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FORORD

Min plan er ikke bare at skrive en bog om en bog, men mest at indkredse den
teologiske vision, som kan læses ud af en bog, N.F.S. Grundtvigs Den christe-
lige Børnelærdom. Jeg vil nok præsentere læseren for, hvad man kalder en
værkinterpretation, så præcist som muligt. Mit synspunkt er imidlertid, at i
dette ene værk, Børnelærdommen, står Grundtvigs hele teologi.

Jeg bruger her ordet ‘teologi’ frem for ‘dogmatik’, da ‘dogmatik’ er belastet
med en fordom om at være systematisk skoleridt eller luftig spekulation.
Grundtvigs visionære teologi, hans form for dogmatik, har en anden art. Den
kredser om et gådefuldt sakramentalt kraftcentrum. Den er koncentrisk op-
bygget under stadig bevægelse, fra centrum til periferi og retur, fra Gud til
Gud.

Måske burde man hellere tale om Grundtvigs »anti-dogmatik«, en teologi
tæt på »poetologi«, sagde Poul Borum. I så fald står vi med en poetisk teologi.
Men tænker man dermed på værker som Dantes La divina Commedia eller
Miltons Paradise Lost, så falder Grundtvigs Børnelærdom langt fra stammen.
Grundtvig selv brugte ugenert ordet ‘dogmatik’ om sit værk, skønt han som
dansk sprogforvalter bedre kunne lide den alternative vending ‘christelig Læ-
rebygning’. Trods alt ligger Grundtvigs Den christelige Børnelærdom i sin form
ikke langt fra en traditionel, nogenlunde samtidig dogmatik som H.L. Mar-
tensens Den christelige Dogmatik fra 1849.

Ingen har til dags dato skrevet bogen om Grundtvigs teologi, men mange
har efterlyst den. Så tidligt som i 1949 deklarerede Henning Høirup sin egen
disputats som et forarbejde til »den Fremstilling og den Vurdering af Grundt-
vigs dogmatiske Indsats, der staar som en af de mest paakrævede – og mest
krævende – Opgaver for kommende dansk teologisk Forskning«. Så sent som
i 1983 undrede Poul Borum sig over, »at en grundlæggende bog om Grundt-
vigs kristendoms-syn og kirke-syn ikke eksisterer«.

Hvorfor denne mangel? En enkelt forklaring gives ikke. Måske er grun-
den, at man skulle skaffe sig et historisk vue over Grundtvigs voluminøse
indsats, før man magtede at formulere hans tænkning i systematisk-teologisk
kortform. De fleste forskere er således gået historisk til værks. Et højdepunkt,
ja højdepunktet var Kaj Thanings skelsættende disputats fra 1963.
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Grundtvigbiblioteket er fuld af bøger, som er rige på citater, men fattige
på systematisk-teologisk refleksion. En række forskere lægger dog i disse år en
filosofisk vinkel på forfatterskabet såsom Ole Vind om historiefilosofi, Hen-
rik Fibæk Jensen og Kim Arne Pedersen om erkendelsesteori hos Grundtvig.

Spredt foreligger nogle få dogmatiske monografier, og af dem er Regin
Prenters serie af artikler langt det bedste. Hans forelæsninger fra 1983 over
den kirkelige anskuelse giver en fin indføring i Grundtvigs tankeunivers, men
de yder ifølge ham selv »intet bidrag til Grundtvig-Forskningen«. Altså end-
nu ingen samlet, kritisk fremstilling af Grundtvigs teologi.

Jeg tror, forklaringen kan være den fordom, som ofte luftes, at Grundtvig
var mere digter end tænker. Men man overser, at visionær tænkning er digte-
risk af væsen. Grundtvig tænkte gerne digterisk, også i Børnelærdommen. Han
skrev en næsten poetisk prosa med lange slyngede sætninger og generøs brug
af bindestreg samt kursiv (som jeg ikke gengiver i mine citater). Han lydlig-
gjorde sin skrift, malede og drillede med ordbilleder, brugte troper på stribe.
Ikke desto mindre har han disponeret Børnelærdommens kapitler med stor
stringens, logisk fremadskridende. Denne stil, på én gang diskursiv og billed-
rig, har man sjældent haft smag for. Hvor ofte har læsere af Børnelærdommen
ikke lagt bogen fra sig med en bemærkning om, at det samme har Grundtvig
sagt langt bedre andetsteds, navnlig i sine salmer og prædikener? Christian
Thodberg har præget tesen: »Prædikenen er Grundtvigs teologiske værksted.«
Men så er det strengt taget til ingen verdens nytte at læse Grundtvigs dogma-
tiske nøglebog, selv om den er »et Hovedværk inden for al kirkelig Literatur«,
som Anders Nørgaard enthusiastisk siger, det »dogmatiske testamente«, sup-
plerer Kaj Thaning køligt. Alligevel er det svært at komme udenom bogen,
hvis man vil gøre sig klog på Grundtvigs kristelige tankeverden.

Jeg holder fast ved mit synspunkt, at Børnelærdommen ene bog rummer
hele Grundtvigs teologi, en rig og reflekteret dogmatik, en bevægende bog,
som vidner om en stor indre bevægelse under de seks år, det tog at skrive den.
Jeg vil altså nærlæse dette ene værk og kun sjældent ty til andre steder, hvor
det samme er sagt bedre. Se, om det bærer.
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I

INDBLIK

Grundtvigs christelige Børnelærdom

Grundtvigs Børnelærdom udkom som en serie artikler i årene 1855-61. De
stod i Kragballes Kirkelig Samler, et tidsskrift med et næsten ligeså sært navn
som udgiverens. Grundtvig skrev dem i sin høje alderdom, da han var mel-
lem 72 og 78 år, så hans teologi lå fast, men han selv blev stadig klogere på
kristendom.

Det bekendtgjorde han gerne meget rørende. Hans mageløse opdagelse
var sket 30 år tidligere i 1825, »da der først gik Lys op for mig«. Nu kokette-
rer han med sin rolle som »den gamle Præst og Skriver«. Han leger med tan-
ken om, »så gammel, som jeg er«, at hans »arrigste Modstandere« skal give
ham ret i næsten alt. Man kan altid håbe, for selv kommer han dem nærmere,
når der går skred i hans erkendelse. Det sker uafladeligt. »Paa mine gamle
Dage«, siger han som eksempel på sine erkendelsesgevinster, har han nærmet
sig Luthers syn på præsteordination.

Alderen gav klarsyn. Jo ældre, jeg bliver, proklamerer han, »des klarere
staar det for mig«, at sand kristendom og frihed hører sammen. Alt tager tid.
Ikke »førend nu«, betror han os, har han vovet at regne korstegnet med til då-
bens begyndelse. »Først i den seneste Tid gik det op for mig«, fortæller han,
at syndsforladelse er to ting. »Det varede længe med mig selv,« bekender han,
før han lærte at sætte pris på fadervor ved dåben. Selvbekendelse på selvbe-
kendelse. De kulminerer med hans dejlige tilståelse, at »jeg til min egen store
Forbauselse har opdaget«, at den apostoliske succesion er tom snak.

Jeg har her læst Børnelærdommen bagfra. Læst forfra viser bogen, hvordan
Grundtvig mere og mere spiller på sin alder med klædelig selvironi. Naturligt
nok, for han blev jo seks år ældre under arbejdet med bogen. Han har et seri-
øst ærinde, nemlig ‘tilegnelse’, den tilegnelse gennem selvbetragtning, som
jeg vender tilbage til under Grundtvigs hermeneutik. Med »egne Øine« og
»egne Øren« forvisses man om, at børnelærdom i sin helhed ejer en guddom-
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melig fylde, siger Grundtvig, og »vi faaer igrunden slet intet deraf, uden vi
troende tilegner os det Hele«. Intet mindre end det hele! At nå så langt kræ-
ver år, mange år. Nogle bliver dummere, Grundtvig blev klogere med alde-
ren. Han sagde det selv.

I 1868 blev artiklerne i Kirkelig Samler på venners opfordring samlet til en
bog og genudgivet 1883 af Svend Grundtvig. Denne anden udgave ligger til
grund for Holger Begtrups udgivelse i 1909 samt den, jeg citerer fra, Georg
Christensens og Hal Kochs udgave i 1944. Ind imellem udsendte Ejnar
Skovrup sin »Fjerde Udgave« med forklaringer i 1941.

Idéen til en børnelærdom præsenterede Grundtvig i en tale, som han læste
op i det københavnske konvent. Den er nu optrykt i Holger Begtrups Ud-
valgte Skrifter. Denne tale over Den christelige Børnelærdom fra 1847 adskiller
sig på navnlig ét punkt fra Den christelige Børnelærdom i bogen fra 1855-61.
Grundtvig havde tænkt sig en »god Haandbog for de smaa Kirkegængere«,
men denne bog for børn blev aldrig skrevet. Den skulle have indeholdt en
kort oversigt over kirken, dens højtider og skikke, husandagt og bibelbrug,
gerne med smukke billeder og kønne vers, men Grundtvig ventede sig nu
ikke mirakler af sådanne pædagogiske greb. Endelig skulle håndbogen sup-
pleres af en lille bibelhistorie og kirkehistorie, som jo er mere forståelig for de
små kirkegængere end »Lærebygninger i christelig Dogmatik og Moral«. Som
bekendt blev den senere Børnelærdom opført som en lærebygning i kristelig
dogmatik for voksne.

På tre punkter peger talen fra 1847 fremad mod bogen fra 1855-61. Det
ene er kritikken af Luthers Lille Katekismus, som angiveligt mangler »det kir-
kelige Præg«. Derfor behovet for at få en ny bog, som både uvidende præster
og skolemestre, men navnlig mødre kunne have gavn af.

Det andet punkt er hermeneutisk. Forståelse beror på deltagelse eller del-
agtighed. Talen i 1847 slår fast, at uden kirkegang, »uden levende Deeltagelse
i alt det Kirkelige«, har en håndbog ingen chance for at blive forstået.

Endelig foregriber talen et tema, jeg tager fat på i kapitlet om retorik.
Man må nemlig, erklærede Grundtvig, gerne bruge »kiærlig Overtalelse«, når
de små skal indføres i sand kristendom. Retorisk overtalelse af hjertet virker
langt bedre end logisk argumentation med hovedet, ja, formentlig er de små
helt uimodtagelige for logik. Man kan læse, hvordan Grundtvig selv praktise-
rede kærlig overtalelse i sine breve til sin tidligere konfirmandinde, den
skarpsindige og følsomme baronesse Elise Stampe (1824-83) på Nysø. Hun
bekendte i sit første brev, at hun »naturligviis blev rød i Hovedet over at
modtage, og rigtig inderlig glad ved at læse« det »overraskende deilige Brev
fra pastor Grundtvig«. Hans epistler demonstrerer stor retorisk kompetence.
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Men ellers måtte han ofte beklage den sørgelige »Mangel paa Ild og Kraft hos
Taleren«, et ægte retorisk topos. Brevene er fra årene 1856-61, skrevet samti-
dig med artiklerne i Kirkelig Samler, hvoraf Grundtvig direkte anbefaler Elise
Stampe at læse »Om Forsagelsen« og »Tro og Haab og Kiærlighed«.

I 1849, seks år før Børnelærdommen, øvede Grundtvig sig en sidste gang
over små 14 sider på Samtaler om den christelige Børnelærdom, en dialog i pla-
tonsk stil mellem en begavet Yngling og en bedaget Olding, Grundtvig som
en dansk Sokrates. De ender med at blive enige om, at deres følsomme trang
til sikkerhed kan finde fred i »Daabs-Pagten, Daabs-Ordet, Fadervor og Fred-
lysningen«. Samtalerne er en slags stiløvelse, der foregriber det særligt litteræ-
re og dialogiske ved Børnelærdommen.

Som den første har Poul Borum set, at Grundtvig gerne ville have sin Bør-
nelærdom opfattet som litteratur. Et sted i bogen mindedes Grundtvig 1825,
»den Tid, da hele den Danske Litteratur, og ei mindst paa den kirkelige Side,
laa i dyb Dvale«. Nu i 1860 tog han så tråden op, da han med Børnelærdom-
men optrådte som præst og »Skriver«. Teologi er altså skrift. Og det teologi-
ske skrift, Børnelærdommen, er i streng forstand litteratur. Generelt hyldede
Grundtvig den platonske tese om den døde skrift modsat det levende ord,
»Beskrivelsen« versus »Ordet med levende Røst«, men han var ikke teologi-
foragter. Den teologiske skrift kan man have stor »Gavn og Glæde« af, hvis
den – ligesom den bibelske »Skrift« – læses med troens levende ord som her-
meneutisk nøgle.

Hvad kendetegner da teologi som litteratur? Det forklarede Poul Borum
ikke. Jeg minder om, at begrebet »litteratur« – en skriftlig produktion af fikti-
oner, som kræver stil og fordeler sig på genrer – først fikseres omkring 1800,
nogle fører begrebet tilbage til Lessing og Kant. Før den tid hørte litteratur
hjemme under poetik og retorik. Man kan sige, at Grundtvig skrev op mod
romantikkens forestilling om en kunstreligion, der mente at kunne overføre
Guds originalt skabende kraft til kunstneren. Gud er død, kunstneren leve!
Kort sagt kan det romantiske begreb om litteratur beskrives med prædikater
som, »kreativ, med dets modsætning afledt; spontanitet, med dets modsætning
konvention; frihed, i kontrast til regler«. Gud fik sin afsked, mens digteren
blev regnet som kreativ og spontan og fri.

Grundtvig tænkte imidlertid uanfægtet ud fra en før-romantisk, retorisk
tradition for litteratur. Han opponerede mod romantikken ved at opfatte
digterens guddommelige evner som skabt af Gud. Begge, både Gud og digte-
ren, har skabende evner, begge dyrker fiktion, et ord, som jo etymologisk
kommer af roden ‘fingo’, at skabe, at forfærdige. Men der er forskel, for Guds
fiktion eller poesi har mere på sig end digterens poesi. Hvad ‘mere’? Grundt-
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vig svarede præcist, at »den guddommelige Poesi (poiesis) er en virkelig Ska-
belse«. Altså ‘virkelig’, ja det poetiske liv er både »sandt og virkeligt«. Modsat
må kategorien for menneskelig poesi være ‘mulighed’, ikke nødvendigvis løgn
og latin, men fiktiv mulighed. Guds poesi er da ‘mere’ end digterens poesi,
for så vidt ‘virkelighed’ kan siges at være mere end ‘mulighed’. Både Gud og
digteren præsterer poesi eller fiktion. Men Guds fiktion bliver til erfaret vir-
kelighed, mens digterens fiktion forbliver en blot æstetisk mulighed, der kun
har realitet i digtets udtænkte verden. Vi kan leve på Guds poesi, men kun
opleve digterens poesi.

Man kan sige, at Grundtvig opfattede teologi som poesi. Teologi er da det
muliges kunst. Som en særlig litterær genre lever teologi af at udfolde de mu-
lige betydninger i Guds guddommelige poesi, som den blandt andet forelig-
ger i troens ord, trosbekendelsen. Sådan set afromantiseres teologien ved at
være afledt af troens ord. Som akademisk disciplin må teologi rigtignok re-
spektere konventionen for videnskabelig tænkning, som styres af en retorik,
der gælder for den slags diskurser. Men inden for disse rammer står det teolo-
gen frit for at tænke, som han vil, alene bundet af sin overbevisning. Det vil
sige, at teologi som litterær fiktion er mulighedssans, fiktion giver frihed. In-
gen skal komme og diktere teologen, hvad han skal tænke. Han er fri som lit-
teraten til at forestille sig alt muligt, også det menneskelig talt umulige, som
ligger i Guds sande og virkelige poesi.

Man skal ikke være blind for Grundtvigs store sans for, at teologi som lit-
teratur kunne gavne hans ambition om at blive anerkendt på den hjemlige
litterære scene. Grundtvig havde tæft for, hvor magten lå, nemlig i den kø-
benhavnske, borgerlige offentlighed. Han ønskede at virke »baade som Præst
og Skribent, midt i Hovedstaden«. Han noterede med en vis patos, hvordan
han desværre for en kort stund måtte gå i eksil som sin gamle faders personli-
ge kapellan, »men Hovedstadens Præsteskab tabte mig dog aldrig af Syne«.
Grundtvig tabte heller aldrig dem af syne. Hans trang til at vinde litterær an-
erkendelse, forstår man bedre, når man læser Pontoppidan Thyssens beskri-
velse af, »hvor ringe agtet Grundtvig var, da han levede. De førende kredse i
dansk kulturliv betragtede ham bestandig som en sværmer og outsider, om
end ikke uden visse genialske glimt; og hans kirkelige tilhængere var få. Han
vandt nok nogen anerkendelse i sine seneste år, men i 1866-67 anbefalede
kun 71 præster et af Grundtvig støttet forslag om indførelse af valgmenighe-
der, mens 758 præster underskrev en protestadresse. Året efter, fire år før
Grundtvigs død, fremkom en kæmpeadresse mod forslaget med 35.000 nav-
ne, og det blev naturligvis også stærkt frarådet af bisperne, der dengang alle
var decideret modstandere af grundtvigianismen«.
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Børnelærdommen har, mener jeg, også et dialogisk præg. Den tegner et
større galleri af venner og fjender, men man kan naturligvis diskutere, om
Grundtvig samtaler med dem. Han polemiserede på livet løs mod alle teolo-
ger af rationalistisk observans, H.N. Clausen og hele hans slæng, »Præste-Par-
tiet og Professor-Partiet«. Søren Kierkegaard fik læst og påskrevet, skønt to-
nen skifter, som de seks år går, og værket skrider fremad. Grundtvig levnede
ikke de lutherske bodskristne nogen chance for at komme til orde. Vennerne,
»mine Præstevenner«, omtaltes mest for deres lunkne eller ligefrem afvisende
holdning til Grundtvigs forslag om sognebåndsløsning og præstefrihed. Det
»saakaldte grundtvigske Parti« fik lige et par neutrale ord med på vejen. Altså,
Grundtvig påtaler og omtaler, men samtaler han? Hans adresserede sin Bør-
nelærdom til de i forvejen kristne, menigheden, men rettede i slutkapitlet
henvendelse til sine yngre præstekolleger, »de Yngre af Ordets Tjenere«. Bo-
gen er i al fald skrevet »kun for Christne og til Christne«. »Vantroe Læsere«
kan alligevel intet forstå, hvis de skulle være så heldige at få Børnelærdommen
i hånden. Grundtvig havde ikke noget, han skulle forsvare. Apologetik kan
han være foruden. Han forsvarede sig selv, ikke kristendommen. Men førte
han samtale? Ja, med sig selv! Over de seks år, Børnelærdommen skrives, førte
han en stadig dialog med sig selv om den sande lære. Som forfatter var han
yderst nærværende. De drabelige selvopgør fik ende, men hans samtale med
sig selv førte til stadig ny erkendelse.

Grundtvig angav på titelbladet af Den christelige Børnelærdom, at den er
»betragtet« af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Poul Borum mente, ordet sigter til
lærdom i bred betydning, både som forkyndelse, belæring og undervisning.
Det har Borum læst i Ordbog over det Danske Sprog. Men forkyndelse kan der
nu ikke være tale om. Grundtvig drev teologi, tilmed retorisk teologi, som vil
overtale, men desuagtet er teologi ikke forkyndelse. Borum havde ikke blik
for det retoriske hos digteren Grundtvig. Snart kom han dog på bedre tanker
og præciserede betydningen af ‘betragtet’ til »intellektuel betragtelse«, der ad-
skiller sig fra tro som »personlig bekendelse«. Bedre havde det dog været at slå
op i Grundtvigs egen tekst, hvor denne dels kan tale ganske upointeret om
»Betragtninger«, dels særdeles prægnant om »Livets Selv-Betragtning i Sand-
heds Lys«, det vil sige om den hermeneutiske regel, at tilegnelse sker gennem
selvbetragtning. Med titelbladets ord »betragtet« gav Grundtvig altså et her-
meneutisk vink om betingelsen for at forstå Børnelærdommen.

Der er god mening i, at Børnelærdommen er skrevet som en samling artik-
ler. Grundtvig foregøglede ingen overordnet begrebssystematik, men kredse-
de om nogle få kristelige livserfaringer, betragtet snart under én, snart under
en anden synsvinkel, så vi efterhånden kan skimte nogle enkelte grundtræk af



I  INDB LIK

14

en lærebygning. Han prøvede sig frem. Vi får en ægte essayistisk dogmatik,
skrevet lejlighedsvis. Næppe nogen anden dogmatik indleder med en kirke-
politisk opsang, der ligner den, Grundtvig afleverede i sin fortale til udgaven
fra 1868 af Børnelærdommen, hvor ovennævnte protestadresse mod loven om
valgmenigheder hudflettes.

De 21 artikler, hver på ca. 10 tryksider, bortset fra den sidste på ca. 70 si-
der, er i Børnelærdommens første del optrykt i en lidt anden rækkefølge end
den, de havde i Kirkelig Samler, se ‘Indhold’ af Ejnar Skovrups »Fjerde Udga-
ve« fra 1941. De 7 første artikler i Børnelærdommen stod i tidsskriftet som
henholdsvis nummer 5,1,2,6,7,3,4. Resten følger gangen i første udgivelse.
Saglig set fortæller det ikke andet end, at Børnelærdommen ikke fra starten var
planlagt som en bog. I årene 1855-59 skrev Grundtvig som et urværk 4 artik-
ler pr. år, i 1860 fulgte første tredjedel af artikel 21, som blev færdiggjort over
to omgange i 1861.

Børnelærdommen er løst disponeret i tre dele, kap. 1-8 om apostolikum,
kap. 9-15 om det kristelige liv, kap. 16-21 om kirkepolitiske og frelseshistori-
ske emner. I kap. 8 siger Grundtvig om skriftemålet, at han finder »det nød-
vendigt at behandle den særskilt«, hvad han så gør i kap. 16, således at kap. 9-
15 udgør en blok for sig.

Dispositionen kan, mener jeg, også ses som en koncentrisk komposition.
Så svarer kap. 1 til kap. 21, kap. 2-8 til 16-20, og i midten står kap. 9-15
(med kap. 12 om »Ordet og troen efter Christi egen Lærdom« som det cen-
trale kapitel om »den store Vexel-Virkning mellem Gud og Menneske«).

Grundtvig redegjorde i første kapitel med stor præcision for sit anliggen-
de: Det grundkristelige er Kristus i sin menighed med dåbspagten. Han af-
grænsede sig fra Luther og Kierkegaard. Slutkapitlet er en udførlig, mere
snakkende finale på det hele. Kap. 2-8 om apostolikum fortsætter i kap. 16-
20 med den deraf følgende politik og historie. Det nye liv fylder midten af
bogen ud med kap. 9-16, Børnelærdommens højdepunkt, en serie dybt origi-
nale artikler, der sprudler af dogmatisk indsigt og formuleringskunst.

Jeg har, sagt i forbifarten, også disponeret min egen fremstilling af
Grundtvigs teologi koncentrisk ud fra hans kristelige erfaringer, således at
kap. III til V udgør midterfeltet med kap. IV om væksten som centrum.

Børnelærdommen er blevet læst på mange måder. Lad mig nævne tre. P.G.
Lindhardt lagde i 1958 ud med at tolke Børnelærdommen som Grundtvigs
svar på Kierkegaard, den var »helt igennem anlagt som »svar« til den sidste og
til kirkekampslitteraturen«. Dette synspunkt gentog Lindhardt med mellem-
rum, 1964 i sin lille biografi over Grundtvig, 1974 og 1977 i sine to udgivel-
ser af Grundtvigs prædikener fra årene 1854-55 og 1855-56. Lindhardt læste
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Grundtvig ‘kristologisk’, for så vidt læren om Kristi efterfølgelse stod i cen-
trum af kirkekampen. Kaj Thaning forstod Børnelærdommen ‘skabelsesteolo-
gisk’ som en rapport om Grundtvigs opgør med den lutherske ortodoksi.
»Og vil man have udbytte af »D.kr.Bl.«, gør man vel i at læse den som et per-
sonligt opgør med lutherdommens tankeverden og som et udslag af frigørelse
fra den skriftbundethed, han selv som lutheraner havde været hildet i.« Lind-
hardt og Thaning tog begge afsæt i en polemisk side af Børnelærdommen.
Hans Raun Iversen har derimod læst Grundtvig som ‘helligåndsteolog’ og
strejfer Børnelærdommens udsagn om tro og håb og kærlighed, »den åndelige
dimension«. Han slår fast, at »ånden er Gud i dag«. Denne læsemåde har den
fordel, at den betoner Grundtvigs eget upolemiske anliggende.

Lindhardt, Thaning og Iversen dækker det teologiske spektrum kristolo-
gisk, skabelsesteologisk og åndsteologisk. Jeg vil mere hæfte mig ved Børne-
lærdommens fundamentalteologi (retorisk erfaringsteologi) og trinitetsteologi,
som efter min mening er selve livsnerven i Grundtvigs teologiske vision. Som
optakt vil jeg se nærmere på Grundtvigs begreb om teologi.

Adskillige gange får vi at vide, at Børnelærdommen primært rummer ‘op-
lysninger’. Grundtvig ville kaste lys over tingene og rejse en kristelig lærebyg-
ning, af ham selv defineret som »Dogmatik«, ja han kunne svinge sig op til at
tale om »vor Dogmatik«. Den adskiller sig dog klart fra, hvad de kraftesløse
luthersk-ortodokse kan udrette, for med deres vranglære om menneskenatu-
rens grundfordærvelse kan de intet, »uden i det høieste at skrive Dogmatiker
og lære dem udenad«. Grundtvig var derimod ikke i tvivl om nytten af sin
egen dogmatik. Han spillede på 1 Pet 3,15 i følgende slagkraftige selvanmel-
delse, der fortæller os, at »selv vores christelige Skrift er saa langt fra at være
unyttig eller overflødig, at den tvertimod for alle christelige Læsere i vor Tid
og vor Læseverden maa være ønskelig, og vel for Læsere, der føle Trang til at
giøre sig selv og hinanden Regnskab for deres Tro og Haab, findes uundvær-
lig«. Hans dogmatik er litteratur for Gud og hvermand. Ikke blot menighe-
den, men også »vor Læseverden« kan nyde godt deraf. Ingen forlagskonsulent
kunne have sagt det bedre.

Hvad forstod Grundtvig da ved teologi? Hans begreb herom glimrer ikke
ved sin klarhed. Vi får præsenteret to præmisser, der hver især er let fattelige.
Den ene angår vor lærdom, som holdes ude fra vor tro. Den anden drejer sig
om Kristi lærdom, som holder sammen på tro og erkendelse. Grundtvig
glemte bare at slutte. Han drog ingen konklusion på de to præmisser. Det vil
jeg gøre, men først gå ind på den dobbelte forudsætning.

Først gjorde Grundtvig meget ud af at skelne. Tro og lærdom »maa holdes
ude fra hinanden«. Tro finder sted i hjertet, lærdom i hovedet. Menigheden i
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kirken deler hinandens tro, de lærde i skolen insisterer derimod hver især på
deres eget. Grundtvig sagde med egne ord, at tro er en »reen Hjertesag«, og
lærdom en »reen Hovedsag«. Hjerter slår i takt, men det giver hovedbrud at
skulle være enige i lærespørgsmål. Det er altså forkert at forvente og forlange
»en fælles Menigheds-Lærdom«. Bag sondringen mellem tro og lærdom lig-
ger er vigtigt motiv, sagt med ét ord: frihed. Ingen tro kan leve med tvang, og
lærdom korrumperes under tvang, så menigheden og »Lærestanden« skal lade
hinanden være i fred.

Så langt er tankegangen nem at følge, men flere spørgsmål står ubesvaret.
Grundtvig placerede tro og lærdom på hvert sit antropologiske sted (hjerte og
hoved) og i hver sin institution (kirke og skole). Hver skal have sin uforstyr-
rede frihed. Det er let nok at forstå.

Men der er mere at sige, for Grundtvig ville jo ikke nøjes med at skille
parterne ad. Han adskilte ikke, men skelnede, så parterne »holdes ude fra
hinanden«. De må kunne samtale i stedet for at strides. Og de må i deres for-
skellighed have noget til fælles. Hvad er det fælles? Og med hvilket redskab
skelner man, så parterne »holdes ude fra hinanden«? Det volder åbenbart
problemer. Jeg lader disse spørgsmål stå et øjeblik.

Den anden præmis vedrører Kristi lærdom, som er én. Når Grundtvig
skifter fokus fra menneskets lærdom til Kristi lærdom, lægger han stor vægt
på enheden af liv og lys. Denne enhed omtalte han som »Eenheden af Guds
Søns Tro og Erkiendelse« – et af de mange steder, Grundtvig hentydede til Ef
4,13. Stedet gør det tydeligt, at Grundtvigs genetiv er objektiv, for det drejer
sig om »enheden i troen og erkendelsen af Guds Søn«. Altså, tro og erkendel-
se (lærdom), liv og lys er ét. De kan og skal ikke »holdes ude fra hinanden«.

Hvor finder man denne enhed formuleret? Grundtvig henviste til den
apostolske trosbekendelse, som ifølge ham er selve børnelærdommen, »i aller-
egenligste, allerstrængeste og allerlivsaligste Forstand den Christelige Børne-
lærdom«. Apostolikum er »Herrens Munds-Ord«, som forener liv og lys, de
»er eet i hans Ord«. Grundtvig markerede ortografisk enheden med vendin-
gen, at Guds ord er »Menneskets Livs-Lys« (Joh 1,4).

Grundtvig standsede her. Han reflekterede ikke over, hvad formuleringen
af enheden mellem liv og lys saglig set kan betyde. Hvad følger af enheden?

Jeg tager nu fat på konklusionen, som skal forklare, hvad Grundtvig for-
stod ved teologi. For at samle op, første præmis peger på en menneskelig lær-
dom, som skelner mellem tro og lærdom, mens anden præmis kredser om
Kristi lærdom, som forener tro og lærdom, forstået som liv og lys.

Det kunne se ud, som om ordet ‘lærdom’ betyder det samme i de to tilfæl-
de, menneskets og Kristi lærdom, men skinnet bedrager. Grundtvig brugte
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ordet ‘lærdom’ tvetydigt. I første præmis står ‘lærdom’ for ‘teologi’. Denne te-
ologi har sin frihed til at tænke, som den vil. Den kan uanfægtet drive radikal
bibelkritik, for resultaterne heraf kan aldrig anfægte troen. Tro og teologi
camperer i hver sin lejr, adskilt ved en uoverstigelig kløft. Ingen af parterne
kan genere hinanden, hver passer sit. Troen er Guds gave, teologien menne-
skets værk. Kort sagt, troen er immun over for teologisk kritik.

Grundtvigs anden præmis forklarer baggrunden for, at troen er så uberørt
af teologisk lærdom. Det er troen, fordi den til syvende og sidst har sin helt
egen form for lærdom. Gud skænker ikke blot tro (liv), men også en lærdom
(lys), som ligger i troen, altså troens egen erkendelse ifølge Ef 4,13. Lyset
kommer ikke udefra, men springer ud af livet. Troen rummer sin særlige for-
nuft, som er forskellig fra teologisk fornuft i al almindelighed.

Grundtvigs første og anden præmis kan nu sættes i forbindelse med hin-
anden. Troen er den samme her og der. Men den anden præmis giver nu en
god forklaring på, hvorfor troen kan bevare sin selvstændighed i første præ-
mis. Den lærdom, der bor i troen, må jo være en anden end den lærdom, der
kan holdes ude fra troen. Kristi lærdom, som er troens egen fornuft, er en
ganske anden end menneskets lærdom, dets egen fornuft.

På denne baggrund kan man forstå Grundtvigs påstand om, at den apo-
stolske trosbekendelse drager »den eneste aandelig forsvarlige Grændse mel-
lem Troen og Lærdommen«. Lærdom betyder her i citatet menneskets tros-
eksterne lærdom. Grundtvigs mening var, at den tros-interne lærdom profile-
rer den tros-eksterne lærdom, så denne virkelig kan holdes ude fra troen.

Nu kan konklusionen drages. Den tro, som skiller sig ud fra lærdom (før-
ste præmis), har selv en iboende lærdom (anden præmis), som er indbegrebet
af sand teologi (konklusion). Teologi dyrker i og for sig hverken tro eller
menneskelig lærdom, men udfolder lærdommen i troen, lyset i livet. Teologi
foregår ligeså hverken i kirken eller i skolen, men dyrkes et sted midt imel-
lem, i kirkeskolen, der indskoler menigheden i klar tænkning. Kirkeskolen er
vel nærmest en slags menighedsfakultet.

Det er overraskende at se, hvor nært Grundtvigs begreb om teologi ligger
på Anselm af Canterburys tanke om »fides quaerens intellectum«, troen der
søger indsigt, eller på Karl Barths tanke om teologiens egen rationalitet, som
Bent Flemming Nielsen herhjemme har undersøgt i sin disputats fra 1988.

Jeg har et hængeparti, spørgsmålet fra før om, hvad tro og lærdom har til
fælles? Man kunne ganske enkelt svare, at tro og lærdom (teologi) har kri-
stendom som fælles emne, men det er for enkelt, eftersom lærdom jo er to
ting. Hvad Kristi lærdom angår, så giver den os en stadig stigende indsigt i
troen, således at forskellen mellem tro og erkendelse gradvist forsvinder. Tro
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må ende i skuen. Hvad menneskelig lærdom angår, så er sagen ikke så enkel.
Grundtvig var jo vant til at bekæmpe rationalistiske teologer à la H.N. Clau-
sen. Men i Børnelærdommen fik de fripas til at tænke, som de vil, bare de
blander sig uden om kirkens ritualer, der jo gerne skulle føre troens sprog.
Rationalistisk fornuft forekommer tvetydig. På den ene side har denne for-
nuft en kedelig tilbøjelighed til at forfladige forståelsen af kristendom.
Grundtvig afviste blankt denne tendens, som stammer fra en teologisk viden-
skab, der af væsen er vantro. På den anden side kunne Grundtvig godt accep-
tere en ganske radikal bibelkritik, selv om den har rationalistiske rødder, for
den berører kun bibelen, som kristelig talt er sekundær, mens trosbekendel-
sen, som er kristendommens primære kilde, holdes udenfor.

Grundtvigs eget, anti-rationalistiske standpunkt kan klart aflæses af over-
skriften til kap. 18 i Børnelærdommen, »Den christne Tro og den christelige
Lærdom«. Her skelnes mellem ‘kristen’ og ‘kristelig’, »Christendommen« og
»Christeligheden«, som går på henholdsvis kirkens kristendom og personlige
troserfaringer. Sådan set bygger tro på trosbekendelsen, mens teologi udvikler
den lærdom, der findes i troserfaringer. Hvad er forskellen mellem at udfolde
læredommen i troen og lærdommen i troserfaringen? Er der nogen forskel?
Ja, den består deri, at troserfaringen altid rummer et selv, som skal tilegne sig
troen. Dette selv er på en gang bundet af troen og fri til at tænke over troen,
en dobbelthed, som behandles i næste kapitel.
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I I

TEOLOGIEN

Hermeneutik

At forstå sig på Grundtvig er svært, måske netop fordi hans teologiske vision
er gået os folkekirkeligt i blodet. Vi lever langt hen grundtvigsk, føler af hjer-
tet og ser verden, som han, ofte uden at vide af det. Lever vi grundtvigsk, er
det måske ikke livet om at gøre at tænke over det grundtvigske. Her kunne
ligge en subtil forklaring på, at ingen hidtil har udforsket Grundtvigs centrale
dogmatik i sammenhæng. Mit eget forsøg kan læses i denne kirkelige kon-
tekst, men måske har historien allerede overhalet den grundtvigske vision. En
vision i forfald kan fascinere, men også skabe afstand, så man bedre ser, hvad
der gav den liv. Det kan være, den grundtvigske livsform ejer forvandlings-
kraft, for i modsat fald vil dens vision snart være væk. Før jeg har ført min
egen undersøgelse til ende, har jeg svært ved at sige, om der er behov for en
rekonstruktion eller en obduktion af Grundtvigs teologiske vision.

I Børnelærdommen har Grundtvig indflettet en regelret forståelseslære, en
filosofisk-teologisk hermeneutik, mere lig nutidens filosofiske hermeneutik
(Heidegger og Gadamer) end romantikkens kongeniale indføling (Schleier-
macher). Det overrasker, da Grundtvig jo havde romantikken helt inde på li-
vet, men han foregreb vor tids filosofiske hermeneutik ved sin elementære
sans for sprog og historie, det historisk-poetiske menneskeliv. Dette liv udgør
vores humant begrænsede erfaringshorisont. Nøglen til Grundtvigs herme-
neutik er altså det historisk-poetiske liv, som finder sted mellem menneske og
menneske, folk og folk. Sådan set lagde Grundtvig afstand til den romantiske
idé, der går ud fra, at fortolkning består i at føle sig ind i personligheden bag
teksterne, en indføling som bygger på den antagelse, at vi alle er fælles om et
overindividuelt liv hinsides historien.

Jeg vil lade det være godt med denne ene historiske bemærkning, da min
opgave er en anden end den teologihistoriske.
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Grundtvigs hermeneutik tog primært sigte på at forstå sig på livet. Livs-
forståelse fremfor tekstlæsning er sagen, en metodelære glimrer ved sit fravær.
Grundtvig pejlede sig altså hermeneutisk ind på de kilder, der giver indblik i
livet.

Rundt om i Børnelærdommen har Grundtvig strøet bemærkninger om
hermeneutik, ofte i form af faste vendinger der gentages, nærmest som musi-
kalske ledemotiver. Pludselig mærker man løvens klo i én slående formule-
ring, der lyser op på siden. De fyndige ord lyder for det indre øre, så man får
lyst til at læse dem højt. Teknikken med ledemotiver gør, at læseren kan gå på
kryds og tværs af Børnelærdommen, indtil et mønster, det hermeneutiske para-
digme, tydeligt ses vævet ind i bogen.

Grundtvig skrev udpræget på visuel inspiration, hver ny indsigt kom som
indfald. Bemærk hans rigelige brug af synsmetaforik, når han skal beskrive
sin tøvende erkendelse af treenigheden. I en enkelt passage siger han, at man
vil »faa at se«, hvad der »er blevet mig klart«, og hvad der endnu er »mørkt«
for mig, »see mit Forhold til en christelig Lærebygning, hvis Grund-Træk jeg
øiner«, skønt de endnu ikke kan »skues i deres klare Sammenhæng«. Vi kan
dog »skimte« konturerne af en kristelig lærebygning. Grundtvig ser og skim-
ter, øjner og skuer, inspireret får han syn for sagn.

Grundtvig sammenfattede sin sete filosofisk-teologiske hermenutik i én
sentens: »Vi forstaar aldrig meer af et Liv, end vi selv har oplevet.« Så kort og
klart kan det siges.

I første omgang vil jeg gå ind på den filosofiske side af hermenutikken,
ifølge hvilken forståelse undfanges i oplevelse. Først opleve, så forstå. Det er
den rette rækkefølge. Grundtvig skelnede ikke skarpt mellem oplevelse og er-
faring, skønt man godt kan se på ordene, at de hver for sig udsiger noget
markant forskelligt. At ‘opleve’ er at ‘leve’. Livet i oplevelsen sanses her og nu,
det står umiddelbart på spil. Vi siger, at vi kommer ‘ud for’ en oplevelse. Den
kommer udefra og fylder os med liv, vi oplives, men den kan lige så godt tøm-
me os for liv, så vi snarere aflives. At ‘erfare’ er derimod at ‘fare’, det vil sige at
være på rejse, og det tager tid. Med tiden kan oplevelse blive til erfaring. Det
sker, når vi går fra spontant at opleve til reflekteret at erfare. Præfikset er- i
‘erfare’ indicerer, at vi inderliggør oplevelsen, vi reflekterer, genspejler det op-
levede, og uddrager måske med tiden en lære, som forvandler den flygtige
oplevelse til sikker erfaring, der gør, at vi bedre kan orientere os i livet.

Jeg skal senere vende tilbage til forskellen mellem at opleve og at erfare,
men først vil jeg se på Grundtvigs hermeneutiske sentens, filosofisk anskuet.

Altså, forståelse forudsætter oplevelse. Sagt med eftertryk er det en »Ind-
bildning at ville forklare og beskrive hvad vi hverken har oplevet eller kan i
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dette Verdens-Aar opleve«. Hvem oplever da? Det gør ‘vi selv’, sagde Grundt-
vig i sin før nævnte sentens. Hvad opleves? ‘Et Liv’, svarede Grundtvig. Så-
dan set implicerer oplevelsen to ting: et subjekt (selvet) og et objekt (livet).
Og det skal vise sig, at subjekt og objekt kan bytte plads. Deres indbyrdes re-
lation er overmåde dynamisk.

Selv og liv, subjekt og objekt, bidrager hver især til oplevelsen, men med
noget forskelligt. Grundtvig antydede dette stikordsagtigt ved at tale om ud-
vikling og betragtning, »Livsudviklingen og Selvbetragtningen«. Jeg begynder
med betragtningen.

Selvet ‘betragter’ livet. Dermed har selvet fået overdraget to opgaver. Det
skal ved selvsyn skaffe sig vished om livets realitet. Det er det ene. Hvad vi har
set med egne øjne, livet omkring og i os, er virkeligt. Det kan ingen bestride,
for så vidt vi ikke er halvt forblændet eller helt blinde, men har klarsyn. Ved
selvsyn får vi en viden, som vi selv står inde for. Selvet får ved selvsyn vished
om det virkelige liv.

Men selvbetragtning har også et andet formål end realitetsvished, nemlig
tilegnelse. Mit liv er mit, men strengt taget bliver det først mit, når jeg gør det
til mit eget gennem selvbetragtning. Denne form for selvtilegnelse hænger
nøje sammen med overgangen fra oplevelse til erfaring. Det umiddelbart op-
levede liv kan jeg i ro og mag ‘betragte’, og resultatet af denne betragtning
kan i bedste fald blive en tilegnelse, der gør, at jeg erfarer livet som mit.

En sådan form for tilegnelse behøver tid. Selvbetragning høster kun i det
lange løb resultater. Grundtvig sagde, at forstand på livet, altså hvad erfaring
i bedste fald giver mig, »kun langsomt udvikler sig under Livets Selv-Betragt-
ning«. Erfaring får jeg som regel i ryk, når livet en gang imellem går op for
mig. Tiden må være moden. Der er en tid til at opleve og en tid til at erfare,
hvordan det oplevede tilegnes. Langt fra altid, sagde Grundtvig, er vi åbne
for at gøre ny erfaring, »langt fra at være lige tilgængelig eller modtagelig i alle
Livs-Stillinger«.

For at samle op, gennem selvbetragtning kan vi med tiden tilegne os det
liv, som vi er vis på har realitet. Så langt, så godt. Men Grundtvig afviste på
det bestemteste, at selvet er et suverænt subjekt. Af sig selv kan subjektet ikke
gøre ret meget. Selvbetragtning fører kun til noget på én betingelse, som ven-
der forholdet mellem selv (subjekt) og liv (objekt) om. Denne betingelse er
livets egenvirksomhed, dets ‘udvikling’. Livet og ikke selvet er suverænt. Livet
sætter sig selv igennem. Dette forklarede Grundtvig gerne ved nogle få faste
formler, et tema med variationer.

Skal man læse Grundtvigs Børnelærdom ret, må man som sagt have øre for
sprogets musik i ord og vendinger, som gentages og varieres, svarende til de




