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N.F.S.Grundtvig: De Levendes Land 

Det Poetiske er en hypothetisk Sætning i Konjunktiv, 
det Mythiske er en hypothetisk Sætning i Indicativ. 

(Kierkegaard: Om Begrebet Ironi) 

Manuskriptet til Grundtvigs digt De Levendes Land, formentlig fra februar 
1824, bærer ingen titel; denne er fra en senere og afvigende version af 
digtet, trykt i L. C. Hagen: Historiske Psalmer og Riirn til Bmne-Lærdom, 
1832. 

De Levendes Land er ofte omtalt og parafraseret i Grundtvig-litteratu- 
ren. Blandt talrige behandlinger t0r man fremhæve Kaj Thanings personal- 
og tankehistoriske undersqgelse: "Grundtvigs M0de med Irenæus - hans 
Vej til 'Dagningen' og 'De Levendes Land' " (Grundtvig-Studier 1953) og 
Peter Skautrups filologiske gennemgang "De Levendes Land" (Grundt- 
vig-Studier 1956). Ingen af disse hver på sin vis overordentlig givende 
artikler griber dog om det der i vort perspektiv synes at være nælden, 
nemlig det paradoksale forhold at  digtet (i str. 5) tilsyneladende fornægter 
sit eget forehavende: det fornægter digtekunsten. 

Dette paradoks gælder ganske vist kun såfremt man opfatter teksten 
som et digt. Det er ogsA muligt at betragte den som en profetisk 
Abenbaring; det er ikke utænkeligt at digteren selv har anlagt en sådan 
betragtning og derved undgået paradoksets brod. Denne betragtningsmåde 
vil ikke få tilslutning i det fdgende, der vil se teksten som et digt. (At 
forfatteren ikke anses for et orakel her, betyder naturligvis ikke at vi 
forbyder os selv at gore sådanne iagttagelser om digtets jeg som at det 
optræder besværgende, manende, skuende, profeterende o.s.v. - i rollen 
som vates; vi læser digtet "i god tro", men forholder os passende skeptiske 
over for Grundtvig). 

Denne undersogelse af teksten som digt vil derfor snarere ligge i 
forlængeIse af nogle antydninger hos Torben Brostr~m (i en anm. af Steen 
Johansens udvalg af Grundtvigs digte 1963, optrykt i "Ti Ars Lyrik, Kritik 
og Kronik 1956-65", 1966, s. 11-13) end af de to ovennævnte afhandlin- 
ger. 

Brostrom taler om en bogstavelighed i billederne, selv i Grundtvigs mest 
hieroglyfiske poesi og citerer som eksempel herpå str. 7 af De Latendes 
Land. Han fortsætter om dette digt: 

Det er i ovrigt et af de mest komplicerede og delvis kaotiske digte, set 
fra et struktur-synspunkt. Ikke at tale om, at det undsiger den poesi, 
det selv lever af, men dets bevidste hentydning til og polemik mod Kingos 
Far Verden, far vel! har medfort en rzkke barokke billedtyper og 
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