som bevaredes gennem Aarene,
og det kan næppe være andet, end at der her gennem
denne Kvinde mødte ham noget af det, som han
savnede hos Lise, det stort anlagte, det, der laa i
Højde med hans egen Skjaldeaand, det, der kunde
være blevet en Legemliggørelse af hans Muse, hvad
Lise aldrig blev. Og selv om han derfor lader Efter
retningen om, at hun var gift, og at Manden ikke
havde indbudt ham, være den hele Grund til, at han
ikke besøgte hende, saa er det dog i mine Øjne ikke
sikkert, at den hele Forklaring ligger dér. Trods alle
Mrs. Heatons Forklaringer, trods Lises gentagne stærke
Opfordringer, vilde han ikke besøge Mrs. Bolton, skønt
hans egen Længsel drog ham derhen, ikke at tale om
alle de Introduktioner, han her kunde have faaet. Og
at det var ham en svær Overvindelse ikke at gaa
derhen, derom er i hvert Fald hint ikke afsendte Brev
et uforkasteligt Vidnesbyrd.
Dertil kommer saa en mærkelig Ytring, som F.
Rønning har fremdraget og vistnok med Rette sat i
Forbindelse med denne Episode i Grundtvigs Liv. Det
er trykt i en Almanak for 1831, stammer altsaa fra
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1830, i hvilket Aar Mødet med Mrs. Bolton fandt Sted.
Den lyder saaledes:

>Det er med Fruentimmerne som med Ilden, der er altid
uundværlig, naar man ikke skal æde sin Mad raa, og er dob
belt uundværlig om Vinteren, for hvem der ikke har Lyst
til at fryse ihjel; men det forstaar sig, at saa god en Ild er
til sit Brug, og saa godt man end, under visse Omstændig
heder, kan have af at komme den nær, maa man dog ikke
komme den'for nær, hvis man ikke vil brænde sig, og det des
farligere, jo koldere man er, thi da mærker man en Stund
ikke Heden, men bliver lettelig brændt, før man bliver varm.<
Denne Ytring bekræfter i høj Grad den Formod
ning, som jeg har ment at maatte gøre gældende:
han havde følt sig brændt, og brændt Barn skyr Ilden.
Derfor tillader jeg mig alligevel vedblivende at tro,
at Grunden til, at han ikke besøgte Fru Bolton, ogsaa
var den, at han ikke vilde give den stærkt opblus
sende Flamme, som hun havde tændt i hans Sjæl,
ny Næring. Men fordi han her overvandt sig selv,
kunde han ogsaa trøstig bevare Mindet om hende og
forny det paa sin Englandsrejse 1843, da de gamle
Erindringer ganske naturligt strømmede ind paa ham.
Og lad mig saa minde om, at der just i det Aar
1844, da alle disse Minder mældte sig paany, var
en Krise i Grundtvigs Liv; det var en Skygge af
Sjælesygdommen, der lagde sig over ham, den, som
han bl. a. taler om i Digtet »Til min egen Meta«, et
af de dejligste Digte i dansk Literatur — men hvormange kender det? — Ja, Grundtvig havde meget at
kæmpe med, det var af egen Erfaring han øste, naar

83
han talte om den fortærende Ild og den stormende
Heftighed, som næsten altid besmitter Kærligheden
hos kraftige Naturer. Det djævelske har tidt nok traadt
Grundtvig nær, som det da kommer os alle nær, og
han har maatte kæmpe haarde Kampe mod det. Og
ildesindede Mennesker har ikke undset sig for at stille
disse Kampe i et tvetydigt Lys.
Men det er netop det forunderlige og det for mig
saa betagende ved Grundtvigs Personlighed, at han
saa umiddelbart og helt og oprigtigt giver sig selv hen,
sætter sig selv ind i alt, hvad han tager sig for, og
aabner sit inderste Hjærte for Menneskers Blikke, som
kun faa andre har gjort det. Saa kan der naturligvis
findes meget, som kan støde, muligvis forarge og set
i ond Belysning endog tage sig slemt ud. Men jeg
siger alligevel: Lykkelig det Menneske, som kan lægge
sit Liv saa aabent for Verden, som Grundtvig har
gjort det, uden at maatte møde op med flere Pletter,
end der kan findes hos ham, der dog maatte klage
bittert over, at Verden fristede ham op under de hvide
Haar. Men gik der end ofte de strideste Bølger i hans
Sjæl, saa fandt han ogsaa ind til de dybeste Fredens
Stunder, som har skænket hans Landsmænd nogle af
de dejligste Toner om Aftenfreden i Gud; netop fra
denne Tid stammer baade >Sov sødt Barnlille«, denne
forunderlige barnlig-dybe Vuggesang, og »Kirkeklok
ken«, to af de allerskønneste Perler i den danske
Digtning, med en Aftenstemning ligesom efter et bort
farende Uvejr, saa fin og favr, saa lind og blød, som
kun den dybe Erfaring kan give. Og til allersidst vil
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jeg minde om den Gravskrift, Grundtvig, netop i samme
Tidsrum, satte over sig selv (Poet. Skr. VI. S. 546).
En Træl af Kød og Blod
og tiggerarm paa Mod,
eh Kæmpe dog i Færd,
sig hviler trøstig her,
i Kraft af Barnedaab,
med Herlighedens Haab.

V.

1832—42.

1. Nordens Herkulaneum.
tre Rejser til England virkede — siger
Svend Grundtvig1) — et helt Omslag i hans
aandelige Liv; de bragte først hans hele Per
sonlighed til fuld Modning. De vakte hos ham en ny
og levende Deltagelse for det virkelige Liv i hans
egen Tid: det borgerlige og politiske ikke mindre end
det kirkelige og videnskabelige. Han tabte ikke noget
af det af Syne, som han før havde fæstet Øje paa;
hverken det kirkelige, det nordiske eller det danske;
men hans Synskreds udvidedes, og han følte nyt Mod
og ny Kraft til at gøre sine Synsmaader gældende paa
alle Omraader.« Ingen vilde vistnok falde paa at laste
Grundtvig for Uvirksomhed for den Tids Vedkom
mende, som ligger forud for Englandsrejserne, men
efter disse indtræder der en saa frodig produktiv
Virksomhed, at den maa vække den højeste Beundring:
rundtvigs

G

>Vi er umaadelig rige i Ideen, men store Stoddere i
Virkeligheden: rige paa Kundskab og Erfaring, men fattige
‘) Fortale til Udg. af »Mands Minde« S. XII.
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paa Livskraft, Varme og Fylde< — det er bleven ham klart i
England.1) Han gennemskuede klart vor Tilbøjelighed til at
flygte fra Nutiden med dens nærliggende og paatrængende
Opgaver hen til den formentlig bedre og lykkelige Fortid,
hvor vi saa kunde føre et uvirksomt Drømmeliv. Herom har
han sagt fortræffelige Ord, som det nok er værd endnu den
Dag i Dag at lytte til. Han saa, »at vi, som storagtig hævede
os over Nutiden med dens lave, prosaiske Anskuelse af alle
menneskelige Forhold, dens smaa spidsborgerlige Interesser
og drengeagtige Frihedsjagt og Selvklogskab, at vi, siger jeg,
stod den bedre Fremtid lige saa meget i Vejen som Nutidens
Forgudere, og at vi derfor smukt skulde huske, vi, med alle
vore højere Anskuelser, hørte selv til den Nutid, vi saa dybt
foragtede og saa bittert gennemheglede, og takkede kun den
Tid, som avlede og fødte os, slet, fortjente kun Utak af
Efterslægten, hvis vi bortødslede vore Kræfter paa at ophøje
det forbigangne, der er uigenkaldelig forsvundet, og ned
trykke det nærværende, som er det eneste, der kan udrette
noget.«
>Da — siger han i »Mands Minde« — satte jeg
mig for at betragte min Tid saa nøje og saa upartisk
som muligt og levende at knytte mig til alt, hvad der
i den spaade en bedre og lykkeligere Fremtid, bedre
og lykkeligere ikke for enkelte Poeter og Videnskabsmænd, ikke for enkelte Personer eller Stænder, af
hvad Navn nævnes kan, men for Folk, som de er
flest, og for den fulde Udvikling og klare Oplysning
af vor dybe, vidunderlige Natur, som aabenbar er
Skaberens Vilje og Menneske-Aandens Drift.« Denne
Sans for Virkelighed, denne bevidste Tilknytning til
Nutiden, denne vældige Trang og Lyst til at gribe
ind i det virkelige Liv — alt dette var blevet saa
*) Nordens Mytologi. 3. Udg. S. 75. Se til det følgende særlig S. 90 fif. 35.
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mægtigt styrket i England.1) Nu kommer det ene storslaaede Skrift efter det andet; jeg skal nævne Nordens
Mytologi, den store Verdenshistorie og Sangværket. Og
endelig 1838 træder han da frem med det mundtlige
Ord til sin Samtid, i de oftere nævnte Foredrag paa
Borchs Kollegium, »Mands Minde«, der er saa gennem
strømmede af hans Erindringer fra England. Her staar
han som den, der véd, hvad han vil, der trods sin
Alder endnu »har Mod paa noget«, der vil kæmpe
med Mund og Pen for at skaffe sine Ideer Indgang i
det virkelige Liv, og han føler, at han ikke mere staar
ene, men at »Bladet har vendt sig«, at nu er der en
talrig Ungdomsskare, der har Øre for hans Røst og
vil flokkes om hans Syn og være med i hans Arbejde
for Folkets Fremtid.
Men lige saa vist, som det er, at Grundtvigs for
nyede Virksomhed er bleven vældig ansporet i Eng
land, lige saa vist er det — som vi saa — at det er
fra det borgerlige Omraade, har han faaet sine Im
pulser. Thi netop paa de Omraader, hvor Grundtvig
*) »Det var, tror jeg, først i England, hvor Fortid og Nutid forunderlig
romantisk og dog tillige ganske virkelig mødes, jeg ret lærte at kende
Forskel paa Skyggerne med og uden Legeme og blev derved hartad
lige saa godt hjemme i den nærværende som i den forbigangne Tid
og lærte, ved Sammenligningen, at tage billigt Hensyn paa det unægtelige Fortrin, det giver baade Ting og Personer at være virkelig til,
ogsaa udenfor vor Hjærne, en Egenskab paa hvis Savn al historisk og
og poetisk Herlighed kun forgæves stræber at raade Bod.« — »Den
danske Statskirke upartisk betragtet«. 1834. S. V. Et andet Sted nævner
han som det gode, han fandt i England: — Politiets elskværdige Be
skedenhed, en Del af Fortovene i London og Vejene overalt, Lige
gyldigheden for alt det fremmede, man ej med Fordel kan tilegne sig,
men først og sidst Kræfternes fri og levende Virksomhed i alle Ret
ninger. — Det danske Firkløver 1836. S. 53.
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særlig vilde frem, nemlig" Skolen og Kirken, dér fandt
han mest at udsætte paa de engelske Tilstande; dér
var ikke Liv og Fart, men langt snarere Stilstand og
Død. Netop i disse Aar, der nu kommer, tager Grundt
vigs Skoletanker Fart; men den »romersk-italienske
Videnskabelighed« som han bekæmper, den var jo i
intet Land saa grundfæstet som i England, paa de
»kolossalske Højskoler i Oxford og Cambridge«. Og
lige saa lidt kunde han i den engelske Statskirke
finde umiddelbare Forbilleder for det, han vilde have
frem i den danske Kirke. Men ingen, som ret fordyber
sig i Sagen, kan dog undgaa at lægge Mærke til, at
der nu er kommen en ganske anderledes gennemført
Klarhed over hans kirkelige Frihedsidealer. Han kal
der sig selv (1834) »en samtidig af Gæringen udviklet
Præst og Vidskabsmand«. Det falder ham nu ikke
ind at gøre noget ydre Retsstandpunkt gældende; han
vil ikke mere bruge den Augsburgske Konfession til
at lukke andre ude. Han vil virkelig unde andre den
samme Frihed, han selv kræver. Man læse saaledes
blot hans lille Bog »Om Daabspagten« fra 1832, eller
»Den danske Statskirke upartisk betragtet« fra 1834.
Disse Frihedstanker har vokset sig stærke og har
klaret sig for ham i England, men selvfølgelig ikke
gennem Paavirkning fra den engelske Statskirke, hvor
de ikke fandtes.
Men det er jo ikke Meningen her at følge dette i
det enkelte; her er det Forholdet til England, Op
fattelsen af England, vi skal dvæle ved. Særlig maa
vi da standse lidt ved det første store Værk, som udkom
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efter Englandsrejserne: Nordens Mytologi fra 1832, et
Værk, som altsaa netop i Aar holder 100 Aars Jubi
læum, men endnu stadig er lige friskt og henrivende
at læse. Det er og bliver en storslaaet Bog. Ja, Smag
og Behag er forskellig, og der er jo dem, der sætter
mere Pris paa de stille, klare, gennemsigtige Vande,
end paa dem, hvor det stormer og bruser, hvor
der er Liv og Røre; og saadanne bebrejder jo idelig
Grundtvig, at han mangler Afklaring. Men for dem,
der elsker Grundtvigs Skrifter, er just det tiltrækkende
dette, at her ser man jo ligesom Livet, her ser man
det vokse, brydes, stige og synke; ofte kan det løbe
ud i overraskende, ja, underlige Indfald, men oftere
dog gennemlynes det af Aand og Liv. Det, der ofte
kan virke saa overvældende paa Læseren, det er det
stærke Indtryk, man tidt faar af, at man her staar
overfor et levende Menneske, som selv er i Vorden,
i hvem der vokser noget, ja, man kan jo ligefrem
høre det gro i hans Sjæl — her er ganske vist ingen
bleg Afklaring, men her er til Gengæld farvestraalende
Kraft og Rigdom.
Her, i Nordens Mytologi, som er gennemvævet af
hans engelske Erfaringer, er det, han kalder England
for Nordens Herkulaneum. Han var jo i det hele bleven
slaael af det Indtryk, at hvad der stod for ham som
det særlig nordiske, det fandt han i Grunden her igen
saa at sige lyslevende, saa at de store Maskinhamre
blev til Splinter af Mjølner for hans Blik. >Her«, ud
bryder han, >ser vi ej blot døde Mindesmærker af en
forsvunden Kæmpetid, men ser den selv lyslevende,
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skønt alderstegen, ligesom askegraa, for vore Øjne,
ser ved hvert andet Skridt med Forbavselse, hvorledes
Nordens Kæmpeaand endnu stræber at afbilde den
høje Tankeflugt og altgennemgribende Virksomhed,
den ikke længer formaar i Ord og Daad at udtrykke.«
Det staar nemlig saadan for Grundtvig, at »ingensteds er
den kristelige Anskuelse saa død og magtesløs som i
Engelland«, saa det, der lever bag ved den, det er intet
andet end »det oldnordiske Hedenskab i en dunkel
og forældet Skikkelse«. Og deraf følger, at naar vi nu
alligevel hos Englænderne »sporer ej blot den stærke
Drift til Virksomhed for store Øjemed, det klare Blik
derfor og det sikre Greb derpaa, men i det hele den
dybe Ærbødighed for det nedarvede og den inderlige
Fortrolighed med Erfaringen, samt den faste urokke
lige Overbevisning om en almægtig Gud og et virkelig
styrende Forsyn; sporer vi disse Ting, som det er
umuligt andet, da maatte vi alt deraf slutte, at de er
Grundtrækkene i den nordiske Menneskenatur, der
kun forgaar med den.«1)
Særlig i det Stykke, der handler om »Nordens
Kæmpeaand« kommer han selvfølgelig ind paa Eng
land. Det er jo i det hele et af de prægtigste Stykker,
Grundtvig har skrevet. Han fremsætter her nogle meget
interessante Bemærkninger om Forholdet mellem Land
magten og Sømagten. Grundtvig er begejstret for Havet,
det sortladne Hav, der ikke blot er Heltevuggen, men
ogsaa Heltelivets egenlige Skueplads og Løbebane.
»Lige som Kampen mellem Vind og Vove er det eneste
‘) Nord. Myth. S. 176.
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Naturbillede paa Menneskeaandens ejendommelige
Kamp, og Sømandslivet denne Kamps Vugge som
dens Sjæl, saaledes forstaar vi ogsaa godt, hvorfor den
historiske Kæmpeaand har kaaret Havet til sit Ele
ment og til Skuepladsen for sine Storværker.« Land
kampen er ganske anderledes ødelæggende end Sø
kampen og er det mægtige Middel i store og smaa
Røveres Haand, men Sømagten, hvor den enkelte be
tyder mindre, hvor Fællesaanden maa gøre sig mere
gældende, den, som er mindst skikket til at gøre
Erobringer i Legemets Verden, den er dog bedst skik
ket, ej alene til at udvide, men ogsaa til at omværne
Aandens Verden.
Eller stadfæster Historien ikke dette? >Hvad blev
der af den gamle Verden, da Tyrus sank i Havet,
Karthago sank i Grus og Sømagten nedsank, fra et
Hovedvaaben i Menneskeaandens Vinger, til et Hjælpevaaben i Menneskemorderens, den romerske Røvers
Haand? Eller hvad vilde Følgen være bleven for
Evropa og dermed for hele den dannede Verden, om
det var lykkedes Napoleon at styrte England og gøre
Sømagten til et blot Hjælpevaaben i sin Haand? Og
gaar vi til Middelalderen, som er Landmagtens glim
rende Tid, saa behøver vi blot at tænke Angelsakser
og Normanner ude af Historien, saa har vi aabenbart
tænkt Aanden bort med det samme. Ligesom det var
en Sømagt, Fønikerne, der udviklede Grækenland, og
en Landmagt, Romerne, der ødelagde det, saaledes
vil vi altid se, at en overlegen Sømagt, der hviler paa
Søfart og Mellemhandel, sætter Liv i Verden, medens
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en overlegen Landmagt, der kun hviler paa Spyd
stagen og Krigskunsten, udbreder Død og Ødelæggelse.«
Og nu vil han ikke kanonisere Englands Historie
(som han desuden hellere ser fortsat end skrinlagt), og
heller ikke vil han kives med nogen om Bevæggrun
dene til de engelske Storværker, thi de kan være daarlige nok, baade hos store Folk og hos smaa, uden at
vores derfor bliver des bedre — men han paastaar,
at »Anglers og Normanners Ord og Gerninger gør
Nordens Aand udødelig Ære, har retmæssigt Krav paa
hele Menneskehedens taknemlige Beundring og har
udstedt en Veksel paa vort Norden for tilsvarende
Bedrifter i Aanden, som vi og vore Børn maa indfri,
eller høste Skam i Forhold til Æren og gaa i Slutteriet,
hvor man, som i Graven, har de bedste Bevæggrunde
til ingenting at gøre.« Det var jo Anglers og Nor
manners Bedrifter, Anglernes Missionsgerning og Nor
mannernes Korstogsdaad, som han særlig i sin Verdens
krønike nu satte i virkelig Belysning. >Lad saa Ty
skerne trættes om, hvem der har den reneste Vilje til
Bogmageri, dyrisk Magnetisme og aandeligt Pavedom,
men vi vil, med Grækenland og England for Øje, prøve,
hvad der endnu i Norden kan udrettes ved alle Aands
kræfters fri, besindige, stadige Virksomhed til at for
længe, forskønne og forklare det vidunderlige, og
med alle sine Bræk og Brøst elskværdige, Folke- og
Menneskeliv.«
I denne Sammenhæng vil jeg meddele et af de
mange Udkast til »Nordens Mytologi« der findes blandt
hans efterladte Papirer. Han siger følgende:
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>Naar man saaledes betragter England som et aandeligt
og kolossalsk Jomsborg, hvor Førstegrøden af Nordens Kraft,
drevet af Lyst til Eventyr, men ogsaa af dybere Anelser, for
ud at lægge Bro mellem den gamle og ny Folkeverden eller
mellem den sydlige og den nordlige Halvkugle i Aandens
Verden og at rejse et Bulværk mod Oversvømmelsen, hvoraf
den truedes i Arabers og Frankers, i Franskmænds og Tyskeres
Dage, da tør jeg sige, man betragter England i Universal
historiens, det er i Menneskehedens Aand, med høj Beundring,
med dyb Ærbødighed og med inderlig Deltagelse, som et
stort, et blodigt, et sørgeligt, men majestætisk og nødven
digt Offer af Nordens Aand til Menneskelivets Redning. Vi
kan derfor vel skemte med Asa-Tor, som han gør med sig
selv, og vi kan, ja vi maa, alvorlig dadle hans Storagtighed,
Ilsindethed og fremtvungne Kulde, men er vi Mennesker, og
er vi Nordboer med Aand, da er vi saa langt fra at glæde
os over de Uheld, der har rammet eller truer ham i Alder
dommen, at intet Offer, vi kan bringe, skulde være os for
stort, naar vi derved turde haabe at redde ham, som i Nor
nernes Haand har skabt vor Folkeverden og, i Forening med
Heimdal, aarvaagen og heltemæssig forsvaret den gennem
de mange Aarhundreder, ja maa endnu forsvare den en
Stund, om den skal vorde mægtig til at forsvare sig selv.«
Saa fortsætter han i »Nordens Mytologi« saaledes:
Thi det var i England, baade Kristendommen og
Levningerne af Oldtidens Vidskab fandt et Fristed,
da de var husvilde paa Jorden; det var jo engelske
Præster, som kristnede baade Tyskland og Norden,
og det var jo den angelsaksiske Literatur, som den
første i Folkeverdenen, der blev Moder baade til den
frankiske og den islandske. Det var altsaa Nordens
Aand, i Forbund med Kristendommen, som ved de
nordiske Udflyttere paa Øen skabte vor Folkeverden.
7
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Se det var en Stordaad uden Mage, og selv om det,
der siden har udviklet sig paa Herkules-Øen, ikke
kan sammenlignes med denne i Historien mageløse
Verdensskabelse, saa vil Grundtvig dog ikke raade
noget Folk med Aand til at sammenligne sine største
Anstrengelser med Asa-Tors o: det engelske Folks
Syslen til Tidsfordriv.
Vel har denne Asa-Tor (»som Folk for Spas, men
men kun Dyr for Alvor kalder John Bulk) ingen
Enkeltmand at fremvise, der kan maale sig med Morten
Luther, men det er aabenbart kun, fordi, som før be
mærket, at til Lands er det Enkeltmanden, men til
Søs er det Fællesaanden, der har baade Magten og
Æren. »Ligesom der maatte en nordtysk eller tysk
nordisk Landmagt, nemlig Goterne, til at knuse det
gamle Romeraag, saaledes maatte der ogsaa en Gote
til at gaa i Kreds med Paven og knække hans Krog
kæp; men hvad gjorde Tyskerne derefter som et Folk,
som et helt, der var en saadan mageløs Kæmpe værd
eller kan udholde Sammenligning med deres paa Øen?
Aanden gjorde to Mirakler ved Luther, et med Ordet
i hans Mund og et med Pennen i hans Haand; men
for ej at tale om det største, som Tyskerne ej den
Dag i Dag har mindste Begreb om, saa begreb de ej en
Gang det mindste bedre, end at det varede to hun
drede Aar, før en enkelt af dem lærte at skrive Tysk
som Luther paa Aanden og Kraften nær.< I England,
hvor man ingen Luther havde, skønt man trængte til
én — dér fik man dog en forbavsende Literatur paa
Modersmaalet; den engelske Bibel var ikke som vor
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en Oversættelse af Luthers, men staar som Bog
højt over hans, og det var ene den engelske Literatur,
der siden Reformationen skabte fra Aandens Side en
Modvægt til den franske.
Se paa de vældige Optrin af Kæmpelivets Under
gang, som selv en Shakespeare var fri for at udtømme;
Shakespeare, for hvem Grundtvig nærer den højeste
Beundring, i hvem han ser det bedste Varsel for Roms
og Latineriets Undergang og Nordens Opstandelse,
den universalhistoriske Videnskabs store Profet. Se
paa den vældige Kraft, der ter sig, selv i Skyggerne
paa Skuepladsen, der synes os gigantiske. Eller hvad
siger man om den engelske Reformationstid med sine
Martyrkæmper i Snesevis, der betragtede Baalet som
Fakkelskin fra Brudekamret, hvad siger man om den
i Sammenligning med den tyske! Eller om Borger
krigen i Sammenligning med den tyske Trediveaarskrig? >Og nu Følgerne! De var i England Ordets og
Troens og Næringsvejenes Frihed, aldrig kendt siden
Grækenlands blomstrende Dage; men hvad var de i
Tyskland, hvor en Helt som Luther havde kæmpet
for Aanden og sejret for Tyskland? Ja, hvad blev
de dér uden Kirketvang, Skoletvang, Laugstvang og
idel Tvang? Eller er det kanske en Trøst, at flere
dér end i England kan læse, hvad de ikke forstaar,
og skrive, hvad ikke maa trykkes, eller hvad ej en
Gang er Sværten, end sige Papiret værd? Eller er det
maaske dog et Fortrin, skønt man i England baade
tænker friere og klarere, taler bedre for sig og handler
klogere? Nej, naar Tyskerne paastaar, der er ingen
7*
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nordisk Aand, da skal de vises til England, hvor
Aanden dog vel maa være nordisk, siden den aabenbar
ikke er tysk og maa dog være et af to. Og hvor
længe og hvor samvittighedsfuldt vi end har efterlignet
Tyskerne, saa ligner dog endnu baade vort Liv og
vor Smule nationale Literatur øjensynlig mere engelsk
end tysk, hvad ogsaa kun lader sig naturhistorisk
forklare.«
Ingen maa nu tro, at det er af Tyskerhad, han
taler saaledes, thi >al saadan Smaalighed fra Middel*
alderen« har han givet Afsked. Det er ham lige meget,
enten man kalder den Aand, han mener, for tysk eller
nordisk, engelsk eller dansk eller gotisk, naar det
blot ikke forvilder Folk, saa de glemmer, Talen er
bestandig om den historiske Kæmpeaand, som især
Nordens Myter og Englands Historie efter Folke van*
dringen gør kendelig. I det hele har der i Menneske*
slægtens Historie foruden den store Aand i Palæstina
kun aabenbaret sig to Folkeaander med universal
menneskeligt Præg og Stræben: en i Syden (den
græske) og en i Norden; de udfylder hinanden, og
det gælder om at tilegne sig dem paa den naturligste
Maade. Det var ikke let at faa Øje herpaa, thi »Nor
dens Aand var udvandret og havde ligesom udtømt
sine Kræfter i det fjærne; de skrevne Mindesmærker
om dens gamle Sejre og Heltebane laa adspredte ude
og hjemme, om ikke uænsede, saa dog uforstaaede;
der var ikke Aand uden hist og her i Kirken, hvor
dog en aandløs Videnskabelighed lukkede Øjet for den
naturlige Forbindelse mellem Himmel og Jord, Tid
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og Evighed, eller hos enkelte Skjalde, som dog enten
manglede Alvor, kristelig Anskuelse og fortroligt Be
kendtskab med Historien eller dog en af Delene; ja,
for at gøre det ret fortvivlet, var Folkeaanden i sin
bedste Skikkelse hasebunden af den spidsborgerlige
Nationalisme fra Middelalderen, og Munden i sin største
Frihed kneblet af den ny Tids Overtro paa Bogstavers
Liv og Pennens Almagt.«
Dette sidste Punkt maa vi nu dvæle noget nærmere
ved. Det er først i »Nordens Mytologi«, at han klart
og kraftigt fremsætter sin originale og mærkelige Op*
fattelse af Forholdet mellem Ord og Skrift, dette, at
kun det mundtlige Ord, der tales frit ud af Aandens
Drift, er et levende og livsskabende Ord, medens der
imod al Skrift er død, er kun i sig selv stumme Tegn
paa det mundtlige Ord, og det er umuligt at presse
Liv ud af det, som Pen og Blæk kan frembringe.
Først med dette Syn paa Forholdet mellem Ord og
Skrift kom Grundtvigs hele Kirkesyn til fuld Afklaring;
det behersker fra nu af alt, hvad han saa vel i Digt
som i Prosa skriver om sin kirkelige Opfattelse. Vel
stod det ogsaa tidligere klart for ham, at man kan
ikke have Kristus selv saa at at sige »i en Bog paa
Hylden«, men han mødes kun i sit Ord i Menig
hedens Samfund; men først nu gaar det op for ham,
hvad der er den dybere Grund til denne dybt ind
gribende Forskel, nemlig den Afgrund, der er mellem
det mundtlige Ord i dets levende Vekselvirkning mel
lem Mennesker indbyrdes og mellem Mennesker og
Gud og saa de Bogstavtegn, som Pen og Blæk kan
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frembringe. Imidlertid fremgaar det ikke af selve
»Nordens Mytologi«, at det var i England, at denne
Erkendelse gik op for ham, men det lader sig alligevel
bevise, nemlig gennem Udtalelser i hans efterladte
Udkast, og af dem vil jeg da her anføre følgende:

»Jeg gjorde gerne alt for at skaffe min Bog skønsomme
Læsere, men paa den anden Side er jeg blevet meget lige
gyldigere ved mine Læseres Mening og Dom, end jeg før
har været, thi hvad Læseren efter min Bog dømmer om mit
Hjærtelag, min Tro og Tænkemaade, som før har brudt mig
meget, lader jeg nu staa ved sit Værd og tænker kun paa
at vinde Læserne for Bogen med, hvad den virkelig inde
holder, som jo hverken kan være Tro eller Hjærter, men
kun Tanker og Anskuelser, Kundskab og Oplysning. Jeg
gjorde nu vist gerne mig selv den Kompliment, at det kom
af, at jeg nu ikke længere var saa egenkærlig, naar jeg ikke
vidste, det vilde paadrage mig en dygtig Snert af Læserne,
men derfor vil jeg hellere sige, det kommer nok mest af,
at jeg er blevet lidt koldsindigere og, jeg tror, af den engelske
Aand, for ej at sige Luft, lidt klogere paa denne Verdens
Ting og denne Verdens Løb. En Skribent, der ikke kan blive
sine tyske Drømme om Bogstavens Liv og Pennens med
fødte Kæmpekrafter samt den deraf udspringende Harme
over Læseverdenens Forstaaelse kvit, kan nemlig ingen bedre
Baderejse gøre end til Bath eller dog til Themsen, thi i
Engelland, hvor Troen og Ordet er saa velsignet og Pennen
saa umanerlig fri, og hvor man ikke til Hverdagsbrug spiller
Komedie med hinanden, dér lærer nordiske Naturer snart
uden at vide hvorledes, i hvad Forhold Aand og Liv, Liv og
Død, Haand og Mund, Ord og Pen, og alle menneskelige Ting
virkelig staar til hinanden. En i sit Hjem navnkundig Skri
bent kan vel føle sig forstemt, ikke blot ved som oftest at
føle sig aldeles ubekendt paa Øen, men især ved den ube
tydelige Vægt, som dér lægges paa literær Navnkundighed
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og boglig Virksomhed, men med en Smule Koldsindighed
og alvorlig Eftertanke vil han dog finde, at det er højst
naturligt, at Folk, som skatter Kræfterne efter deres Virk
ninger og har nu i mange Menneskealdre set, hvor højst ube
tydelige Virkninger Pennen har, hvor den kan røre sig saa
frit som muligt, at de er nærmere ved at foragte den end
ved at forgude den, og fristes aldrig* til at sammenblande to
saa himmelvidt forskellige Ting som disse: hvad en Skribent
kan virke med sin Pen, og hvad en Drot synes at virke med
sin, men virker naturligvis kun ved de Hoveder og Hænder,
der staar til hans Tjeneste og sættes ingenlunde i Bevægelse
af Pennen, men kun ved den, som ved et andet Vink med
Fingeren, hvorpaa det kan ses, hvad Herren vil.
Dog, det vilde føre for vidt, her at bestride alle For
domme om Pennens og Bogstavers underlige Gerninger, som
dels er rodfæstede i gammel Overtro paa Runerne og dels
udspringer af en Øjenforblændelse, Censuren allevegne uden
for England vedligeholder; jeg vilde kan fortælle, hvorledes
jeg, med min gamle Forkærlighed for det levende Ord, blev
min Overtro paa Ordets Liv i Graven og Genganger-Liv paa
Papiret i en Ruf aldeles kvit.

Heraf fremgaar det altsaa tydeligt nok, at det er
i England, dette Handlingens Land, hvor det frie Ord
sætter de store Kræfter i Bevægelse, at det gaar
helt op for ham, at det kun er det levende, mundt
lige Ord, der udretter noget, medens det, naar det
skrives ned, ligesom synker i Graven. Han har her,
som han siger, lært, at naar man tilgavns vil bevise
noget, saa maa man ikke blot sætte Blæk, men Blod,
ikke blot Penne, men Kræfter i Bevægelse, fordi saa
bliver Beviset levende og uigendriveligt, ret egenligt,
hvad man kan kalde et Kraftbevis, der kan tage sig
al Modsigelse lige saa let, som Tor i Myten tog
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Dværgens Protest, da han sparkede ham ind i Ilden
ved Balders Ligbegængelse; dette er, hvad Engelsk
manden endnu kalder den praktiske Vej, som jeg
godt kan lide ham for og stræber nu efter at gaa med
mer end Nordens Myter, men dog ogsaa med dem.
Der er imidlertid endnu et Brudstykke fra de
efterladte Papirer, som jeg gerne vilde anføre i sin
Helhed, da det yderligere belyser, hvad Oplevelsen
af den engelske vidtgaaende, om end ikke altid ret
begrænsede, Frihed har lært ham:
»Det eneste Sted paa den store Skueplads, hvor Livet
omsider brød igennem til fri Virksomhed, var i England,
hvor baade Ordet, Pennen og Næringsvejene blev fri, under
Sømagtens Beskyttelse, og hvor uordentlig end denne Frihed
har været, som en Kamp mellem stærke Dæmninger og en
endnu stærkere gennembrydende Flod, saa viser Følgerne
unægtelig, at det er en fri Virksomhed, de menneskelige
Kræfter trænger til for at kunne udvikle sig, og at denne
Frihed forrenter sig vidunderlig godt. Statstolerancen prædikes
vistnok alt længe paa alle Tage, men Englands og Frankrigs
Historie har klarlig bevist, hvilken himmelvid Forskel, der
er mellem den blotte Idé eller den romerske Tolerance, som
tillader alle at tro, tænke og lære, hvad de vil, naar de kun
ikke viser, ytrer eller udøver det, og den virkelige eller
græske Tolerance, som tillader alle alt, hvorved ingen forulæmpes og hvormed det hele kan bestaa. De engelske
Uordener og formodenlig tilstundende Rædsler maa vi derfor
ingenlunde skrive paa Frihedens Regning, der selv midt i
det store Vilderede har baaret misundelsesværdige Frugter,
men de skal kun lære os, at ogsaa Frihedsytringerne trænger
til en vis Anordning og kraftig Styrelse, for at ikke den ene
Haand skal nedbryde, hvad den anden opbygger.
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Vi ser her, som saa ofte, at Grundtvig, naar han
udtaler sine Frihedskrav, omhyggeligt fremhæver den
nødvendige Begrænsning, som maa til, hvis det hele
ikke skal ende i Kaos, saa det maa nok undre, at
han altid har faaet Ord for at hævde en aldeles
ubunden og tøjlesløs Frihed. Og Grundtvig tilføjer
saa følgende:

Var jeg ikke selv først nylig kommet til Klarhed med
denne i vore Dage saa yderst vigtige Sag, vilde det derfor
være et aandeligt Landsforrædderi, at jeg ikke for længe
siden har arbejdet paa at lade den græsk-nordiske Aand, jeg
altid i borgerlig og videnskabelig Henseende hyldede, udtale
sig uden alle Omsvøb, men det er først ved fortroligt Be
kendtskab med den engelske Aand og det engelske Liv, jeg
selv har vundet den Frihed og Klarhed, jeg fattedes.
Og endelig vil jeg anføre følgende begejstrede Ord,
der ret viser, hvad hans i England vundne Syn paa
Ord og Skrift kom til at betyde for hele hans Op
fattelse af Verdenshistorien:
Ja, det er aabenbart, at tænker vi os det levende, fritvirkende, mundtlige Ord borte af Verden, da forsvinder der
med Moses og alle Profeterne, Kristus og Apostlene, Græken
land, England, det gamle Norden og selv Morten Luther, og
nu spørger jeg rolig: hvad var Historien, hvad var vi, hvad
var Menneskelivet, uden disse, eller hvad tænker vi at kunne
vorde, naar disse Munde forstummer, som de aldrig var
nærmere ved end nu, da de engelske Taarne brøstfældige
bæver og styrter maaske, mens jeg peger derpaa.
Ja, at det er England, som ved Kristendommens Hjælp,
har levende forbundet Oldtid med Nutid, den nydannede
Verden med den gamle, baade kirkelig, borgerlig og viden-
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skabeligt, det skulde vi se, før Baandet brister, vi som umulig
kan være ægte Børn af den universal-historiske Kæmpeaand,
der besjælede Fædrene, dersom vi ikke gruede for at af
skæres fra Livsroden og henvisne som alle Sydens Folke
færd. Vistnok er vi blevet saa vant til at gøre ikke blot
Penge, men Præster og Poeter, Talere og Helte af Papir, at
det er intet Under, at man ogsaa tænker, der kan skabes
baade Kirker, Stater og Skoler af samme ubekvemme Materie,
der er saa godt som intet. Men forfærdelig sietoplyste maa
vi dog være, om vi kan blive hængende ved denne Overtro,
der aabenbar forudsætter, at blot ved Hjælp af en Pen kan
vor Haand skabe alraadende Guder, trods Phidias; Skabelsen
af intet er jo dog aabenbar det tommeste af alle Begreber
og Skabelsen af en ubekvem Materie det arrigste Fuskeri un
der Solen, saa har vi lært det Haandværk af nogen Aand,
maa det nødvendigvis være af den onde, der ærlig stræber
at gøre alt til intet, men lover som en Skelm at skabe alt
langt bedre, end det var.
Det er jo dog ikke blot i Genesis, der staar skrevet, at
han som skabte Lyset, talede og sagde: vord Lys. Det er jo
dog ikke blot Joh. Evg., der begynder med Ordet, hvoraf
alt udsprang, og Ordet, der blev Kød, da den enbaarnes
Herlighed skulde overskinne Jorden. Det er jo endelig ikke
blot Apostlenes Gerninger, der mælder, at Aanden neddalede
i glødende Tunger, da Sendebudene til Jorderigs Ender fyld
tes med Kraft fra det høje. Det er jo hele Menneskelivets
Historie fra i Dag som fra i Gaar, der beviser, at dette Liv
har sin Rod og Kilde i det mundtlige, kraftig gribende, sødt
bevægende, livlig opklarende Ord, saa selv Latinen kan ikke
bestaa uden Skyggen deraf.

Derfor hørte der, siger Grundtvig, en »Slumpelykke< til at blive ret vendt, og denne Slumpelykke
bestod for hans Vedkommende for en stor Del deri,
at han kom til England og dér fik Øjet opladt for,
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hvad Norden og særlig Danmark trængte til; og det,
den trængte til, var kun en Fornyelse af det, som
laa dybest i dens egen Natur; den skulde kun vende
tilbage til de gamle Kilder. Det vilde selvfølgelig være
unødvendigt og føre altfor vidt at anføre flere af de
mange andre Udtalelser om England eller følge den
videre Udvikling af hans Tanker om »Nordens Kæmpeaand«; vi maa nu gaa over til det særlig kirkelige
Omraade. Men jeg kan dog ikke nægte mig til Slut
at anføre de prægtige Ord, hvormed dette Afsnit af
»Nordens Mytologi« afsluttes, og som saa tydelig viser
os, hvad det er, der stærkest besjæler ham nu efter
Englandsrejsernes Oplevelser:
»Ja, for sin Tro og for sit Hjærtelag staar hver af
os, som Folk og som Enkeltmand, kun ham til Regn
skab, som prøver Nyrer, og paa hvis Dagværk det
ej er mindre daarligt at fuske, end det er formaste
ligt at ville foregribe hans Raad og hans Domme;
men for den Aand eller Haand, som i Raad og Daad
besjæler os, for den staar vi hinanden, som Fædrenes
Arvinger og de kommende Slægters Formyndere, til
Regnskab; og ve den Mand, og ve det Folk, der van
slægter fra saadanne Fædre, som vi bevislig har haft,
vanslægter og beskæmmer dem, ved at vige fra den
stolte, den herlige, den sikre Kæmpebane til det skin
nende Maal, til Straalekransen, som er Menneskelivets
Forklaring, i den guddommelige Skikkelse, der fore
svævede alle Adelsfolkenes Profeter, og med den vid
underlige Dybde, det selv i Daad har aabenbaret!
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Bort derfor med alt Skyggeværk og Blændværk,
der kalder sig Oplysning, skønt det ej forklarer en
eneste Ytring af det Liv, som Aanden skabte, og
hvorover Støvet jublede, men indhyller hele Aandens
Verden i Nidmørke, og vil indbilde os, at hvad der
kun viser os Opløsning, Død og Forraadnelse, at det
er de Levendes Lys.<

V.

1832—42.

2. Den engelske Kirke.
er ikke nogen Overdrivelse at sige, at man
næppe vil kunne finde et eneste Skrift eller blot
en Afhandling af Grundtvig fra dette Tidsrum,
uden at han deri kommer til at nævne England. Og
det er saa meget mærkeligere, som hans ejendomme
lige Skole- og Kirketanker — og det er jo dem, han
i dette Tidsrum kæmper for med al sin Magt — netop
ikke har sine direkte Impulser fra de engelske Skoleog Kirkeforhold.
Grundtvigs Skoletanker skal jeg ikke komme nær
mere ind paa. Kun skal jeg bemærke, at der dog ogsaa
her er noget engelsk, der har tiltalt ham i høj Grad,
nemlig Studieindretningen i Oxford og Cambridge.
»Sine herlige Kollegier, hvor Videnskabsmænd med
gode Kaar kan opofre hele deres Liv til de Studeringer,
som huer dem, har jeg tidt misundt England«, ud
bryder han.1) Og Afhandlingen om »Nordens viden
skabelige Forening« (i »Brage og Idun« 1839) er genet

D

x) Den danske Statskirke 1834. S. 63.
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nemvævet med Henvisninger til England. Han vil her
have et nordisk Universitet i Stedet for de 4 latinske
og henviser til, at England gennem mange Aarhundrede
nøjedes med to. Betegnende er her (og i en anden
Afhandling i samme Bind om det nyoprettede »danske
Samfund«) hans Udtalelser om Fransk, Tysk og En
gelsk. Frankrig er ham »Historiens Helvede«, Eng
land »nordenfor Grækenland dens ypperste Skueplads«,
England staar i Forhold til Frankrig »paa Menneske
naturens, Sandhedens og Grundighédens Side«. Og i
Modsætning til den tyske Maade, som er »at gruble
og skrive«, anbefaler han den engelske: »at tale og
handle« — ingenlunde fordi han finder sig selv mest
tilbøjelig eller mest skikket til at følge den, thi dertil
er han »baade for boglig og for magelig«, men fordi
den fører til Maalet.1) — Men, for at vende tilbage
til Tanken om det nordiske Universitet: naar Grundt
vig skildrer Livet, som han tænkte sig det paa denne
Højskole, saa siger han udtrykkelig, at det var »hans
Gæsteri i Trinity College, der først lærte ham at forstaa det og viste ham, hvad saådant et Kammerat
skab (fellowship) kunde og vilde være, naar det besjæledes af en ægte videnskabelig Aand, med opladte
Brage og Idun I. 25, 36, 414 f. 432. Jeg maa ogsaa her nævne det meget
interessante Stykke i samme Tidsskrifts 2det Bind: »Tidens Tarv og
Tidens Brøst« hvor han under idelige Henvisninger til England hæv
der, at Tidens Tarv er Frihed: Frihed i sit Hjærtes Anliggender, i sin
Aands-Virksomhed og i sin Nærings-Drift (S. 153). Hans Krav samles i
følgende: Tros-Frihed baade for Læg og Lærd, offentlig Talefrihed
ogsaa udenfor Folkeraadet; Skole-Mulkternes og Stilaagets Afskaffelse,
Lavsvæsenets gradvise Ophør, Fattigskattens Ophævelse og en folkelig
Revision af Politi- og Skiftelovene (S. 161).
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Øjne for Menneskelivet, dets store Naturlove, Kræfter
og Maal«.1) Men selve Folkehøjskoletanken med dens
Midtpunkt: Akademiet i Sorø, den havde, som alle
véd, ikke sine Forbilleder noget Sted, heller ikke i
England.
Men ogsaa hvad Grundtvigs Kirketanker angaar,
saa lader hans Udtalelser i dette Tidsrum aldeles
ingen Tvivl om, at det ikke er i den engelske Stats
kirke, at han finder sine Idealer. Grundtvig er betaget
af den engelske Frihedsaand i det hele, som ogsaa
gør sig gældende i den engelske Kirkehistorie, og den
kan tidt henrive ham til høj Begejstring — men denne
engelske Frihedsaand findes netop ikke i Statskirken.
Jeg skal anføre nogle korte, klare Udtalelser. Om den
»høje Kirke«, der »øjensynlig raver uden at forskrække
andre end sine Benificiarier«, siger han, at den er
præget af »den Dødhed, der stikker saa besynderlig af
mod den raske Driftighed rundt omkring*, ja han gør
et Sted opmærksom paa, »hvor slavisk Statskirken i
det fri England er indrettet«. Stærkere kan det dog
ikke siges! Betegnende for hans Stemning er ogsaa
følgende Udtalelse (fra 1834): »Selv i England, hvor
dog Canonicater og Bispestole lokker, synes i det sidste
Aarhundrede kun enkelte gode Hoveder at have lige
som forvildet sig ind mellem de fungerende Præster,
og selv deres udmærkede Evner sporer man snarere
ethvert andet Sted end i Kirken, hvor alt ér afvejet,
afcirklet og afmaalt«.2)
x) Se nærmere Schrøder: S. 125 ff.
*) Den danske Statskirke. S. 47. Nordisk Tidsskrift for Theologi, Bd. IV.
(1892) S. 140.
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Det viser sig altsaa, at Grundtvig paa de kirkelige
Forhold herhjemme vil gennemføre engelske Friheds*
principer, som han netop ikke finder gennemført inden
for den engelske Kirke. Nu gør Statskirketvangen vel
mindre Skade i England, fordi der er gennemført
Religionsfrihed, og fordi den, der ikke kan finde sig
hjemme i Statskirken, altid kan slutte sig til en af
Sekterne, men selve denne Adsplittelse indtraadte vel
netop, fordi man ikke i Tide sørgede for tilstrækkelig
Frihed indenfor Statskirken. Paa dette Punkt har
Grundtvig efter sine Englandsrejser aabenbart skiftet
Anskuelse. Han siger selv,1) at >før var den engelske
Stilling: Fædrenetroen enevældig i Statskirken og fuld
Religionsfrihed derudenfor, det bedste, han vidste af
at sige«, men >den døde Stilstand i Statskirken og
den vilde Uorden derudenfor var ham dog immer i
Vejen«. Netop det han ser i England: »Forsteningen
i en Statskirke, der skal holde sig i Modsætning til
allehaande Sekter«, fører ham bort fra dette Ideal til
at opstille Kravet om Løsning af Sognebaand og om,
at den Frihed, vi faktisk har haft indenfor vor Folke
kirke, bliver gjort lovlig. Og samtidig erklærer han,
at han i sin Tid i »Kirkens Genmæle« tog kejtet paa
det Spørgsmaal, »hvorledes Forfatteren af en vis Bog
kunde være beskikket Lærer for Præsterne i den danske
Statskirke«; nu ser han, at »det skader ikke,naar de ikke
er bundne til ham eller Menighederne til hans Disciple«.2)
‘) Den danske Statskirke. S. 31.
*) Om Sognebaandets Løsning 1834. S. 24. Jfr. Nordisk Kirketidende 1838:
Om Samvittigheds-Frihed i Danmark, S. 625 — om »den Mangel i Eng
land, at der ikke er Frihed indenfor Statskirken, noget han selv i mange
Aar fandt aldeles uforbederligt«.
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Det synes efter dette helt forunderligt, at der kan
have dannet sig denne Legende om Grundtvigs For
kærlighed for den engelske Kirke. Det eneste virkelige
Grundlag for denne Paastand er aabenbart Grundtvigs
Udtalelser om, at vor Kirke ingen virkelige Bisper
har. Men hvorledes det nærmere hænger sammen med
Grundtvigs Opfattelse paa dette Punkt, vil fremgaa
af de Udtalelser, vi nu skal fremdrage af ham om
engelske Kirkeforhold.
I »Nordisk Kirketidende«, som i det hele inde
holder en Række fortræffelige Afhandlinger fra Grundt
vigs Haand, findes i Aargangen for 1836 en Udtalelse,
som egner sig vel til at stilles i Spidsen i denne
Sammenhæng (S. 891): »I England stræbte man vel
at gaa en Middelvej og beholdt derved »Bispen«, men
man købte ham dyrt, thi han kostede Livet, som dog
blev hængende i vore Fædre«. Det er i Virkeligheden
Grundtvigs stadige Tanke om denne Sag, at man i den
engelske Kirke ganske vist beholdt »Bispen«, men
havde meget ringe Glæde af ham, saa det nærmest blev
et rent ydre Fortrin. Jeg skal meddele flere interessante
Udtalelser i denne Sammenhæng. I et Stykke om »den
kristne Kirke og Statskirken«1) siger han saaledes:

»De engelske Reformatorer, med Tyrannen Henrik d. 8.
i Spidsen, havde vistnok hverken Martin Luthers profetiske
Blik eller apostolske Følelse, saa den engelske Reformation
har lige fra Begyndelsen noget lige saa koldt og dødt og
fllisteragtigt som den Calvinske, men man havde dér langt
bedre Forstand paa Kæden, der maa bevares uafbrudt fra
Apostlene, hvor et Trossamfund skal være ægte apostolsk.
Denne Kæde søgte de vistnok især, ligesom Paven, i den
x) Nordisk Kirketidende 1839, S. 746.
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uafbrudte Bisperække, men dermed fulgte dog ogsaa nød
vendig »Trosbekendelsen og Naademidlerne«, som alle Bis
perne, for ej at bryde Kæden, maatte have tilfælles, og næst
Rom findes derfor ingensteds saa mange Levninger af det
apostolske som i Englands biskoppelige Kirke, men dér, som
i Rom, var det mest Dragen, der rugede paa ufrug tbare Skatte,
og siden Opløsningen under Crom well var den engelske Mellem
ting af en Kirkestat og en Statskirke et rent Skyggerige. Sam
vittighedstvangen, som de engelske Bisper havde overholdt
med papistisk Grumhed, ophørte vel tildels ved den »stor
værdige Revolution« af 1689, men det var ingenlunde Bispekirken, der opgav, men den verdslige Øvrighed, som af Stats
klogskab indskrænkede den og besatte Bispestolene med
ligegyldige Personer. I det 18. Aarh. opstod der vel en Refor
mator efter Følels en, den berømte John Wesley, Kirkefaderen
til de saakaldte Metodister, der nu i England er vel snart
lige saa talrige som Statskirkens Medlemmer, men kirkelig
talt mislykkedes Forsøget ganske, da den metodistiske Følelse
ej var dyb nok til at omfavne Ordet og Sakramenterne,
»men ophøjede sig selv til Livskilde og Trosregel«.

Og Grundtvig, som med Interesse følger Forholde
nes Udvikling i England, har allerede nu Øje for
»Oxforderbevægelsen« derovre — den store Reform
bevægelse i højkirkelig Retning med Neivman og Pusey
i Spidsen.1) Han fortsætter herom saaledes:

»For Øjeblikket ser man et nyt Reformationsforsøg midt
i Bispekirken med Oxforderne i Spidsen, og at det er ramme
Alvor, skal nok Tiden vise, men dermed har Hjærtet ej
synderlig at gøre, og Forstanden paa den apostolske Kirke
*) Vore lærde Professorer kom forresten her længe bagefter Grundtvig,
hvem man kun nedig vil indrømme Lærdom. Først i 6. Bind af »Tids
skrift for udenlandsk teol. Literatur« fra 1845 lykkedes det Udgiverne
at bringe noget om anglikanske Kirkeforhold, og det var naturligvis en
Oversættelse af en Tyskert Udtalelse om dette Æmne.
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er vel bleven en god Del klarere, men slet ikke dybere end
hos de engelske Reformatorer i det 16. Aarhundrede, saa
Oxforderne stræber aabenbart at opmane den »bispelige
Kirke« fra Elisabeths Dage, kun lidt mindre afhængig af
Øvrigheden og saa enig med sig selv som Cyprian. De holder
derfor vel Trosbekendelsen (>Z/ie creed«) i Erindring som
uforanderlig og indskærper den hartad opgivne Ærbødighed
for Daaben som Genfødelsens Bad og Nadveren som Kristi
Legemes og Blods Samfund; men om et levende Ord i Kirken,
enten guddommeligt eller menneskeligt, tier de bomstille,
og udleder Naademidlernes Ægthed og Virken næsten ude
lukkende af den uafbrudte Bispekæde, saa den store Gæring
ligner langt mere Hierarkiets Dødskamp end den »Fribaarnes«
Fødselsveer. Samtidig og nær beslægtet er Røret i den pave
lige Kirkestat, saa det er intet Under, at Hjærtet i England
frygter det værste, men vi vil haabe det bedste og glæde os
ved, at i al Fald vil den engelske Kirkestrid med grundig
Lærdom, Kæmpekræfter og praktisk Retning snart vække
alt kristeligt i hele Kristenheden og nøde det store Kaos til
at klare sig.«

Men gennem hans Studium af Oxforderbevægelsen
gaar der nu en vigtig Erkendelse op for ham, som
han udtaler i sit »Frisprog mod Mynster«1) nemlig,
at »Bispevielsen er Hierarkiets Hovedhjørnesten«, og
et Hierarki, det vil Grundtvig mindst af alt! Derfor
siger han ogsaa,s) at »Bøger, saavelsom Præster og
Bisper, kun kan agtes for kristelige, naar og for saa
vidt de stemmer overens med Guds mundtlige Ord i
Kirken«. Og her er nu Grundtvig ikke ganske tilfreds
med, at man i den engelske Kirke paa egen Haand
0 Anf. Skr. S. 126.
*) I sin Afhandling: »Det mundtlige Guds Ord og den hellige Skrifts
Nord. Kirket. 1839. S. 763.
8*
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har gjort en Tilføjelse til Daabspagten, ved efter denne
men før Daaben at spørge: vil du lyde og holde Guds
hellige Villie og Bud og vandre deri alle dine Leve
dage.1)
I nogle Afhandlinger i > Nordisk Tidsskrift for
Teologi« kommer Grundtvig flere Gange tilbage til
Oxforderbevægelsen. Saaledes siger han:2)
»Vel raaber man til os fra England og raaber højt i den
sidste Tid, at dér kan vi se den gyldne Middelvej, da med
»Bispevielsen« den apostolske Myndighed baade til at for
tolke Skriften og til at løse og binde er beholdt, mens alle
de papistiske Misbrug er afskaffede og den rene apostolske
Lærdom fornyet Jetter den hellige Skrift og Kirkefædrenes
enstemmige Vidnesbyrd, saa i den højbispelige Kirke finder
man kun, hvad der »allevegne, altid og af alle« antoges for
Kristendom. Dette klinger altsammen meget godt, og Oxforderne har i de sidste Aar opbudt al deres sunde Menneske
forstand og kirkehistoriske Kundskab for at bevise det; men
gaar vi til Bunds, da ser vi Grundvolden fattes, naar det
ikke skal være samme Skriftsted, saaledes fortolket til Bedste
for de engelske Bisper, at Paven med Rette kalder det en
Fordrejelse, saa meget mere som de Bisper har faaet deres
Indvielse fra Rom og vilde uden den verdslige Arm med de
39 Artikler for længe siden vist, de var langt fra at være
enige enten om Skriftens Fortolkning eller om den apostolske
Lærdom. Hertil kommer endnu, at naar vi spørger om le
vende Kristendom og Fremgang i kristelig Oplysning, da ser
vi i Bispekirken omtrent samme aandelige Dødhed og Stilstand
som i Pavekirken, hvad der er saa meget forargeligere, som
der er intet Land i Kristenheden, hvor Sekterne har haft
M Se »Kirken og Daabspagten« Nord. Kirketidende 1839. S. 477. Jfr. Nor
disk Tidsskrift for Teologi 1842. S. 129.
*) Nord. Tidsskr. for Teologi 1840: »Den hellige almindelige Kirke«. S. 3.
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saa meget Liv, og verdslig Oplysning gjort saa forbavsende
Fremskridt som netop i England«. >De engelske Bisper har
øvet al den Samvittighedstvang, der stod i deres Magt«.
»Kirken kan hverken kendes paa haandgribelige Kors og
Kirketaarne, Bispehuer og Munkekapper, Skikke og Højtide
ligheder eller paa nogen Bog«. Enten det er Paven i Rom
eller Ærkebispen i Canterbury, man beraaber sig paa, det
er ham ligegyldigt. Grundtvig hævder med den største Be
stemthed, at »vort lutherske Samfund har den samme apo
stolske urokkelige Grundvold som den ældste Kirke, har den
renere, end Bispekirken i England, klarere end Pavekirken
i Rom«. Og derfor kan han ogsaa udbryde: »Lad paa den
ene Side Calvinister og Rationalister og paa den anden Papister
og Oxfordere kun sige om Luther, hvad de vil, saa var han
dog en stor Profet, i hvem Gud besøgte sit Folk«. Der følger
saa et pragtfuldt Stykke om Luther, som det imidlertid vilde
føre for vidt at anføre.

Af stor Interesse er fremdeles i denne Sammen
hæng et Stykke fra 1842 om de nye Anglikanere«.1)
Han gør her den interessante Bemærkning, at den
anglikanske Kirke blev bygget langt mere i norman
nisk Stil, medens Luther reformerede i angelsaksisk
(hos Angel-Sakserne havde nemlig Aanden beholdt
Overvægten, derfor holdt de paa Modersmaal og Fri
hed, Aandens Element, men hos Normannerne sad
Styrken mest i Haanden og Retten i Spydstagen; der
for blev de Korstogshelte). Og naar nu Grundtvig her
endnu beklager, at vi savner apostolske Biskopper,
saa maa man i høj Grad lægge Mærke til, hvorledes
han nærmere udtaler sig herom. Thi for det første
siger han. at til at være en ret apostolsk Biskop hører
<) Nord. Tidsskr. for Teol. 1842. S. 117 ff.
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ikke blot at være rigtig ordineret, men fremfor alt at
være en rettroende Kristen, saa om man er det, bli
ver i Kirken immer det første Spørgsmaal, som de
selv kan høre, naar de døber Børn. Dernæst erklærer
han, at nu skal det afgøres, om Oxforderne vil tage
deres kirkelige Stade med den blotte bare Biskop i
Luften eller lære at skelne mellem Tro og Teologi,
Kirke og Skole, saa de med al deres Ros over Bispe
stolen som Loftstrappen til Fuldkommenhed, lader Troen
og Daaben afgøre, hvem de skal bekende eller frasige
sig Samfund med. Fremdeles er det jo klart, at Grundt
vig ikke anser Bispeordinationen ved Bisper for en
kirkelig Nødvendighed. Han fremhæver det udtrykkelig
som sin Mening, at Bisper kan undværes. Han anser
det ^desværre* for kun altfor »rimeligt, at Oxforderne
haardnakket vil holde fast ved Bispeordningen som
Grundsakramentet, hvoraf baade Daaben og Nadveren
skal laane deres Gyldighed«. Han tænker, at »Daabspagten langtfra at være en Flydebro tilbage til Papisteriet er en urokkelig Mur derimod, under alle dets
Skikkelser, den Bispelige saavel som den Skolemester
lige«, han fastholder »den gode lutherske Grundsæt
ning, at hvad Skriften lader staa ved sit Værd, skal
Bisper og Præster ogsaa«, han ser derfor meget rolig
paa »al den Kvalm, Oxforderne gør med de alminde
lige Koncilier eller Kirkestævner« og han erklærer, at
»naar de betragter Bispevielsen som Grundlaget, hvorpaa selv Daabens' og Nadverens Virkning beror,
saa har de vistnok ej set, hvilken Afgrund de her
styrter sig i Møde*; han bebrejder den anglikanske

115
Kirke, at den »ligesom Papisterne bestandig har for
vekslet Lov og Evangelium«, og naar han ser, hvor
slavisk Bispekirken er indrettet, saa finder han deri
»en Omstændighed, der skal lære os at takke Gud, at
vi ikke fik saadanne apostolske Bisper i Stedet for vor
profetiske Patriark Morten Luther. <
Man vil vistnok herudfra nødes til at indrømme,
at det »Bispesavn«, som Grundtvig endnu følte, havde
ikke stor praktisk Betydning for ham; det er mere
et Udtryk for en Slags historisk Uvilje over, at man
ikke ved Reformationen har fastholdt den historiske
Sammenhæng. Men Værdien af et saadant apostolsk
Bispedømme bliver ham stedse mere tvivlsom. Det
falder ham aldrig ind, at Mangelen deraf skulde
gøre vor Præstevielse og vor Sakramentforvaltning
usikker. Selv i »Frisproget mod Mynster«, hvor han
siger, at »vore Bisper er ikke andet end Præster«,
at »Mynster er ikke i oldkirkelig men i statskirkelig
Betydning min Biskop«, at »vil de være lovlig for
ordnede Biskopper i Kristi Kirke, med hvad Ret og
Myndighed deraf flyder, da kan de hverken selv gøre
sig dertil eller gøres dertil af den verdslige Øvrighed,
men maa søge den gamle Bispevielse, hvor den er
ordentlig og uafbrudt forplantet« — dér tilføjer han:
»Jeg har anset det for en Fejl af Lutheranerne, at de
ikke beholdt den; nu, da Tidens Tegn forkynder, den
igen vil blive misbrugt, anser jeg det for en kærlig
Styrelse af Forsynet.* Her ser vi altsaa, hvordan »Sav
net« i hans Øjne begynder at blive et Fortrin.
Og han har jo da rent historisk Ret i, hvad han siger!
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Vor Bispeordination er ikke den oldkristelige. Der
gives ikke ved den vore Bisper nogen aandelig Magt
og Myndighed ud over den, der ved Præstevielsen
gives alle Præster. Bispestillingen er en statskirkelig
oprettet Tilsynsmyndighed (de skulde jo ogsaa være
Superintendenter og ikke kaldes Bisper) og dermed er
jo enhver bispe-hierarkisk Tilbøjelighed aldeles ude
lukket Det er denne gode Side af >Bispesavnet<, som
Grundtvig nu faar Øje paa og begynder at paaskønne.
Som det er bekendt, stod Grundtvig i 30erne i
meget nær venskabelig Forbindelse med den engelske
Præst i Helsingør, N. Wade, der var meget betaget af
Grundtvig og hans kirkelige Tanker. Det var til ham,
Grundtvig i 1839 sendte sit >Aabent Vennebrev til en
engelsk Præst« (B. VIII. S. 192), hvori han efter sin
Ansættelse ved Vartov gjorde Rede for sin hidtidige
Udvikling og nuværende Stilling. Der foreligger en
hel Del Breve fra Wade til Grundtvig; desværre fin
des Grundtvigs Breve til Wade jo ikke; det vilde ellers
have været en interessant Brevveksling at udgive. 1839
var Wade netop blevet Præst i London og i sin Tak
for dette »Vennebrev« udtaler han sin store Taknem
lighed, fordi han hos Grundtvig fik den Nøgle, som
for ham lukkede op til Klarhed over Kirkespørgsmaalet, og uden hvilken han ikke vilde have kunnet
finde Vej gennem den voldsomme Kirkekamp, som
med Oxfordbevægeisen, ogsaa kaldt Puseyismen efter
dens Stifter Prof. Pusey, var i fuld Gang i England.
Han »presser« sine puseyitiske Bekendte med Henvis
ningen til Lægmandsdaabens Gyldighed i Oldkirken;
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han søger at vise dem den falske Sammenblanding
af Kirke og Gejstlighed, de gør sig skyldige i; han
søger idelig til Grundtvig for at faa Klarhed over
Spørgsmaalene og udtaler det inderlige Ønske, at man
her i England kunde faa Øje paa den brede Basis
for Kirken, som er givet med Daabspagten, saaledes
som Grundtvig har paavist det. Ofte mindes han de
mange lykkelige Timer i Grundtvigs Arbejdsværelse;
han vilde ogsaa gerne oversætte Grundtvig paa engelsk,
men hans knappe Tid gør det vanskeligt; dog har
han oversat en Prædiken af Grundtvig og laante Manu
skriptet til Dodsworth (den ledende Puseyit i London,
der i 1851 gik over til Rom, f 1861). Dodsworth var
meget tilfreds med den og ansaa Offentliggørelsen for
i høj Grad ønskelig, men det synes ikke at være blevet
til noget. Han sender Grundtvig den berømte >tract
90«, med Newmans Brev til Biskoppen i Oxford, og
beder ham udtale sig om den, hvad Grundtvig ogsaa
har gjort;1) han holder ham stadig å jour med Oxforderbevægelsen og søger i sine Samtaler med sine
Landsmænd at give dem et rigtigere Blik paa den
lutherske og særlig den dansk-lutherske Kirke. Han
tænker paa at oversætte Grundtvigs Bog om Daabs
pagten og vil saa sende den til Pusey selv; han beder
ham dog endelig komme over til London, og dette
Ønske skulde virkelig ogsaa gaa i Opfyldelse. Dron
ning Caroline Amalie forærer Grundtvig en Englands
rejse. Da Grundtvig saa 1843 meddeler ham, at han
kommer, modtager Wade Efterretningen med den
0 Han omtalte dem i sin ovennævnte Artikel om »De nye Anglikanere«.
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største Glæde og skriver, at Grundtvig maa betragte
hans Hus som sit, saa længe han er i London, og
alt, hvad han kan gøre for at lette det i høj Grad
vigtige Formaal, Grundtvig har for Øje, kan han gøre
sikker Regning paa, skal blive gjort; han haaber paa
at nyde saa meget af hans Selskab som muligt, maaske
ogsaa være til Stede ved nogle af de Interviews, han
skal have med store Oxfordmænd: til Dodsworth kan
han selv introducere ham, imidlertid skal han nok
recognoscere Farvandet, og skaffe ham de nødvendige
Introduktioner; han anser det Skridt, Grundtvig her
tager, for at være af den største Vigtighed for Kirke
sagen; de trænger i England i høj Grad til at faa
Klarhed over den »gammeldags Lutherdom«. Han
slutter med at sige, at han ikke maa være bange for
at tage sin Pibe med. »Mit Arbejdsværelse skal være
Deres »sanctum«, og hvis Duften bliver tilbage, saa
meget des bedre; den skal bevare Mindet om de lykkelige
Timer, jeg, som jeg sikkert haaber, vil have nydt med
Dem, og ogsaa minde mig om de mange lykkelige
Timer, jeg har tilbragt i Deres lille »sanctum« paa
Christianshavn.«
Inden jeg gaar over til selve Englandsrejsen, vil
jeg dog meddele, at der blandt de efterladte Papirer
findes en Skrivelse fra den bekendte Kvækerinde Elisa
beth Fry med Tak for, at Grundtvig vilde følge hende
paa hendes Gang til Fængslet.

VI.

Englandsrejsen 1843.
fjerde Gang skulde altsaa Grundtvig til Eng
land. Det var Dronningen, Karoline Amalie, der
paa eget Initiativ tilbød ham denne Englands*
rejse. Grundtvig blev glad overrasket; de nye stærke
Bevægelser i den engelske Kirke, som han allerede
længe havde iagttaget paa Afstand, interesserede ham
højlig, og som han skriver til Gunni Bnsck, han modtog
Dronningens Tilbud som vor Herres Tilbud.1)
>Saa skal jeg da«, skriver han videre, »rimeligvis
for Alvor støde sammen med de halve og hele Papister
i Oxford og det nytter ikke at dølge for sig selv, der
vil findes haarde Halse og uomskaarne Hjærter, saa
Møjen er vis og Virkningen meget tvivlsom, Gud give
i Jesu Navn baade Visdom og Taalmodighed.« —
»Imidlertid staar denne Rejse ingenlunde sørgelig
for mig, og naar jeg kun kan bevare den Sagtmodig
hed, der bør findes, hvor jeg ikke optræder som
Missionær, men som Forsvarer af Mortens og vor Del
or

F

*) Gunni Busck. 2. Udg. S. 275.
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baade i den katolske Kirke og Vorherre Jesus, da tør
jeg nok haabe at meddele de Godtfolk i det mindste
lidt bedre Forstand paa Kirkehistorien og deres eget
Løsen >qvod antiqve, semper et ab omnibus«, maaske
ogsaa give den indbrydende Tyskhed et Rap og den
folkelige Retning et Skub, thi hvor der ikke er noget
i Vejen, vil Puseyiterne ganske anderledes forstaa mig
end Folk heromkring.«
Til Ingemann skrev han:1) >Jeg skal nu gøre mit
bedste i Engelland ved at puste til alt, hvad der mulig
kan blusse op for den historiske Oplysning og folke
lige Dannelse, som jeg endnu tror, er ikke lidet, og
kan den Sag først gøre et Kæmpeskridt derovre, tør
vi vel haabe, man hos os faar Mod til en Efterligning
i det smaa«.
Vi ser altsaa, at Grundtvig knyttede adskillige For
ventninger til dette sit Besøg i England. Men vi vil
ogsaa se, at han slet ikke kan tænke sig selv at lære
noget af den engelske Kirke, saa lavt staar den i hans
Tanker. Thi da Gunni Busck udtaler den Formening,
at der i England kunde være noget for os at lære
angaaende Nadveren, svarer Grundtvig, at ganske vist
staar det sørgelig nok til med den herhjemme, men
>naar du mener, det kunde ændres ved noget, der
var at lære enten hos Oxforderne eller hos noget
kristeligt Parti i vore Dage, da gaar vore Meninger
vidt fra hinanden«. Fremdeles anker han over, >at
ogsaa i den engelske Kirke har de faaet Døden ind
*) Grundtvig og Ingemann. S. 259.
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i den tredje Artikel1) og lader den næppe fare, og at
de dér desuden har forvirret om ikke forvansket Daabspagten for Børnene, hvad de maa angre, før de en
Gang faar Adgang til det evige Liv, saa hvilke apo
stolske Relikvier de end ellers kan have forud i død
Skikkelse, med dem skal vi ikke bytte og af dem
kan vi umulig lære noget om det Livs Beskaffenhed,
de slet ikke har«.
Tolv Aar efter sin sidste Englandsfærd, næsten 60
Aar gammel drog altsaa Grundtvig af Sted, ledsaget
af sin Søn, Svend, og ankom til London d. 12. Juni
1843.2) Her kom han da ganske rigtig til at bo i en
»lille, hyggelig Bolig«, nemlig hos Pastor Wade. Hans
første større Oplevelse er et Møde i Overhuset, hvor
det traf sig saa heldigt, at det netop var Striden mel
lem den skotske Kirke og den engelske Regering, der
var til Behandling. Allerede havde »omtrent 600 skotske
Præster med de dygtigste i Spidsen haardnakket be
sluttet at træde ud af Statskirken«, hvis den ikke fik
den Frihed, de krævede, nemlig at vrage de Præster,
som enten Regeringen eller Privatmænd, der havde
Kaldelsesret, vilde paatvinge dem, naar de fandt dem
uskikkede til deres Post. Den Moral, Grundtvig heraf
uddrager, er den, at »vi i alle protestantiske Stats
kirker finder en Trang til Frihed, som maa tilfreds
stilles, hvor ikke Statskirken skal gaa vis og snar
Opløsning imøde«. Og han finder herigennem en Stadx) Dette sigter til. at det sidste Led af Trosbekendelsen i England lyder
saaledes: og efter Døden det evige Liv.
*) Hovedkilden til det følgende er Grundtvigs Breve til Karoline Amalie,
aftrykte i »Danskeren«, Bd. V. 1881. S. 195 ff.
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fæstelse af sit Krav om Sognebaandsløsning som det
nærmestliggende Middel til at redde den danske Stats
kirke, idet man derved >gør det muligt for den en
kelte Kristen at have en frelst Samvittighed og bevare
sine Børn fra Fristelse, skønt han har en vantro Skole
mester og Sognepræst«.
Der gik imidlertid ikke ret mange Dage, før Grundt
vig drog til Oxford, den højkirkelige Bevægelses Hoved
sæde. Her omtaler han først ganske fornøjeligt den
store Universitetsfest den 28. Juni, hvor Studenterne,
der paa den Dag har Frisprog paa Galleriet, som de
besætter, gjorde en syndig Halløj, da en Professor i
Poesi skulde holde en latinsk Tale. Man kan begribe,
at det morede Grundtvig, at Latineren aldeles ikke
kunde komme til Orde for Spektaklet, hvad ban tog
for et godt Varsel, >uden naturligvis at takke de ubæn
dige Lømler for det«; og bagefter, ved en Frokost,
hvortil han var indbudt, »benyttede han Øjeblikket
til at indskærpe de tilstedeværende Damer, at siden
de udgør Kærnen af det store Auditorium, burde de
for længe siden lært Universitetet af med at tale
Latin«. Og han tilføjer: »At jeg saaledes benytter mit
Frisprog i Frihedens Hjem til daglig paa barbarisk
Engelsk at prædike Oprør mod Dødbideriet under
alle Skikkelser, tvivler D. M. vist ikke om, men skønt
det er et Kætteri, ingen af alle Englands Sekter bar
vovet at bekende sig til, synes det dog at finde aabne
Øren, da Engelskmanden i Grunden sætter Daaden
og det virkelige Liv langt over Boglæsning og alle
Luftkasteller, saa han kun af en urimelig Overtro
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har gjort en Undtagelse med det »klassiske« Dødbideri
og Bogstavvæsen. Selv mellem Vinflaskerne i Oxfords
rige Kollegier har man derfor let ret hjærteligt ad det
klassiske Afguderi, som den forvovne Udlænding blotte
de i hele dets Tomhed.1)
Men Hovedsagen var dog noget ganske andet. Om
sider stod Grundtvig midt i det kirkelige Røre, som
han saa længe paa Afstand havde fulgt.
Grundtvig sammen med Pusey og Newmanl Hvilken
Sammenstilling! Hvem gad ikke gerne have overværet
de Samtaler som disse tre førte med hinanden i de
Dage! Det var tre hver paa sin Vis saare betydelige
Mænd, der her stod overfor hinanden, og Forskellen
mellem dem har sikkert været meget iøjnefaldende og
er upaatvivlelig bleven følt af dem selv. Hvor højst
forskellige var ikke Newman og Grundtvig! Paa den
ene Side den fint, klassisk dannede Mand, klar og
‘) Hos H. Brun: Grundtvigs Levnedsløb I. S. 183 fortælles dette Optrin
saaledes: Det hele (Spektaklet under den latinske Tale) var Vand paa
Grundtvigs Mølle og snart staar han selv op mellem Oxfords Profes
sorer, Fellows og Studenter. Han begyndte med at sige, at han aldrig
med saadan Fryd havde hørt en akademisk Tale enten paa godt eller
slet Latin. Ungdommen lo naturligvis, men da han saa med sit lune
Vid skildrede Klassiciteten under Billedet af Hefæstos, sort af Sod
(Latinskole-Blækket) og halt paa begge Ben, som Mundskænk ved
Gudernes Bord i Stedet for Hebe (her Modersmaalet):

»Da lo de lærde Fædre,
som alle Guder paa Olymp
da sort af Sod Hefæstos
kom haltende i Hebes Fjed
og bød dem Nektar-Drikken.«

Og deraf sluttede nu Skjalden, at mens man i England efter gammel
Vane løftede de klassiske Parykker og den skolerette Opdragelse til
Skyerne, lo man dog i Smug deraf.
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afvejet, sikker paa sig selv, kølig og fornem og paa
den anden Side den fyrige, ildfulde danske Skjald og
Præst, med de mange Kanter i sit Væsen, brydende
sig fejl om Formerne, men en Mand, hvis Tale
selv under det fremmede Sprogs Lænker maatte af
tvinge Opmærksomhed. Desværre véd vi altfor lidt om
deres Sammenkomster, men det vi har, er dog interes
sant nok, saa det lønner sig at samle det.
I sit Brev til Dronningen bemærker Grundtvig først, >at
den biskoppelige Kirke har lige fra Begyndelsen været en
ligesaadan Selvmodsigelse som den engelske Karakter i flere
Henseender, saa den vel paa den ene Side med sine gammel
dags Biskopper, sin dybe Ærbødighed for den »Apostoliske
Trosbekendelse« og den »oprindelige« Kristendom, var langt
mere kirkehistorisk end nogen anden af de protestantiske
Statskirker, men paa den anden Side, i Henseende til Sakra
menterne, Korsets Tegn, Alter og Kirkeskikke var næsten
rent calvinistisk og vilde have alt bevist af Skriften.« I det
18. Aarhundrede fik den calvinistiske Prædiken Overtaget,
og »herimod er det først og fremmest en Del Oxfordere
siden 1833 med Dr. Pusey og den veltalende Præst Neivman
i Spidsen har gjort en kraftig og højst mærkelig Opstand,
som sætter hele den biskoppelige Kirke i Gæring og maa
føre til en afgørende Sejr eller Undergang. I Almindelighed
beskylder man de saakaldte Puseyiter for at være rene
Papister, og skønt der i England kun hører meget lidt: en
Smule Ærbødighed for Moderkirken, som fødte os alle, og
en Smule Kærlighed til Korsets Tegn og de oprindelige
Kirkeskikke, til at kaldes Papister, saa kan jeg, efter flere
Samtaler baade med Pusey og Neivman, ej tvivle om, at de
jo er paa farlige Veje tilbage, om ikke til Paven i Rom, saa
dog til det Hierarki, der, uden Pave, er et Rige uden Konge
og kun med en Dronning (Kirken og Jomfru Maria) i Ideen,
der faar Skyld for alt, hvad Bisperne gør. Er nu Hoved-
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mandene i Grunden Papister, da staar vistnok hele Partiet
i Fare for enten at blive det samme eller blive til intet,
men da selve Hovedmændene er alvorlige, ærværdige og,
saavidt man kan dømme, retsindige og oprigtige Mænd, kan
selv de mulig komme paa rette Vej, naar de ser, at den op
rindelige Kristendom, Troens og Bekendelsens Uafhængig
hed af Skriften og Sakramenternes guddommelige Virksom
hed langtfra at føre til Papisteri netop udelukker det, og
jeg har fundet saa aabne Øren for denne her hidtil ubekendte
Udvikling hos dygtige Mænd af begge modsatte Partier, at jeg
tør haabe, mine Bestræbelser for at klare den sælsomt ind
viklede Kirkesag vil, med Guds Hjælp, ikke blive frugtesløse, thi det er ikke her som i Danmark, hvor de fleste
slet ikke véd, hvad Talen er om, men appellerer til Kan
celliet«

Saa meget er dog klart af denne Beretning, at det
for Grundtvig har været meget interessante Dage, disse
knap 14 Dage, han tilbragte i Oxford. Begge Partier,
siger han, afnødte ham det Løfte at komme igen, og
han var glad ved at have lovet det, da han saa godt saa,
at Oxford var det store Brændpunkt. Især gjorde det
Indtryk paa ham, at en Præst fra den Calvinske Side,
hvem han Dagen i Forvejen havde bekæmpet saa
skarpt som sjælden nogen, selv kom med, just da han
vilde rejse, for at overtale ham til enten at blive eller
komme igen.
Denne Beretning til Dronningen kan suppleres med
nogle Ytringer i et Brev til P. A. Fenger:1) »Om Oxford
og England kan De nok vide, jeg har en Slump at
fortælle, da jeg talte baade med Pusey, Newman og
hartad alle dem, der paa den Side har noget at sige;
*) Fr. Barfod: P. A. Fenger 1878. S. 298.
9

126

men det nytter ikke i et Brev at begynde paa den
Materie, saa jeg vil kun sige, at jeg fandt Oxfordernes
Principer endnu mere papistiske, end jeg havde ventet,
og i Mellempartiet, der altid danner sig, ingen Karakter,
som jeg turde haabe, kunde tage Luven fra den, som
det synes, iskolde, men stærke og snilde og utrættelige
Newman, som er Sjælen i det hele og styrer Bevægel
sen fra sit Kloster i Landsbyen Littlemoor, 1/1 Mil fra
Oxford.«
>1 den saakaldte cursing Palmer, som aabenlyst
har bansat Protestantismen,1) fandt jeg vel en for
voven, aabenhjærtig og i Grunden godmodig Karl,
men han er rent katolsk i Hovedet og for Øjeblikket
et af Papisteriets bedste Redskaber«.
»For Resten havde jeg Lejlighed nok til at udtale
mig baade frit og drøjt, og var end de fleste ny Angli
kaner haarde Halse, saa var det dog ikke hos dem,
men hos Dissenterne og de saakaldte >Evangeliske«, jeg
fandt døve Øren, og adskillige studsede dog ved at se,
hvor urokkelig en Klippe Daabspagten er, og selv
cursing Palmer ømmede sig ved de Stød, han fik af
den.«
Forhandlingen med Palmer faar vi et Indblik i
gennem et Par Breve fra denne, som er skrevet alle
rede 1843 under det friske Indtryk af deres Samtale.
Grundtvig har hævdet, at Daabens Gyldighed ikke
kan gøres afhængig af Ordinationen, endsige den
*) Denne »curling Palmer« er aabenbart W. Palmer fra Magdalena College,
som i sin Iver for at opnaa Union med den græske Kirke havde sagt
sig Las fra 34 Kætterier, som Grækerne mente at finde i det engelske
Bekendelsesskrift, de 39 Artikler. Han gik senere over til Rom.
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biskoppelige Ordination. Men Palmer erklærer, at en
saaledes udført Daab kun kan anerkendes, naar den
døbte senere slutter sig til det episkopale Samfund.
Grundtvig har hævdet Ordinationens Gyldighed, rent
bortset fra, om den er udført af en Bisp eller ikke. Men
en saadan Ordination erklærer Palmer for aldeles
kraftesløs og umulig at anerkende. Grundtvig har
fremdeles hævdet, at Palmer misforstaar den sande
Mening af Skriften og de ældste Fædre, hvad Palmer
naturligvis kraftig benægter, men han tilføjer dog, at
de maa tro om hinanden, at de hver følger deres
inderste Overbevisning, og mener, at der alligevel kan
være Tale om en dybere indre Enhed tiltrods for
alle, nok saa vidtgaaende, ydre Meningsforskelle. Herpaa har Grundtvig omgaaende svaret og vistnok ud
trykt sig temmelig kraftigt, da Palmer mildt prote
sterer mod de >bebrejdende< Udtryk, Grundtvig har
brugt. Selvfølgelig kommer de ikke videre. Palmer
kan ikke anerkende Grundtvig som Præst i dette Ords
kirkelige og kanoniske Betydning. Men han har dog
forstaaet, at Grundtvig ud fra sit Standpunkt vil hævde
et »katolsk < Synspunkt, for saa vidt som han vil gøre
Alvor af Troen paa den hellige, almindelige Kirke og
vil samle alle Kirkesamfund om Daaben som den
fælles Grund. Han udtaler derfor sin store Respekt
for den Iver, som Grundtvig viser for, hvad der efter
hans Opfattelse er katolsk, og sin Sympati for ham
* alle de Vanskeligheder og den Modstand, han vil
møde fra de hæretiske Protestanters Side, for saa vidt
han afviger fra eller staar i Modsætningsforhold til deres
9»
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Aand. Hvad der ellers findes af engelske Breve i de
efterladte Papirer, har ikke særligt Værd.
Disse Meddelelser vidner jo i høj Grad om, at der
har været ført ret kraftige Disputer. Men Tiden var
naturligvis altfor kort til, at der kunde være Tale om
nogen dybere gaaende Paavirkning. Da Grundtvig
sidst i Juli kom tilbage til Oxford, fik han hverken
Pusey eller Neivman at se, >men blev saa fuldelig be
kendt med den kristelige Stilling, som næppe nogen
Engelskmand er, da de gerne hver indskrænker sig
til deres eget Parti og forstaar ej hinanden«. Tydeligt
er det i al Fald, at Grundtvig har haft rige og be
vægede Dage i Oxford og har befundet sig vel dér.
Han boede under sit første Besøg i Dronningens College
(Queen College), anden Gang i det over al Beskrivelse
dejlige Magdalene College. Og han har haft et Syn
derovre, >et Fugiesyn af Oxford«.1) Ellers er, tilstaar
han et Syn af Vidskabs-Byer noget, der »vanskelig
til Sang opflammer« da det nærmest er en Dødninghal,
en stor »Kødhovedskal, der skjuler Aandens Læsekarnmer«--------

Dog i Ly
af grønne Høje
Alfreds By
for Skjaldens Øje
hæver sig med Spir og Taarne
Kæmpe-Eg og Rose rød,
slumrer sødt i Enge-Skød
som Ni-Mødrenes Udkaarne*)
som din Stolthed, Fader Thems.
M Poet. Skrifter. VI. 4M.
■) 9: Heimdal.
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Denne Vidskabs-By begejstrer ham trods alt Latineriet
og trods alt Papisteri:
Flod og Bæk
sig yndig slynger
under Hæk,
hvor Baaden gynger;
under glade Fuglesange
over Engen lysegrøn
snor sig trindt i Lys og Løn
snævre Stier, brede Gange,
tankefulde Vandringsmænd.

Alfreds By!
forgæves pege
højt i Sky
ej dine Ege,
dine Spir og dine Taarne!
derom spaaede Anguls Vaar,
spaaede mer end tusind Aar.
Du er Stjærnernes udkaarne
til at tindre under Sky.
Han begejstres af Navnet paa Oxfords gamle
»hellige Kilde« (Holy Well«). Ved dens Bred løfter
sig Bedehuset fra den gamle Anguls-Tid, men der er
ogsaa Plads til Vidskabshallen fra Alfreds Dage, til

Kæmpeaandens Læsekammer,
hvor, i Skin af Livets Sol,
straaler Sagas Dronningstol,
kaster Glans paa alle Stammer
som sprang ud ved Helligvæld.
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Og saa slutter han med det dejlige Vers:

Kildevæld
til Livets Floder
bliv i Kvæld
nu Klarheds Moder.
Hele Sandheds-Tankekuldet
lad, i dine Bølger døbt,
lad, i Kristentøjet svøbt,
rent og purt og tro som Guldet,
hæve sig med Sang mod Sky.

I London og Oxford var det særlig de angelsaksiske Interesser, der optog Grundtvig. Men derfra
gjorde han saa en Rejse videre nordpaa. Jærnbanerne,
som han ved dette Besøg i England for første Gang
stiftede Bekendtskab med, huede ham ikke; da han
> hørte til de noget langsomme og endnu mere mage
lige Danskere«, saa kørte han med Vogn til Birmingham og »anvendte Eftermiddagen til at bese denne
uhyre Dampmaskine med sine 100,000 Skorstene, thi
et mere passende Navn véd jeg ikke til denne gruelig
ensformige og kedelige Fabriksstad i Ørkenen, hvor
man syntes kun at tænke ved Damp paa Penge, men
da det nu er ligedan i det store Nordamerika, for
nøjede det mig dog ved nogle Timers Opofring at faa
en levende Forestilling om Bissekræmmerlivet paa hin
Side Verdenshavet«. Her maatte han dog ty til den
slemme Jernbane og kom over Manchester til Lancaster
og derfra til Baads ad Kanalen til Kendal. Nu var
han »tæt ved de berømte Indsøer mellem Vestmorlands de grønne og Cumberlands de sorte Bjærge« og
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var meget glad ved den lille Bjærgtur, ban her foretog;
han havde aldrig set Bjærge før. Ved denne Lejlighed
kom han ogsaa til det senere for sine »Helliggørelses
møder« saa berømte Keswick, hvor et Besøg i den
afdøde Digter Southeys Hus gjorde et dybt Indtryk
paa ham, et Indtryk som han gav Luft i Digt (se
P. S. VI. S. 468). Han skriver derom, »da jeg en dejlig
Morgen i Keswick mellem Bjærgene vandrede ensom
ved Digteren Southeys øde Hus, i hans Have, hvor
Blomsterne var nærved at kvæles af det frodige Ukrudt,
og paa den smalle Sti ned til den brusende Flod,
med Cumberlands sorte Bjærge for Øje, da blev mit
Hjærte blødt ved Tanken om Livet, som her havde
blomstret, og jeg følte, at Døden var dobbelt, naar
ingen beslægtet Aand skulde besøge de Steder, hvor
vi vandrede, hvor vi glødede, og nød det fulde Maal
af Menneskelivets Glæder og Sorger, som det er Digteren
tilkejset«.
Han kom derfra til Edinburg, hvor han imidlertid
kun opholdt sig kort, men dog fik Lejlighed til at
træffe sammen med Dr. Chalmers, den berømte Hoved
mand for den skotske Frikirkebevægelse. Herom skri
ver Grundtvig: »Vel kom jeg til ham som en Tyv
om Natten, og vel var vi langt fra at kunne enes om
Kristi Kirkes faste Grundlag og rette Skikkelse, men
jeg fandt dog en saa aaben, godmodig og kraftig
Olding, at mit Aften-Besøg hos ham og hans milde,
livlige og betænksomme Kone, der immer vilde mægle
mellem os, svæver for mig som en behagelig Drøm
mellem Bjærgene«.
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Nu begyndte Tilbagerejsen til London. Først med
en lille Udflugt over det smukt beliggende Melrose
med >de storladne Ruiner af et berømt Abbedi«, hvis
»vældige Mure han med en vis Beundring betragtede
i Maaneskin«,1) til Walter Scotls Herresæde Abbotsford.
Han nævner alle disse Steder i Digtet: »Til min Lise«
(paa Bryllupsdagen 1844), hvor han minder om, at
han Aaret før havde tilbragt Dagen i det fjærne. Da
havde han set:
Vestmorelands Bjærgfrue pæn
med Kendal i Favn og paa Skødet,
Cumberlands Sortsmutte væn,
i aftenrødt liflig opglødet,
gamle Kong Arthur paa Tronen i Sky
Melros og Abbotsford højlig i Ry.1)
Videre gik Turen, en besværlig Vej over Grænsebjærgene, »berømte af Jagter og Fejder i fordums Tid«,
og til Newcastle, »den gloende Ovn mellem hundrede
Kulmiler«, derfra for han »i Mag« gennem Durham
og York, hvor han beundrede den dejlige Domkirke,
hvis Mage han aldrig havde set, og kom saa til Leeds,
hvor han havde Anbefaling til »Ypperstepræsten, Dr.
Hook, navnkundig blandt Oxforderne af den ny Skole«.
Grundtvig synes dog ikke at have været videre hen
rykt over Besøget. Han skrev nemlig: >Dr. Hook var
saa artig at behandle os som sine Gæster hele Dagen
(som var en Søndag), men da han tilbragte den for
’) Kirkespejl. S. 180.
8) Poet. Sk. VI. S. 509.
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det meste i Kirken, var det knapt nok, jeg slap med
at komme der to Gange, hvad dog er alt, hvad jeg
kan bære, fornemlig i England, hvor Højkirken er
umaadelig kold og stiv«. Denne Pastor Hook (f 1875)
var forøvrigt ingen ringe Mand. Han kom til Leeds
1837 og den Gang dannede denne store Fabriksby,
hvis Befolkning var i rivende Vækst (i 1831 talte den
125,900 Indbyggere) kun ét Sogn. I 1835 var der for
uden Sognekirken kun 8 Kirker i Byen med 18 Præ
ster. Befolkningen var i kirkelig Henseende fuldkom
men forsømt; der herskede Ligegyldighed for ikke at
sige ligefremt Fjendskab mod Kirken, man vilde ikke
betale Kirkeskat. Men da Hook kom, lykkedes det
ham paa et stort Møde at vende Stemningen, han
vandt ogsaa Befolkningen ved at forsvare en Ti-Timers
Arbejdsdag mod de rige Fabrikanter i Byen, og da
han drog bort i 1839, efterlod han 36 Kirker, 30 Skoler
(før var der kun tre) og 29 Præstegaarde mod de 6,
han forefandt. I Leeds »overgav han sig endelig paa
Naade og Unaade til Jærnbanen og kom efter mere
end 40 Miles Fart, over og under Jorden, ved højlys
Dag til London«.
Her i London tilbragte han endnu nogle Dage. Da
han her fik Efterretning om, at Danmark skulde
»belave sig paa en russisk Dronning og at Tanken
om et venligt Forhold mellem de tre nordiske Riger
gælder for en stor Forbrydelse i Rusland, som med
Rette i et saadant Forbund ser en Hindring for sit
inderlige Ønske om at indlemme os i det store Slave
kompagni«, saa udtaler han til Dronningen sit Haab
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om, at dette ikke vil ske, og tilføjer saa nogle meget
karakteristiske Ytringer:

»Skulde det blevet Enden, er jeg vis paa, Gud iblandt
andet havde skænket mig en Hytte mellem Norges eller
Northumberlands Bjærge, hvor min Afkom, fribaaren som
jeg, kunde aande i Guds fri Luft og tænke og tale i Fæd
renes nordiske Aand; thi det føler jeg, at om jeg saa var
90 Aar, vilde jeg lade mig bære bort fra et Land, hvor
enten Tysken eller Russen herskede. Deres Majestæt vil
kalde det min overspændte Danskhed, men skønt jeg lige
saa lidt i denne som i nogen anden Henseende er fejlfri,
føler jeg dog, at selv vort Støv nødvendig maa krympe sig
ved at nedtrampes af den Aands Foragtere, som har svævet
over os, og maa ønske at kunne flyve bort med Aanden,
som indviede den Plet af Jord, der bar vor Vugge, til et
virkeligt Fædreland og tage det med sig, naar den for*
svinder«.
Det sidste Brev til Dronningen er skrevet den
sidste Søndag, han tilbragte i London (d. 28. Aug.).
I den Anledning udtaler han sin Uvilje mod den
engelske Søndag —hans Brev er jo efter >den engelske
Overtro« en Sabbatsovertrædelse. Det svarer ganske
til den Forestilling, vi har faaet af Grundtvigs For
hold til England: at det er det borgerlige og ikke det
kirkelige Liv dér, som har givet ham de stærkeste
Impulser, naar han siger, at han »fornøjer sig langt
mere over den engelske Hverdagsvirksomhed end over
Søndagsørkesløsheden, der vil stræbe at skjule sig
under Kirketjenesten fra Morgen til Aften, men bliver
derved for aabne Øjne kun desmere indlysende«. —
»Man skriger sig hæs mod Papisteri og ser ikke, at
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Grunden til alt Papisteri er Betragtningen af den
legemlige, regelrette Gudstjeneste som en god Ger
ning, enten saa Hjærtet tager Del deri eller ikke, thi
kun i saa Fald var det ligegyldigt, huor man gik i
Kirke, naar kun alle Bønnerne blev læst og man
holdt ud fra først til sidst, og desværre er det dog
ikke blot Puseyiternes men næsten alle Partiers Ind
bildning«. Hans sidste Kirkegang i London tjente ikke
til at afkræfte denne Betragtning. Han tilføjer nemlig
i Brevet følgende meget interessante Udtalelse, som
jeg vil gengive i sin Helhed:
»Nu kom jeg fra Kirke, men fristedes snarere til at
angre Kirkegangen end mine ringe Tanker om den, thi
skønt alt gik meget ordentlig og var meget sandt og henpegede paa meget smukt, saa var dog det hele kun et bal
sameret Lig af Herrens Huses Dejlighed og en Skygge af
de Bjærge, som er trindt om Jerusalem. Mellem alle de
Bønner, der saa klarlig peger paa al menneskelig Elendig
hed, Skyld og Trang og gentages efter god gammel Skik
baade af Lærd og Læg, hverken hørte jeg det mindste Suk
eller mærkede det mindste til noget af, hvor højt vi træn
ger til Vorherre og hvor god han er. Saaledes gaar det med
Bønnerne, som dog er det grønne Træ, endsige da med
Prækenen, som i Bispekirken altid har været det tørre,
saa naar jeg vil høre en taalelig, maa jeg gaa til Metodi
sterne, som imidlertid ogsaa er ved Haanden, thi ligefor
mine Vinduer, paa den anden Side af Grønningen, har jeg
deres Hovedkirke, hvor deres Patriark, John Wesley, prædi
kede mangfoldige Aar og nu hviler i Fred, og dér har jeg
endog hørt en overordentlig god Prædiken, der kun fattedes
Anvisningen til virkelig at finde det Guds Rige, den levende
udtalte vort Savn af og dejlig skildrede, saa den oplivede
mit gamle Haab, at Wesleyanerne, der aabenbar kun flygtede
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fra Døden, da de i forrige Aarhundrede forlod Bispekirken,
vil endnu avle en Levning af levende Kristendom«.
Saaledes ender Grundtvig sit sidste Englandsophold
med en Søndag, hvor den »døde Bispekirke« intet
formaar at skænke ham, medens Metodisterne, trods
alle deres Mangler, afnøder ham sympatetiske Ord og
sætter sig et Minde i hans Sjæl, som gemtes trofast
og dnkkede op paany langt senere i »Kristenhedens
Syvstjeme«.
At han var glad over den nu tilendebragte Rejse,
er utvivlsomt. Han skriver til Dronningen, at det er
hans Tro, at den »uberegnelig har bidraget til, at
han kan slutte sin Virksomhed bedre end ellers«. »Og«
føjer han til — »da jeg baade ønsker og haaber, at
Vorherre vil skænke mig Lyst og Kraft til endnu en
Del Aar at virke levende med Mund og Pen, kan jeg
ikke være blind for den store Vederkvægelse, det er
efter 12 Aars Kværsæde at røre sig frit en Sommers
Tid, eller for den Oplysning baade om det forbigangne
og nærværende, Omgangen med engelske Mænd og
Bøger og andre Mindesmærker har givet mig og føder
naturlig af sig, og da jeg agter, om Gud vil, at lade
en Kirkehistorie blive mit første boglige Værk her
efter, staar det soleklart for mig, at den engelske
Rejse dertil var ganske nødvendig«. Han véd, at han
nu ej mer skal gense »Elvedronning-Øen, som dog
ikke blot har haft en afgørende Indflydelse paa mit
det lille men paa hele Menneskeslægtens det store
Levnedsløb«. Endelig skriver han: »Mit aandelige For
hold til den er vistnok langt mere æventyrligt end
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historisk, men just derfor har mine Besøg en poetisk
Virkelighed om ikke for andre saa dog for mig selv,
saa jo mere jeg faar Stunder til at tygge Drøv paa
alt, hvad der har omringet og gennemfaret mig,
des mere vil jeg takke Gud og Dronningen for et
Æventyr, der poetisk talt gør mig en halv Snes Aar
yngre igen, ved at oplive gamle Minder og nye For*
haabninger«. Derfor kunde han glædes ved Rejsen,
selv om han til Tider kunde »ærgre sig over, at Folk
her, lige som hos os, i Grunden intet Begreb har om
et virkeligt Liv i Aandens Verden«.
Dette sidste udvikler han nærmere i et Brev til
Ingemann, hvori han siger:
»Rejsen var rig, ikke blot paa glimrende Udsigter, som
fra Bjærget i Edinburg, men ogsaa paa mærkelige Møder, som
i Oxfords Kollegier.------ Hvad jeg imidlertid hverken saa
eller hørte, var levende Redskaber for den Kæmpeaand, der
ingensteds har paatrykt det døde saa umiskendelige Præg
og gør endnu daglig incognito forbavsende Mesterstykker.
Ogsaa i en Del af de ny Anglikaneres Skrifter sporer man
vel tydelig hans Indflydelse, men selv er de dog allesam
men, saa vidt jeg kunde mærke, aandløse, fordi de enten
vil være selvstændige over Skrævet eller Redskaber for den
gamle Paveaand, som nu kun er et Genfærd, der vel kan
kyse Livet af Kvinder og Børn, kyse Suk af gamle Syndere
og Guld af Gniere, men ikke en Gang gøre Fluer, mindre
Folk, levende. Uagtet de derfor med Flid lægger an paa at
fange Folket, er det dog kun med gamle Buer og malede
Vinduer, smuk Musik, et helt Læs Aflad og i det højeste
en ny Vise og en gammeldags Roman, der løber ud paa det
samme. Det højere og ægtere i Folkelivet ved de ej en
Gang at skatte, langt mindre at raade med, og selv Moders-
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maalet hindrer deres Overtro paa den latinske Muse og
Grammatik dem fra at føre sig ordenlig til Nytte«.1)

Hvad var da vel Udbyttet af denne Grundtvigs sidste
Englandsfærd? Saa vidt vi kan se et dobbelt. Dels
blev han ved sit Sammentræf med den store skotske
Frikirkebevægelse bestyrket i sin Grundtanke, at hvis
man ikke vilde hidføre en voldsom Sprængning af
Statskirken, maatte man i Tide give den nødvendige
Frihed indenfor denne. Og dels gjorde han sit Mellem
værende op med den Oxfordske Bevægelse. Det blev
ham ganske klart, at den Vej, ad hvilken disse Mænd
vilde hævde det katolske, nødvendig maatte føre i
Retning af Papisme, og denne Erkendelse gjorde ham
yderligere kølig overfor det formentlige ydre Fortrin,
som den engelske Kirke besad i sin apostolske Succes
sion. Men herved blev han ikke staaende, som vi nu
skal se.

Grundtvig og Ingemann. S. 262.

VII.

Efter 1843.
efter Hjemkomsten fra England fortsatte
Grundtvig Brevvekslingen med Pastor Wade.
Denne skrev 1844, at der var udkommet et
nyt Tidsskrift, English review, udgivet af W. Palmer,
ikke at forveksle med den omtalte »cursing-Palmer*,
men ogsaa en Tilhænger af Oxford-Be vægel sen; dog
var han en Modstander af dens altfor katoliserende
Tendenser; det var hans Optræden, der fremskyndede
den Krise, som førte til, at Newman og en anden be
tydelig Oxford-Mand, J. Ward, gik over til Rom. Med
ham forhandlede Wade om Optagelse i dette Tids
skrift af regelmæssige Beretninger om den lutherske,
særlig den danske Kirke og sendte ham en udførlig
Skildring af Kirkeforholdene i Danmark med særligt
Henblik paa Grundtvig, under Benyttelse af dennes
>aabne Vennebrev«. Herpaa svarede Palmer imøde
kommende, som vi kan se af et Brev til Wade, som
denne aabenbart har sendt til Grundtvig, da det fin
des mellem hans efterladte Papirer. Wade sendte ham
gsaa

O
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ogsaa Wards Bog *The ideal af a Christian church*,
hvori denne forherliger Romerkirken og kalder den
lutherske Lære om Retfærdiggørelsen af Troen for >et
frygteligt, afskyeligt, djævelsk Kætteri, endnu værre
end den rene Ateisme.« Universitetet i Oxford fordømte
dog hans Bog, ja fratog ham endogsaa hans teologiske
Grad, til Grundtvigs store Harme. Imidlertid kunde
Wade ikke slippe Haabet om en nærmere Forbindelse
mellem den engelske og den danske Kirke og spørger
i et Brev fra 1851, om dog ikke den Tid nu er inde,
da man i Danmark kunde tage det Skridt at gen*
oprette den apostolske Sukcession ved at hente den
bispelige Indvielse fra England. Herpaa svarede Grundt*
vig ikke, og det synes, som han har afbrudt Brevvekslingen; i alt Fald ender det sidste Brev fra Wade
med en rørende Bøn om blot at faa en eneste Linje
fra Grundtvig.
Efter Englandsrejsen 1843 følger 1844 et mytologisk
Arbejde af Grundtvig, ligesom det ogsaa var Tilfældet
efter de første Englandsrejser, der 1832 efterfulgtes af
»Nordens Mytologi«. Grundtvig holdt 1844 de Fore
læsninger, der samme Aar udkom under Titlen BrageSnak. Og ogsaa dette Værk er gennemvævet med Hen
blik til England. Her er det, at han fortæller, hvor
ledes han, da han første Gang kom derover med sin
danske Kritik, blev nødt til at indrømme, at Eng
lænderne gjorde dog noget, men vi gjorde ingen Ting.
Ogsaa her priser han den engelske Virksomhed, og
særlig fører Myterne om Tyr og Tor ham stadig hen
til England. Saaledes priser han den engelske Ung-
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dom som >den eneste, der aabenbart langt mere ligner
Tyr, sværmer og raser for Æren og sætter sin Ære
i at forberede en daadfuld Manddom og en rolig her
skende Alderdom«. Og om Tor hedder det, at han
»umulig kan tænke paa, at der var en Gang en Mand
eller en Halvgud, som hed Tor, uden at falde i Tan
ker over, hvorfor der ikke længer gives saadanne
Mænd eller Halvguder i Norden, og maa da sige sig
selv, det er ikke Tidens Skyld, da man i England
kan se for sine Øjne, at saadanne Mænd fødes og
vandrer og virker endnu paa Jorden, saa naar de
ægte Engelskmænd blot kunde . . . læres til at se paa
Guldalderen og Gyldenaaret i Stedet for paa Guld
pengene og Gyldenskindet, da kunde det endnu være
morsomt for en nordisk Skjald at gøre Torsmyter om
saadanne Kæmper«. »Man skal derfor heller ikke —
siger han — forsværge endnu at høre engelske Tors
draper, der er langt fra at være grebet ud af Luften;
for hver Gang jeg traf en dygtig Engelskmand, der
gav sig Stunder til at høre paa mig, da saa jeg ogsaa,
at Naturen gik over Optugtelsen, saa han gav mig
Ret i, at Myterne om Tor og andre saadanne Karle,
dem er det en Skam, man ikke kender i England«.
Dog ikke blot Tyr og Tor, men ogsaa Loke har hjemme
i England, Asa Loke, ikke Udgaardsloke; »thi alt hvad
Asa Loke gør, er der Kærne og Mening i, men alt,
hvad Udgaards-Loke gør, er... Kogleri og Forstillelse«.
Det var jo efter sine første Englandsrejser, at hans
Feltraab lød: Frihed for Loke saa vel som for Tor;
og nu siger han, at han »talte meget i Sommer med
10
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Loke i England, som egentlig er hans eneste Fristed
for Øjeblikket«, skønt ogsaa dér »truer de ham med,
at han skal bindes«. Men hvad vil det saa sige, at
binde Loke? Det vil sige dette, at »fængsle Øjeblikket
til sine forstenede Tanker, Lærebygninger og Indret
ninger som Loke til de flade Stene«, det vil sige at
stanse og binde den fri og levende Virksomhed, me
dens Idealet er dette, at »gribe Øjeblikket i dets hi
storiske Forhold til Fortid og Fremtid« og derved
gøre det frugtbart; og det er netop det Ideal, som man
dog i nogen Maade kan se virkeliggjort i England.
Jeg skal nu først sige nogle Ord om de nationaltpolitiske Forhold.
Det var kun rimeligt, at Treaarskrigen maatte
sætte ny Fart i hans Tanker om Løsrivelsen fra Tysk
land og Forbindelsen med England som »et nødven
digt Skridt ved det danske Folks Overgang fra Døden
til Livet«
Disse Ord er taget fra et Stykke, som han lod
trykke i »Danskeren« 1849, og som bl. a. viser, hvor
ledes Grundtvig var stærkt optaget af praktiske Pro
blemer; og det var jo just denne praktiske Indstilling
til Livet, han havde lært i England. Han vil, at vi i
enhver Henseende skal løsrive os fra tysk Formynder
skab og søge Tilknytning til England. Saaledes ogsaa
for Handelens Vedkommende. Herom siger han føl
gende:
Naar Talen er om, saa vidt og saa snart som muligt, i
Handelssager at frigøre os fra den Afhængighed, hvori vi
kun altfor længe har staaet til Hamborg, da maa man ikke
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tænke, at dette er noget splinternyt, man foreslaar, enten
blot for Krigens Skyld, der i alle Maader gør Forbindelsen
med Hamborg besværlig, eller af Nag til Hamborg, der
under det slesvig-holstenske Oprør har vist sig som en af
Danmarks arrigste Fjender, nej, dette er kun, hvad de
nøder os til, enten vi vil eller ikke: at tænke paa andre
Handelsforbindelser, thi selv om vi levede i den dybeste
Fred og fandt alt det Venskab i Hamborg, som kan gro i
tyske Kræmmersjæle, saa burde vi dog for vor egen Skyld,
til vor egen Handels og Virksomheds Fremme, stræbe at
løsrive os fra Hamborg og træde i levende Forbindelse
med London.

Han udvikler saa, hvorledes Hamborg var en af
de gamle Hansestæder, som med Lybæk i Spidsen,
under Danmarks dybe Fornedrelse efter de store
Valdemarers Dage, bemægtigede sig hele Mellem
handelen i Østersøen og Nordsøen og dermed ud
øvede et Tyranni, som vi allerede under de første
oldenborgske Konger begyndte saa smaat at bekæmpe
ved at aabne vore Havne for hollandske og engelske
Skibe. Og det var vel kun en svag Begyndelse, men
det er den Vej, vi skal: Dampskibsforbindelsen med
England og vore Produkters Udførelse direkte til det
store Verdensmarked, som dermed uberegnelig vil
lettes, er intet Kastel i Luften, men en følgelig Sag,
naar vi paa en fornuftig Maade vil stræbe at gøre
os vor Beliggenhed, vore Kræfter og vore naturlige
Hjælpekilder saa nyttige som muligt.
Denne Del af Grundtvigs Program kom da ogsaa,
som vi alle ved, til Udførelse, men Grundtvig vil mere;
han erklærer, at det ikke blot er for »Profitens« Skyld,
10*
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at vi af alle Kræfter skal løsrive os fra Tyskland og
træde i levende Forbindelse med England, men at det
er til vor store Fordel i alle mulige Henseender. I
denne Sammenhæng siger han da følgende:
Skal vi ikke have mere Skade end Gavn af Bekendt
skabet med fremmede Tungemaal, Literaturer og Indret
ninger, saa maa vi vistnok først og fremmest kende og
skatte vort eget, som vi jo, ved Forbindelsen med de frem
mede, ikke vil miste, men benytte og forbedre eller forøge,
og det er i denne Henseende af højeste Vigtighed, at vi
ikke anser vort eget for mindre end det virkelig er, men
besinder os paa, at dansk og svensk og norsk er lige saa
vel Dele af et nordisk helt, som sachsisk og frankisk og
svabisk er Dele af det tyske, eller engelsk og skotsk af det
storbritanniske, saa at, skønt vort Norden ikke udgør et
saadant politisk helt, som Storbritannien er, og som Tysk
land indbilder sig det ved et Pennestrøg kan blive, saa er
dog vort Norden i Henseende til Sprog, Literatur og natur
lig Tankegang lige saa nær og kanske nærmere naturlig for
bundet, og jeg vil lægge til, at skønt vort Norden er langt
fra at tælle saa mange Kroppe som Storbritannien, end sige
da som det grænseløse Tyskland, saa kan Nordens Aand
dog godt maale sig med hvilken af de andre saakaldte
Folkeaander, man vil nævne.
Imidlertid indrømmer han, at selv om det nordiske
Forbund, som vi savner, baade indvortes og udvortes
var i fuld Virksomhed, saa var det dog rimeligt for
et lille Folk som det danske at knytte sig nærmere
til et af de store Folk; det vil da være os til lige saa
stor Gavn at knytte os til Englænderne, som det har
været os til ubodelig Skade, at vi knyttede os til
Tyskerne. Thi hvad først Sprogene angaar, saa mener
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han for det første, at det engelske Sprog i Grunden
ligger os langt nærmere end det tyske, men for det
andet kan det aldrig blive farligt for vort Modersmaal, hvad vi af sørgelig Erfaring ved, at det tyske
har været. Og man maa tilvisse ogsaa undres, naar
man tænker paa, hvor længe det varede, inden Engelsk
fik den Plads paa vore Skoler, som det var berettiget til;
Grundtvigs Skyld var det i Sandhed ikke. Dernæst
mener han, at ogsaa den engelske Litteratur i Grun
den ligger os langt nærmere end den højtyske; den
er langt rigere og ejendommeligere og vilde blive os
lige saa gavnlig og fornøjelig, som den højtyske har
været os kedelig og skadelig. Dette udvikler han
videre saaledes:
I den engelske Litteratur er nemlig, ligesom i det gamle
Norden, Poesi og Historie det overvejende og overgaar saa
langt alt, hvad den højtyske har af den Slags, at det er aabenbart som Dag mod Nat; thi i den højtyske Litteratur er
aabenbart det sprænglærde og Grublerierne Hovedsagen,
medens hartad hele Resten af den uhyre tyske Bogdynge
er Vrag eller Rov eller dog Laan fra England og Frankrig
og Alverden. Lige saa megen Sans som vi Danskere nu
naturlig har for Poesi og Historie, hvorpaa vi derfor ogsaa
selv er rigest, lige saa stor Lede har vi af Naturen til det
sprænglærde, højtravende og indviklede, saa i den højtyske
Lærdom og Visdom, hvortil vi hverken har Lyst eller Anlæg,
vilde vi trods alt vort Slid og Hovedbrud, altid blive Stym
pere og Fuskere, altid blive Skoledrenge med den højtyske
Skolemesters Dundren om vore Øren og Ris over vore Fingre.

Hvad saa endelig den borgerlige Orden angaar, saa
giver Grund tvig naturligvis her England absolut Fortrinet.
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Hovedforskellen finder han deri, at medens Tyskeren
tager ganske vist idealistisk, men ogsaa altfor teoretisk
paa Friheden, saa tager Engelskmanden maaske nok
lidt groft paa det fine Frihedsspørgsmaal, men vi finder
til Gengæld, at der er altid Mening i, hvad han siger,
og mere virkelig Frihed i hans Kreds end i nogen
anden. Det vil have sin Interesse at gengive hans
Udtalelser her:
»Man ved saaledes nok, at Engelskmanden sædvanlig
peger paa den saakaldte *Habeascorpus-Akt« som sin Friheds
faste Grundvold, og hvad det betyder, som er at have sin
Krop i sin Magt, betragter han virkelig som det væsenlige
ved Friheden, men hvor mange Betænkeligheder vi end med
Rette kan have ved hans korte og haandfaste Begreb om
Friheden, saa er det jo dog ganske rigtigt, og er især i de
sidste halvandet hundrede Aar klarlig set i England, at hvor
man kun virkelig har sin Krop i sin Magt, saa man hverken
skal lystre Trommeskindet eller kan smides i Hullet paa en
Vare, men kan frit flytte og fare, tale og skrive og sysle med,
hvad man vil, naar man kun nogenlunde holder sig paa sit
eget, dér hersker en høj Grad af Frihed i alle Forhold, dér
blomstrer alle fordelagtige Haandteringer, og naar der er en
Sjæl i Kroppen, da har den under saadanne legemlig frie
Forhold den ønskeligste Lejlighed baade til at vinde Lys og
Styrke og til at røre sig frit i alle Retninger.
Skulde vi nu uagtet alt dette være bange for aandelig
at løsrive os fra Tyskland og knytte os til England, da maatte
det ene være, fordi Tyskeren havde været vor første Foster
fader, som skaffede os hvad Lys og Dannelse, vi hidtil naaede,
saa vi maatte frygte for, at hvor haard en Tugtemester, vi
end siden fandt i ham, var han dog den eneste, der forstod
at tiltale og bevæge os, og dette er vistnok en Indbildning,
som ikke blot Højtyskeren kalder en unægtelig Sandhed,
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men som mange Danskere antager for en Trosartikel, det
var Synd at drage i Tvivl; men kender vi vor egen og Nor
dens gamle Historie, da ved vi dog, at den Indbildning er
grundfalsk. Da ved vi nemlig, at alt i Hedenold, mens et
uigennemtrængeligt Mørke rugede over del store Tyskland,
da herskede der i det lille Danmark og i det hele i vort Nor
den, en forholdsvis lys og ædel Anskuelse af hele Menneske
livet, højrøstet i Sang og frugtbar paa Storværk og paa et
priseligt Eftermæle, og da ved vi fremdeles, at det var vore
Nærpaarørende, Anglerne fra Jylland og Slesvig, som baade
gav England sit Navn og blev de store aandelige Mæglere
mellem Syden og Norden, mellem Oldtiden og Nyaarstiden,
mellem Kristendommen og det nordiske Hedenskab.
Ja, Engelskmanden er fra Arildstid Danskerens næste
Frænde, Anglerne var de eneste Udflyttere fra Norden, som
nogenlunde bevarede deres Modersmaal, og det var dem,
som først vovede at gøre deres Modersmaal til Skriftsprog*
dem, som udbredte Kristendommen baade til Tyskland og
Norden, dem, vi maa takke for den gamle islandske Litteratur,
dem, vi skylder al vor naturlige Udvikling til Valdemarernes Dage.
Og ved vi kun dette, ved vi, at det kun var under Dan
marks folkelige Slummer og Dvale, at Tyskeren blev vor
strenge Tugtemester, der lod sig godt betale for sin aande
lige Umage med at sætte Hoved paa os, som Hansestæderne
for at lære os ret Købmandsbrug og Regning paa lybsk, da
vil vi nu lige saa lidt være bange for aandelig at løsrive os
fra Tyskland og knytte os til England, som vi er for at skære
op med Hamborgerne og selv fare paa London med vort
Korn og Kød og hvad vi ellers har at undvære, og dér tage
de fremmede Varer, os lyster, fra første Haand til den bil
ligste Pris; thi vi vil finde, at det ene svarer til det andet,
som det indvortes til det udvortes hos alle ærlige'Folk,
saa i England finder vi i alle Maader Guld og i Tyskland
en Regning uden Vært.
Tysk ligner en rumlende Stridsvogn paa en slem Stenbro,
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engelsk ligner et dybt stikkende og ladet Dampskib i stry
gende Fart, og dansk ligner en Storbaad med Aarer og Sejl,
høj og lav, som Bølger gaar, tit kun altfor stille, men dog
immer køn og let og flydende; og naar vi tænker os Baaden
enten paa Stenene bagefter Vognen eller paa Havet bagved
Skibene, da ser vi Forskellen paa vor Forbindelse med tysk
eller engelsk.«
Men Grundtvig tog ikke blot Ordet for en aandelig
og handelspolitisk Tilslutning til England, en Tilslut
ning, som i alt Fald for det sidste Punkts Vedkom
mende Tiden jo da ogsaa for en stor Del bragte, men
han nærede ogsaa i saa Henseende politiske Planer.
Han skriver saaledes i 1854:

Hvad alt nu kunde og burde ske til Nordens Forening,
det er Oprettelsen af et fast, uopløseligt Nordisk Forbund,
under Vestmagternes og især under Englands Medvirkning
og Varetægtt et Forbund, som det ikke skulde være Rege
ringerne men kun Rigsdagene overladt at indskrænke eller
udvide, medens det altid stillede hele vort Høj nordens Styrke,
til Lands og til Vands under et mod hvert Angreb, enten fra
tysk eller russisk Side.
Dette kunde ske, heller i Dag end i Morgen, da det rime
ligvis kun lader sig gøre under den nærværende Kamp mel
lem Vesten og Østen, og maa ske under den, hvis Højnorden
efter denne Kamp, hvordan den saa end falder ud, skal være
i Stand til at hævde sin Frihed og Selvstændighed, og derpaa
skulde da alle oplyste Høj nordboer i dette Øjeblik drive
med samlede Kræfter, baade gennem Pressen og især gen
nem Rigsdagene, fordi det er det første, det nødvendige og
vel for Øjeblikket eneste mulige Kæmpeskridt til en sand og
virkelig nordisk Forening.«
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Det er jo muligt, at denne Grundtvigs storpolitiske
Tanke om Tilslutning til Vestmagterne, særlig til Eng
land, praktisk set var uigennemførlig, men han havde
dog, vel ene i sin Tid, grebet Tanken, og det fore
kommer mig, at det nu bagefter ikke er svært at se,
i hvilken Grad vor Stilling havde været anderledes
og bedre overfor Tyskland, hvis den var blevet gen
nemført. Saa var der maaske ikke kommet noget 1864,
eller hvis det alligevel havde maattet komme, var det
vel nok gaaet noget anderledes end det gik.
Men naar vi nu i det følgende begrænser os til
Grundtvigs Stilling til de kirkelige Forhold i Eng
land, saa kan vi tage vort Udgangspunkt i den mærke
lige Beretning af Biskop Martensen i hans »Levnet«
(III. S. 6 f.) om, hvorlunde >et Par af de mest ansete
grundtvigske Præster« efter hans Udnævnelse til Biskop
gik til ham og opfordrede ham til at lade sig ordi
nere af Biskop Faxe i Lund for saaledes at forplante
den apostolske Sukcession til Danmark; hvorpaa
Martensen, som rimeligt var, gav et afslaaende Svar.
Jeg er forøvrig tilbøjelig til at tro, at det er denne
Beretning, der har fæstnet Krøniken om Grundtvigs
særlige Forkærlighed for den engelske Kirke i Sindene;
Grundtvig har jo nemlig længe været mere kendt gen
nem det, andre har sagt om ham, end gennem det,
han selv har sagt. Martensen tilføjer som Forklaring,
at »den Gang holdt Grundtvig og Grundtvigianerne
meget stærkt paa den biskoppelige Forfatning og den
anglikanske Kirke og klagede jævnlig over, at den
danske Kirke ingen Biskopper havde«, men han føjer
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dog til, at »det var en Flyveidé, som dog, saa vidt jeg
ved, i en senere Tid af dem er opgivet«.
Det forbausende ved denne Beretning er nu blandt
andet dette, at Martensen virkelig om Grundtvig kan
sige, at han den Gang holdt meget stærkt paa den
biskoppelige Forfatning og den anglikanske Kirke og
jævnlig klagede over, at vi ingen Biskopper havde. I
30-Aarene kunde en saadan Klage — ikke jævnlig —
men en sjælden Gang fremkomme, men vi har jo nu
set, hvorledes Grundtvig stadig har hævdet, at dette
»Bispesavn« var af ringe Betydning i Sammenligning
med det uvurderlige Gode, at Luther var bleven vor
»profetiske Patriark«. Og naar man tænker paa, hvor
ledes Grundtvig netop da udtalte sigi »Kristenhedens
Syvstjerne« om Anglermenigheden, som vi siden skal
se, og paa de stærke Udtalelser i »Den kristelige
Børnelærdom«, som fremkom ikke længe efter, saa
er det mer end vanskeligt at forestille sig, at Grundtvig
den Gang skulde have været ivrig for at faa den
biskoppelige Rækkefølge indført i vor Kirke; Martensen
siger jo da heller ikke, at Grundtvig selv var blandt
dem, der kom til ham derom: det modsatte fremgaar
tværtimod af hans Fremstilling. Hvem det var, det
véd jeg ikke; men indtil videre tvivler jeg paa, at de
havde noget Mandat fra Grundtvig selv. Naar Marten
sen saa paa sin overlegne Maade tilføjer, at det var
en Flyveidé, som Grundtvig, saa vidt han vidste, havde
opgivet igen, saa møder vi her en af Martensens svage
Sider, nemlig Tilbøjeligheden til at lade uvidende eller
ville være uvidende om, hvad saadanne Smaafolk som

151
hans Modstandere udtalte. Hvem kunde vel forlange
af en Mand som Martensen, at han skulde sætte sig
ind i hele Søren Kirkegaards Forfatterskab, denne
»vidtløftige Literatur«, eller hvor skulde man vente,
at den store verdensberømte Teolog skulde sætte sig
hen og læse Grundtvigs »Kristelige Børnelærdom« eller
»Kirkespejl«, hvor han saa kraftig som vel muligt
bryder med hin Tanke om »Bispesavnet«, hvilket Brud
Martensen taler om, som om han havde det fra usikker
Meddelelse fra anden eller tredje Haand?
Hvorledes det nu end forholder sig med hin mærke
lige Episode, saa staar det altsaa fast, at i dette Tids
rum, vi her beskæftiger os med, falder Grundtvigs
fuldstændige Brud med Bispetanken, som længe øjen
synlig var forberedt. Jeg vil til Belysning heraf frem
drage enkelte Udtalelser fra dette Tidsrum.
I »Dansk Kirketidende« 1845 skrev Grundtvig et
Stykke om »Kirkestriden i England«. Man mærker
her klart, hvorledes Grundtvig i Kraft af sit eget kirke
lige Syn føler sig hævet over den Modsætning, der
spalter Sindene i England. Han omtaler særlig den
førnævnte katoliserende Anglikaner W. Ward's Bog:
»Den kristne Kirkes Ideal« og er enig med ham i, at
skulde man vælge mellem »Højkirkens kongelige Kirke
stat og den pavelige«, skulde man have »en herskende
Kirkestat o: en Staten og Samvittighederne kirkelig
beherskende Indretning«, maatte man foretrække den
sidste. Han bebrejder Oxforderne, at de ikke har
nogen virkelig dyb Forstaaelse af Forholdet mellem
Kirke og Skrift, kristen Tro og kirkelig Oplysning,
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og søger Grunden deri, at de »bestandig har Kristus
udenfor sig og anser Tro saavel som Kærlighed for
en god Vane, man kan og skal afrettes til ved Lydig
hed mod sin Samvittighed indvortes og en jesuitisk
og kasuistisk veloplyst Præst i Skriftestolen«; men
han tilføjer ganske vist, at »deres engelske Modstandere
ved lige saa lidt deraf«. Og hvad der særlig »falder
mistænkeligt hos de Oxfordske Ivrere for virkelig
(praktisk) Kristendom, er vistnok »den Fordom, at man
enten i England eller hos os skulde faa mer af den
ved at efterligne Gejstligheden i de romanske Lande«.
Og meget skarpt klinger det, naar han bebrejder Eng
land ikke blot dets »Ukyndighed om alt udenlandsk,
dets Overtro paa Recepter for Hellighed og himmelske
Oplysninger af samme Styrke som dem paa PapirsKonstitutioner«, men ogsaa dadler det for »den gamle
Indbildning, at man i Grunden kan høre til Vorherres
bedste Venner og dog slet ikke ligne ham, men vel
hans Forrædder i dette Liv, naar man blot faster to
Gange om Ugen, giver Tiende af alt, hvad man har,
og ovenikøbet daglig slaar sig for sit Bryst og siger:
Gud være mig Synder naadig«. Han slutter med at
udtale Ønsket om, at hans Kirkesyn maatte faa levende
Røst og finde Ørenlyd mellem de stridende Parter i
England.
Men endnu stærkere og bestemtere lyder Udtalel
serne i den »Kristelige Børnelærdom«, der som be
kendt første Gang fremkom i Kragballes »Kirkelig
Samler« i Aarene 1855—61. Her siger han i Stykket om
de syv Sakramenter fra 1855 (3dje Udg. S. 92) følgende:
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»Trøstig kan vi da smile baade ad Pavens Bandsættelse
og ad, hvad der langt mere latterlig løber ud paa det
samme: den saakaldte Bispelige Højkirkes medlidende Skul
dertræk over os lutherske Stakler, som fordi vi ingen uaf
brudt apostolsk Bispevielse har, naturligvis ogsaa skal fattes
Præstevielse og Konfirmation, og kan ikke en Gang hjemle
os mindste Ret til Herrens egne Indstiftelser: Daaben og
Nadveren, men maa udenfor begge Pagterne, baade den
gamle og den nye, overlades til Guds almindelige Barm
hjertighed over alle Hedninger.«
»Jeg skal ikke her læse den storagtige Bispekirke med
sin sorte aandelige Armod sin Tekst, men jeg skal oplyse,
hvad jeg til min egen store Forbauselse har opdaget: at
den saakaldte apostolske Bispevielse i uafbrudt Følge, som
Højkirken bryster sig med og udleder hele sin mageløse
Herlighed af, det er den tommeste af alle Indbildninger,
da der i den kirkelige Oldtid aldrig har været nogen Bispe
vielse til«. Grundtvig støtter sig her til en Udtalelse af
Peter Lombarderen (f 1164) som indrømmer, at »skønt Bi
skoppen har Eneret baade til at ordinere og konfirmere,
saa er Bispeligheden dog ingen højere Grad af Indvielse
(ordo), men kun en Rang og et Embede (dignitas og officium),
da man aldrig i Kirken har haft højere Indvielses-Grader end
Diakonernes (Prædikanternes) med Overlevering af Evangeliebogen, og Presby ternes (Præsternes) med Overlevering
af Kalken1). Dette maa dog vel være Bevis nok for, at der
end ikke i Pavedømmets Mørke har været nogen Bispe
vielse, der enten udgav sig for apostolsk eller tilsagde Bi
spen højere Aandsgaver og kirkelig Embedsmyndighed, saa
at hvad nu enten de engelske eller andre Bisper vil have
Ord for at meddele og skænke hinanden ved Bispevielsen,
det gør de ganske paa eget Ansvar og for egen Regning,
ret egenlig en Regning uden Vært«.
‘) Det siger Lombarderen ganske rigtig. Se hans »Sententiæ* IV Di»t.
XXIII, særlig k og l. (Citeret efter Udgaven Coloniæ 1666).
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Og i Kirkespejl (udgivet 1871 efter mundtlige Fore
drag 1861—63) er Udtrykkene næsten endnu stærkere.
Hans Opfattelse er her den, at den engelske Kirke,
som vilde gaa den »gyldne Middelvej« mellem den
protestantiske Bibelskhed og den romerske Bispelighed,
snarere har forenet Fejlene paa begge Sider. Det er
kun tilsyneladende, at den engelske Kirke skulde vise,
at man godt ved Reformationen kunde have beholdt
Bisperne; i Virkeligheden »viser den det modsatte, da
Bispen netop dér har forhindret den fremadskridende
Oplysning, der i Nytaarstiden er Vilkaaret for Op
livelsen«, saa »vi Smaakristne i Danmark har med det
blotte og bare Navn beholdt mer end nok af Bispen. < Det
er overhovedet med det kristelige Bispedømme som
med det kristelige Ægteskab, at dets Kristelighed ikke
beror paa nogen Indvielse, men paa det frie Valg og
paa vedkommendes kristne Tro og Hjertelag. Men
Faren ved Bispestillingen er altid Fristelsen til at
anse sig for den Helligaand selv eller for hans Afløser.
Ogsaa i den anden Udgave af hans Skrift fra 1831:
Skal den lutherske Reformation virkelig fortsættes,
tager han i Forordet Afstand fra sine Udtalelser dér
om Bispestillingens Betydning.
Han glemmer ingenlunde den »angelske Kirkefløjs«
store Betydning, men den ligger saare langt tilbage.
Og med Højkirken er det noget helt andet. Man gav
sig vel her Mine af endnu klarere end Luther at for
blive i den hellige, almindelige, kun fra Papisteriet
rensede Kirke, idet man ikke blot holdt paa den
apostolske Trosbekendelse, paa Daabspagten og paa
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Herrens Indstiftelse som Salighedsmidler, men holdt
tillige fast ved Bispevielsen — —, men derved holdt
man paa »Kilden til Papisteriet« og saa blev det kun
et Mundsvejr baade med Daaben som Genfødelsesbad
og Nadveren som Menighedens virkelige Fællesskab
om Jesus Kristus og hans evige Liv, hvorfor man
heller ikke dér har sporet noget ejendommeligt Livs
tegn enten i Kristi Evangeliums kraftige Forkyndelse
eller i liflig Lovsang, men har i al sin Højhed haltet
mellem Paven og Calvin. Det var netop Højkirkens
kirkelige Storagtighed og Urimelighed, der førte til,
at England i det 17. Aarhundrede tilbagevandt den
aandelige Frihed. Og endelig udtaler han: >At nu den
saakaldte høje, bispelige Kirke netop ved at ville hedde
og være en saadan, stillede sig højtidelig op som en
Korskirke over den hellige Grav uden Lys og Sjæle
messe, aldeles fremmed for den kristelige Oprejsning
og Oplysning, har jeg vel længe krympet mig ved at
tilstaa, men tør dog ikke nægte, at hvem der lægger
mere kirkelig Vægt paa Bispevielsen end paa Daaben
og Nadveren, de gør derved ligesom Papisterne Bispe
vielsen til et Grundsakrament, der skal kunne give
Bispen Selvraadighed over Herrens egne Indstiftelser
og Herredømme over Herrens Folk«.
Det følger altsaa uimodsigelig af alt dette, at Grundt
vig omsider ganske opgav den Forestilling, at den
engelske Højkirke skulde besidde et virkeligt Fortrin
i sin »Bispelighed«. Allerede længe før var denne
Bispeligheds Værdi bleven ham temmelig tvivlsom, og
det stod ganske klart for ham, at han aldrig kunde
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tænke sig at bytte sin lutherske Kristendom bort for
den engelske Bispestav. Dog kunde han længe ikke
komme bort fra, hvad der stod for ham som et Fak
tum, at i England havde man virkelige Bisper, hvad
vi notorisk ikke havde, indtil det en Gang, vistnok i
50’erne, netop ved den Tid, da Martensen blev Biskop,
blev ham klart, at de engelske Bisper slet ikke var
mere virkelige end vore egne. Dermed var egentlig
det sidste Baand bristet, som bandt ham til den en
gelse Højkirke; dens Gudstjeneste havde aldrig tiltalt
ham; han havde altid fundet den stiv og kold og
livløs, og han endte med at tale om dens Storagtighed
og sorte, aandelige Armod. Og saa er det dog tilvisse
mærkeligt at høre det udtalt som en bekendt Sag, at
finde det brugt som Led i en Bevisførelse mod Grundt
vig, at han > altid udtalte stor Forkærlighed for den
anglikanske Kirke«.
Endnu skal vi til Slut betragte Grundtvigs Digt
»Anglermenigheden« i »Kristenhedens Syvstjerne«, hvor
han i poetisk Form har samlet og fremsat sit Syn paa
den engelske Menighed.1)

01 det mærkelige Digt »Ravnegalder« (se P. S. XIII. S. 315 f.) optræder
blandt Repræsentanterne for de forskellige Folk ogsaa en Englænder
»Clearby«, men Digtet giver os ikke noget særligt nyt vedrørende vort
Æmne.

VIII.

Kristenhedens Syvstjærne.
— Jeg havde nær sagt,
hvem kender ikke dette mærkelige Digt! Men
jeg maa nok heller sige: hvem kender det? Og
det er nok værd at kende. Ganske vist — det er ikke
let tilgængeligt Det er her, de berømte Linjer findes
om Johannes' Aabenbaring:
ristenhedens syvstjærne i

K

Vel er Aabenbaringsbogen
vildsom som en Vinternat,
hvori Stjærner gennem Taagen
glimte og forsvinde brat,

men noget af det samme gælder ogsaa Grundtvigs egen
Digtning. Den indeholder jo Digterens kirkehistoriske
Syn i et profetisk Overblik over de kristne Hovedfolk
og Fremblik mod Menighedslivets Fuldendelse i Til
slutning til de 7 Menighedsbreve i Aabenbaringen. I
Ebræermenigheden har vi det straalende Frembrud af
Evangeliets Sol, som saa gradvis synker gennem Grækerog Latinermenigheden; men saa tindrer der atter en
li
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Morgenstjærne frem gennem Kirkenatten — det er
Anglermenigheden. Og saa gaar det atter opad gen
nem den tyske og den nordiske Menighed og videre
frem gennem den sidste, endnu ukendte Menighed,
indtil Herren kommer i sin Glans, som »Sol og Maane
rødme maa og blegne ved«.
Ja, der er mange dunkle Ting i dette Digt. Der
er Taager nok. Men der er ogsaa dejlige Stjærner, som
glimter frem igennem Vinternatten. Der er vidunder
lige Partier, som f. Eks. Skildringen af Paulus i
»Ebræermenigheden«, der er Vers, som lyser og funkler
af digterisk Inspiration, og der er de kraftigste Fynd
sprog, der staar som huggede i Sten, Ord, som er
paa alles Læber, ofte vel uden at man véd, hvorfra
de stammer. Ogsaa i Digtet om Anglermenigheden er
der Steder, som er dunkle for mig. Men jeg agter jo
heller ikke at forsøge en Tolkning af Digtet i alle
Enkeltheder (en Opgave, som en Gang maa løses);
jeg holder mig til de klare Hovedtræk og lader det
ligge, som jeg ikke forstaar.
I det 4. Himmelbrev, til Menigheden i Tyatira,
siger Herren, at >den sejrsalige — ham vil jeg give
Morgenstjærnen«. Dette Ord sætter Grundtvig ligesom
over »Anglermenigheden«:

»Dig gav Herren Morgenstjærnen
som Herold for Dagen ny«.

Det vil altsaa sige, dens Betydning ligger mindre
i det, den selv udretter, men snarere i det, som den
forbereder, det, som den hjælper til Frembrud. Den
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»danner klarlig Overgangen fra Øst og Syd til Nord«
o: fra den græske og latinske Menighed, hvor Udvik
lingen var gaaet i Staa, til Tyskland og Højnorden,
hvor Gennembrudet skulde ske og finde sit fyldige
Udtryk:

Til os bar med Englesangen
du Guds Julebud paa Jord,
færdes som en Kirkesnække,
hid og did imellem begge:
Nyaars-Nat og Nyaars-Ny.
Paa en Tid, >da Pavedømmets Mørke nærmede sig
med Hanefjed og Guds Fjende udrustede sig med
Styrke hos Mahomed« o: omtrent Aar 600, da var
det, at Pave Gregor den store sendte »Klosterbroder
Augustin« over Bølge til den fjærne »Elvedronning-Ø«.
Det kan ikke nægtes, at denne Munkemission — mener
Grundtvig — har bevirket, at den engelske Kristen
dom kom til at smage noget af Klostertugten.
Men hvad har det at sige overfor det store Under,
som Herren gjorde i denne Menighed! Det Under
nemlig, at Troens Ord blev bevaret midt i dette
Munkesamfund. Man skulde tro, at dette Ord, Bårneordet, havde tunge Kaar imellem disse vilde Ber
særker; dog fældede det de høje Kæmper i Jesu Navn.
Nu er der gaaet 1200 Aar siden da, og endnu lyder
det samme Troens Ord i den engelske Menighed. Og
derfor er, trods alle Mangler, dog denne Kirkes Dag
værk et Storværk, skønt den
ii*
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blandt andre slemme Vaner
truer os endnu med Band,
kun fordi ej over Daaben
hos os flagrer Bispekaaben.

Men dette Storværk er Forberedelsens Storværk.
Den engelske Menighed er en Johannes Døber, en
»Røst i Ørken, en Banebryder, en stor Profet« men
dog mindre end Guds mindste. Der bor vældige
Kræfter i den; se paa dens storslaaede Munkeskikkel
ser: Kædmund, Beda, Villibrord, Vinfred, Ælkvin, se
paa dens Kæmpeskare af Martyrer; klare Vidnesbyrd
om, at det var den i Folket slumrende, den i det
høje Nord indfødte Asakraft, der gik om Bord i Kirkesnækken. Særlig skildres i prægtige Vers Odinspræsten
Kæf, som efter Bedas Fortælling selv »nedbrød Afgudshuset og taarned Kirken højt paa Gruset til en glad
og ægte Jul«. Men det er kun et enkelt Vidnesbyrd
om, hvad der gælder alle Dage om Højnordens Kæmpeaand, at den altid i Livets Ord fra Østen hører Gud
domsrøsten og bøjer sig dybt for Jesu Navn.
Vel kniber det altid svært for Kød og Blod at se,
at man selv slet intet formaar, naar det gælder om
paa Barnevis at træde ind, hvor der er evig Glæde, i
Guds Riges Paradis. Aller sværest er det dog vel for
den gamle Kæmpe, som gerne med sin Barneskammel
har glemt sin Barnetro. Og derfor sejlede ogsaa Asakæmpen derovre i England halvt sin egen Sø, men
alligevel —
trods alle Munkelyder
gamle Anguls Munkelag!
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glimrende var dine Dyder
stolt din Færd med Tordenbrag,
og, som Kirkespejlet lærer,
ligner du en Kristus-Bærer
som det synes, paa et Haar.
Johannes Døber-Skikkelsen i Munkekutten bliver
altsaa en Kristoforus. Det er den engelske Menigheds
Storværk! Den bar Frelserens Navn til Qærne Kyster.
Som Hadding red ved Nattetide over Hav paa Odins
Hest, saaledes gik dens Munke paa Havet og gennem
Landene, og under Kors paa Pilgrimsfærden nød og
lyste de Guds Fred, som ved Rhin, saa paa Dovrefjældet. Da blev den Hammer svunget med Asakraft,
som nu er stjaalet; som blev borte, da Menigheden
sov ind, men som den vel nok en Gang skal hente
tilbage. Og glemmes maa det heller ikke, at disse
Munke ogsaa dyrkede Modersmaalet; ved Skrift paa
Folkesproget gav Nordens Aand gennem dem og deres
Efterfølgere Romeraaget det første Knæk.
Saaledes er da denne den engelske Menigheds
Kristoforus-Daad tilvisse et Storværk. Og dog maa
det siges, at egenlig er det alene Herren selv, der kan
bære sit Ord frem:

Hans er Daaben, hans er Pagten,
hans er Riget, hans er Magten,
Æren og skal være hans;
og her var Fejlen, som ved al Munkehellighed, den,
at man dog halvvejs vilde kappes med Vorherre. Vel
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har Munkens Gerning ogsaa, hvor skrøbelig den end
kan være, sin Løn og er ikke forgæves,
dog sit Himmerig herneden
aabner Herren kun for dem,
som med hele Menigheden
søger her et himmelsk Hjem,
ej for dem, der selv vil raade
for det mindste af Guds Naade,
som Gud Faders Aandedræt.
Og hvis derfor Anglermenighedens sidste Gerning
skal overgaa den første, maa den lære bedre at forstaa hans Gerninger, som gør det gamle nyt, forstaa,
at Herrens Ord, i Daaben, i Nadveren, er Herrens egen
Gerning, er Aand og Liv i den Helligaand; thi:

det er Kristenlivets Gaade:
være maa i Herren stærk,
hvem han bruge skal af Naade
til sit eget Mesterværk.
Slippe sin Selvstændighed, overvinde Jesabel o:
Kvækeriet, som vrager Herrens Bord og løber Storm
mod Naadebordet,1) det er, hvad der kræves. Da vil
det vel opfyldes, at i »Aandens Tyatire« o: i den
engelske Menighed vil Herrens høje Kirketaarn skyde
sine Kæmpespir som aldrig før set paa Jord. —
Men er der Tegn til sligt nu?
*) I den senere skrevne Indledning (se Udg. 1883, S. XXIII Note 4) vil
Grundtvig fortolke Jesabel om den engelske Menigheds Forhold til
Papisteriet, især før Reformationen.
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Tør jeg sige, at det tegner
hos dig til en gylden Høst,
saa i Vest alt Marken blegner
af Profeters Sæd i Øst?

Saadan en Ting som Bibelselskabets Trykken er
dog kun Skyggebilleder. Og et er sikkert, den angli
kanske Kirkehøjhed, den Side af den engelske Kirkes
Udvikling, som stammer fra den normanniske Paa virk ning, den er falsk. Hvad Grundtvig derom siger, maa
af Hensyn til vort særlige Æmne, anføres i sin Helhed:
Ja, selv midt i Nissevrimlen
ej den mindste Pusling staar,
som jo ser, at ej til Himlen
din Sanktpovels-Kuppel naar;
og af alle Pavevaner
den katolske Anglikaner
har de hæsligste beholdt.

Sig almindelig at kalde
i Vorherres Jesu Navn,
og dog udelukke alle
af hans Hus og af hans Favn,
som ej tror, at Kristendommen
er med os til Verden kommen,
det er værst Papisteri.

Og Daabspagten i Ulave
er en kirkelig Udaad
af den anglikanske Pave:
Kongen med hans Kirkeraad,
hvortil, alle sine Dage,
Gud ske Lov! ej øved Mage,
den trekronede i Rom.
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Styrte derfor maa og falde,
og begraves i sit Grus,
hvad >Højkirke< sig tør kalde
og er kun et Klokkehus,
hvor til Skam for Bispestanden
Klokkerne indvi hinanden
uden Aand og uden Liv.

Se, dette ser jo ikke lyst ud! Og hvordan det skal
lykkes >i en sær Omdrejningsstund«, at Højkirken
genopbygges paa sin gamle Klippegrund, det ved kun
Herren. Dog skimter Grundtvig en Udvej. Var det
ikke muligt, at det, der med Wesley i sin Tid blev
drevet ud af Højkirken til dens ubodelige Skade, at det
atter kunde blive indoptaget, nemlig »Korsets Ord og
Troens Liv«? Og saa kommer de skønne Vers, hvori
han mindes sit Besøg i Wesley's Kirke i London 1843:
Bedehus med Wesley-Navnet!
Gæstet har jeg dig en Gang,
Hjærtesukket, Aandesavnet
dybt mig rørte i din Sang;
da jeg tænkte: i Guds Time
her endnu vil Klokker kime,
Engle kvæde højt i Sky.

I Tusmørke slet man bygger,
ser ej godt, hvor slet man bor,
og i Kamp med Dødens Skygger
sukkes ud kun Livets Ord;
ligefuldt ved Solopgangen
Moderskød for Frydesangen
Sukket er om Lys og Liv.
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Dette er i hvert Fald skønt set. Og den engelske
Kirkes bedste Mænd har ogsaa tidt og mange Gange
sørget over, at den gav Slip paa Metodisterne. Det
var en frygtelig Aareladning. Netop nu er Ønsket om
en Genforening begyndt at træde i Forgrunden. Men
trods al den oprigtige Længsel, som rørte Grundtvigs
Hjærte ved hans Besøg hos Wesley’s Flok, saa har
de dog kun Savnet og Sukket. Det kan blive Moder
skød for en herlig Frydesang, men hvad de ellers
har, er kun deres selvlavede >Metode«, bygget i Tus
mørke og derfor slet. De maa af Herren lære hans
Metode. Og den gaar en anden Vej:
den fra Krybberummet stiger,
over Kors og over Sol,
over alle Verdens Riger
og til Himlens Kongestol,
hvorfra han, som vi tilbede,
ydmyg sank til os hernede
og til Dybets Fangetaarn.

At omfatte Herrens Storværk i Troens Ord, at stige
med ham fra Helved til Himmerig, det er en anden
og bedre Metode end den selvopfundne.
Og nu bølger Digtet underlig frem og tilbage. Det
var jo dog fra England, at det Lys kom, som blev
Kristendommens Morgenstjærne for Stammerne i Nord.
Denne Tanke fylder Digteren med Ønsket om, at
Gudsordets Aftenrøde hos os til Gengæld maa kaste
sit Skær over paa Anguls Efterslægt. Og naar saa den
store Dag kommer, da Evighedens Morgenrøde skal
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aabenbares i al sin Glans for levende og døde, da
skal atter den engelske Menighed tindre som Morgenstjærnen ren og skær, der bebuder den store Paaskesols
sejrende Frembrud.
Og dog! Er det tænkeligt? er det muligt at tænke
sligt om denne Menighed?

thi hvor næppe nok man taaler
Korsets Tegn i Ordets Favn,
hvor paa Pavedom man skraaler
ved Højaltrets blotte Navn,
fnøs, om Lys derpaa man tændte,
vistnok synes mindst i Vente
Korsets Høvding, Altrets Sol.
Og videre skildres nu atter Elendigheden. Under
Kirken bygger Troldene og kyser og kogler med Skyg
ger, fostrer Kulde, Skrømt og Nid, hader Højsangen,
dræber Livskraften i Toneklangen, saa det nærmest
lyder som Klokker, der ringer for Lig. Og vel syntes
der jo i den sidste Tid at komme et aandeligt Røre,
Oxforderbevægelsen nemlig, men hvad var det andet end
>Nymands-Fagter<, det var jo kun en »Kaglene over
en tom Rede. Der kom ikke andet for Dagen end
Alterlys og Messehagler og Guldkors:

men i Graven, mørk som Natten
liggende blev Kirkeskatten:
Livets Ord og Hjærtets Tro.
Paven vandt ved Striden nogle »Bispestole uden
Ben«, men
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om noget vandt Vorherre,
det er skjult endnu, desværre!
under Jordanflodens Is.

Saaledes ser det kun mørkt ud. Men det kan dog
ikke vare ved saaledes; en Gang maa den store Ven
ding komme. Endnu bor i Løn Livskraften til mageløs
Bedrift; den vil en Gang vaagne, og naar Anguls Æt
vaagner af Dvale, da betyder det, at Age-Tor vaagner,
savne vil han fluks sin Hammer,
søge den, hvor Trolden bor,
med sit Øjes Lynildsflammer
femten Mile under Jord,
og, som alle Troldes Dommer,
tordne for dem, saa den kommer,
gør med Trymer kort Proces.

Saa vaagner vel Engelen fra Tyatire i samme Stund,
og da skal de straalende Bedrifter øves, som skal overgaa de første; da skal det rygtes over Jorden, at Anguls
Kæmpeæt, født og baaren i Højnorden, men genfødt
i Kristi Daab, gaar sejrsæl i Døden.
I dette Digt genfinder vi alle Grundtvigs Hoved
tanker om den engelske Menighed. Og vi bestyrkes i
det, vi hele Tiden har hævdet, at Grundtvigs Haab
om denne Menigheds Fremtid, det knytter sig ikke
til den »anglikanske Kirke«, som snarere er et Kors
for Tanken, der gør det vanskeligt at fastholde Haabet.
Men det knytter sig til de store Kræfter i Folket og
til Mindet om Menighedens straalende Bedrifter i dens
første Aarhundreder.
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