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VI ER DØBT I KRISTUS
Vi er døbt i Kristus,
det er dagens under midt i det, der hænder,
er han lyset hos os.
Som en dug, der falder
over frygtsomheden
og den hårde vilje
er han dåbens nåde.
Fra sin død på korset
rækker han os livet,
genløst til at bære
kærlighedens lovsang.
Jørgen Miohaelsen 1978
(fra Den nye Pagt, salmer af sognepræst
Jørgen Miohaelsen. 1981, nr. 1)

DRIK DEN NYE VIN
Tekst: Joh. 2,1-11. - 2. søndag efter Hellig Tre Konger,
1. tekstrække.

Drik den nye vin
på festens bord,
den, hvis druer i
gudsriget gror,
den, der springer frem
af påskens ord.
Den, som forud de
i Kana nød,
da ved gæstebudet
Kristus bød,
og et under dagens
grænse brød.

72

Den, som med sin
dybe magt og glans
skaber lovsangsglød
og glædesdans, den, som uforligne
ligt er hans.
Den, hvori vi til
vor trøst har smagt
frugten af hans frelses
værk fuldbragt,
nåden skænket i
den nye pagt.
Vinen, som forvandler
dig og mig,
hvori Kristus gir os
del i sig,
åbner os gudsrigets
nye vej .
Vin,

som sprænger, hvad

den stænges i,
ved hvis kraft det
gamle er forbi, vin,

som dybt i ansvar

gør os fri.
Drik den nye vin
på festens bord,
vinen i Guds nadver,
dåb og ord, syng af glæde som
hans lovsangskor!
Jørgen Miohaelsen 1980.
(fra Den nye Pagt, salmer af sogne
præst Jørgen Michaelsen. 1981, nr.4)
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HERRE JESUS/

SOM EN TIGGER

Mel.: Herren taler: Øer3 hører! (Den danske Koralbog 166)
Herre Jesus,
som en tigger
lægger jeg mig, hvor du selv går frem!
Bartimæus
lig jeg ligger,
hvor din vej går til Jerusalem!
Skønt din tåre væder
støvet, hvor du træder,
ingen ser dog, hvad det tjener dem!
Jesus Frelser,
hør min råben!
Kom, forbarm dig over os. Guds Søn!
Over dig er
Himlen åben,
alt formår hos Faderen din bøn!
Dine dybe sukke
øjne kan oplukke,
så de lyset ser, du Davids Søn!
Glad i ånd jeg
ved, du hører,
selv når alle dine råber: ti!
Med din hånd mig
du berører,
omend andres hjælp går mig forbil
Selv på vej til døden,
hjælper du i nøden!
Lad mig følge efter dig deri!
Mk. lo,46-52; Luk. 18,31-43.
Jørgen Glenthøj 1975.
(fra 129 Salmer. Tillæg til Den
danske Salmebog. 1981, nr. 897)
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DU GAV OS/ GUD/ DIT FADERNAVN

Mel.: Du Herve Kvist, Mainz 16o5 (Den Danske Kovalbog 84).
Du gav os. Gud, dit fadernavn
som sønner at anråbe.
Du vender alt til deres gavn,
som i din favn
på arv og frihed håbe.
Du har os fra vor synd forløst
ved Jesu blod og smerter.
Du har din kærlighed udøst
med håb og trøst
i vore arme hjerter.
Du adgang gav ved tro til dig
for vore suk og bønner.
Du herliggør, men sparer ej
på trængsels vej
forjættelsernes sønner.
Du udvalgt har, hvem du har kaldt;
det er for os en gåde.
Du rejser skabningen, som faldt,
og skænker alt
til dem, som tror din nåde.
Du lader os som slagtefår
i denne verden regne.
Du giver os dog barnekår,
trods banesår,
og sejren, når vi segne.
Du rejste Kristus ved din Ånd
til livet fra de døde.
Du løser støv af dødens bånd
med faderhånd
ved Åndens førstegrøde.
Rom. 5 og 8.
Jørgen Glenthøj 1975.
(fra 129 salmer. Tillæg til Den
Danske Salmebog. 1981, nr. 933)
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BEHØVER VI EN NY SALMEBOG OG I SA FALD EFTER HVILKE RETNINGSLINIER?
FOREDRAG HOLDT PÅ SELSKABET DANSK TIDEGÆRD's
SOMMERMØDE

I

LØGUMKLOSTER

1980
VED REGIN PRENTER

Den danske Salmebog er ikke uanvendelig til gudstjenestebrug. Af
den overleverede salmeskat indeholder den så meget og så godt stof,
at vi sagtens kan klare os med den en rum tid fremover. I strenge
ste forstand behøver vi i Danmark ikke nogen ny salmebog, forelø
big da. Et andet spørgsmål er, om Den danske Salmebog er god nok,
som den er. Og det er nok ikke helt så sikkert, som at den er an
vendelig. Ville vi derfor give spørgsmålet denne, lidt ændrede
form: Ville det være godt, om vi fik en ny salmebog?, kunne jeg
nok besvare spørgsmålet bekræftende. Vi kan sagtens få en salmebog,
der er bedre end den, vi fik i 1953. Der er dele af den ældre sal
meskat, vi endnu savner, og der er adskillige af de ældre salmer,
vi har fået med, som ikke har fået den bedste form, det gælder især Kingo. Så er der spørgsmålet om vor tids salmedigtning, både
dansk og udenlandsk. Er den tilgodeset i det rette udvalg og i den
rette form? Det kan i hvert fald diskuteres.
At vi sagtens kan få en ny salmebog, der er bedre end den, vi
har, er dog ikke ensbetydende med, at vi snarest muligt bør have
en ny salmebog. Det er ikke godt at skifte salmebog for tit. Det
tager lang tid at få en salmebog taget i brug. Især varer det me
get længe med at få de nye og hidtil ukendte salmer i en sådan sal
mebog sunget ind. Det gælder ikke mindst, når også melodien er ny.
Hvor mange præster i Danmarks land har mon vovet at sætte Luthers
store dødssalme "Midt i livet er vi stedt ud i dødens våde" på
salmeseddelen, selv om den har stået i salmebogen siden 1953? Skal
vi have en ny salmebog nu eller i nærmeste fremtid, må den være ik
ke blot noget, men meget bedre end den nuværende. Og man kan, når
man ser de hidtil fremkomne salmebogstillæg, der jo er forarbejder
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til en forbedret udgave af salmebogen/ godt få sine tvivl i så
henseende.
Og dermed er jeg allerede nået til retningslinierne ved udarbej
delsen af et salmebogsforslag. Og man kan i grunden ikke tage stil
ling til spørgsmålet/ om vi behøver en ny salmebog, førend man har
gjort sig klart, efter hvilke retningslinier en salmebog overhove
det bør sammensættes.
Det første spørgsmål, vi må svare på, er dette: Hvad skal vi bru
ge en salmebog til? Og svaret må synes indlysende: vi skal bruge
den som sangbog i menighedens gudstjeneste. Salmebogen er vor guds
tjenestesangbog.
Dette indlysende svar er imidlertid ikke så eentydigt, som det
ved første øjekast kan synes. Den danske Salmebogs forgænger hed
som bekendt Salmebog for Kirke og Hjem. Og både titelen og indhol
det viser, at salmebogen også skulle bruges til andet end til at
synge efter i kirken. En meget stor del, den væsentligste, af orthodoksiens og pietismens salmedigtning er skabt til andagtsbrug
uden for gudstjenesten. I Grundtvigs Sangværk findes mange, ofte
dybsindige, læredigte, der ikke er egnet til gudstjenestebrug. Og
en hel del af det, der i vor egen tid er fremkommet som ny salme
digtning, er overhovedet ikke ment som led i en såkaldt etableret
kirkes overleverede gudstjeneste, lige tværtimod'.
Hvis man vil fastholde, at salmebogen udelukkende er og skal væ
re en gudstjenestesangbog, vil den nødvendigvis blive meget mindre
end den nuværende, og mange af de sange, der findes i Den danske
Salmebog, måtte udgå. At salmebogen blev mindre, ville jeg ikke be
klage. Som gudstjenestesangbog skulle salmebogen indeholde sange,
vi alle er fælles om, sange, der er den danske menigheds og ikke
blot enkelte kirkelige gruppers eje. Men når en salmebog indehol
der op til 7-8oo sange, kan den ikke blive en virkelig fælles sang
bog. De enkelte menigheder vil da vælge ud af det, der netop pas
ser dem, og forestillingen om, at vi har en fælles salmeskat i le
vende brug, er en ren og skær indbildning. Eller også - det er den
anden mulighed - er størstedelen af disse mange sange en død,
ubrugt masse, der blot står der på de mange sider, men som vi let
kunne undvære. Jeg kunne godt ønske mig en lille salmebog, der ude
lukkende skulle tjene som gudstjenestesangbog. Den ville blive me
get mindre end Den danske Salmebog. Men jeg tror ikke, at vi får
den. Og jeg kan ikke selv gå ind for, at vi får den nu» En ny sal-
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mebog vil formodentlig blive til på samme måde som dens forgængere.
En kommission vil blive nedsat på såkaldt bredt kirkeligt - und
skyld! .folkekirkeligt - grundlag. Den folkekirkelige bredde, ved
vi, udelukker altid nogle, og det kan let være nogle af dem, der
har bedst forstand på gudstjenesten og salmens plads i den. Og de,
der kommer med, vil være så forskellige, at resultatet vil blive
et kompromis mellem modstridende synspunkter og ønsker. Det turde
være indlysende, at en virkelig god gudstjenestesangbog ikke kan
blive til på den måde.
Dertil kommer, at vor overleverede salmeskat, som før nævnt, kun
kan bevares, i det omfang den er levedygtig, i en salmebog, der bå
de er gudstjenestesangbog og noget mere end det. Så ønskeligt det
kunne være at have en ren gudstjenestesangbog, kan vi ikke uden et
brud med salmeoverleveringen få en sådan. Og et sådant brud ville
nok vise sig at umuliggøre løsningen af opgaven: at sammensætte en
god og brugbar gudstjenestesangbog.
Jeg tror derfor, vi må tolke det svar, vi gav på spørgsmålet om,
hvad vi skal bruge salmebogen til, på denne måde: vi skal bruge
salmebogen til gudstjenestesangbog. Men den salmebog, der skal gø
re fyldest i gudstjenesten, må indeholde andre sange, måske endda
mange andre sange end dem, der egner sig til gudstjenestebrug. Og
det er der en grund til. Det var ingen tilfældighed, at salmedigt
ningen i orthodoksien, ja, allerede før - man tænke f.eks. på herr
Hans's navnesalme, Hans Christensøn Stehns "Herre Jesu Christ, min
frelser du est" (Du Herre Krist) - i høj grad blev andagtsøvelsens
udtryk, enkeltmenneskets og den lille gruppes. Kristne mennesker
synger også uden for kirken. Og den sang er ikke uden betydning for
kirkesangen. Både tekstligt og musikalsk har folkesangen betydet
overmåde meget for kirkesangen. Selv om gudstjenestesangene har og
bør have deres særlige indhold og form, som er bestemt af deres li
turgiske funktion i gudstjenestehelheden,, går det ikke an at trække
en skarp grænse mellem sange, der er egnede til gudstjenestebrug,
og sange, der alene hører den private andagt til. Jeg ville nok
ønske, man kunne det. For det ville gøre brugen af salmebogen i
gudstjenesten betydeligt lettere. Jeg må give professor Søren Søren
sen ret i, at det frie salmevalg rummer en fare og "pålægger præ
sten et stort ansvar, som hans uddannelse og øvrige forudsætninger
vel ikke altid giver ham kraft til at bære". Nej, det tør siges.
Så dejligt det ville være, om vi havde gudstjenestesalmerne klart
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afgrænsede, f.eks. ved at salmebogen anviste bestemte salmer til
de enkelte søn- og helligdage som hos Kingo og Landstad, tror jeg
ikke, det er muligt at foretage en sådan afgrænsning i en eventuelt
kommende dansk salmebog. Skulle salmebogskommissionen eller den li
turgiske kommission foretage udvalget og fordelingen af gudstjene
stesalmerne, er jeg bange for, at Søren Sørensens ord om, at uddan
nelse og øvrige forudsætninger ikke altid giver den fornødne kraft
til at bære ansvaret, også ville gælde flertallet af medlemmerne i
de bredt folkekirkeligt sammensatte kommissioner. Og så er vi lige
vidt.
Vi må derfor indstille os på, at også en kommende salmebog vil
komme til at riamme både sange til gudstjenestebrug og sange til
brug uden for gudstjenesten. Og jeg tror, vi bør vurdere denne om
stændighed positivt. For hvis der ikke lever en sang, folkelig og
åndelig, uden for gudstjenesten, da vil sangen i gudstjenesten let
stivne i formalisme og traditionalisme.
Men netop når vi regner med, at en kommende salmebog må have den
ne bredde og alsidighed, som også dens forgængere har haft, bliver
det vigtigt at sikre, at gudstjenestesangene ikke forsvinder i
mængden, og at de ikke trænges ud af gudstjenesten af andre til
gudtjenestebrug mindre egnede eller helt uegnede sange. Så snart
en sang er optaget i salmebogen, vil den også en dag kunne dukke
op som højmessesalme. Jeg har engang været med til som første sal
me, ganske vist ved en eftermiddagsgudstjeneste, på Palmesøndag at
synge "Fred hviler over land og by". Men det er ikke så meget bed
re, når præster, hvad hænder utallige gange, på en søndag morgen
vælger en fortræffelig morgensang af Kingo, hvori der står: "Jeg
trøstigt til mit kald mig giver og fanger nu min gerning an". For
det tager sig næsten ud som en opfordring til overtrædelsen af det
tredie bud.
Hvad kan vi gøre for at sikre gudstjenestesangene i en kommende
salmebog? Vi kan vist ikke gøre andet end at sikre os, at de bedst
egnede gudstjenestesange er der i tilstrækkeligt omfang og i den
rette form. Dernæst burde det også være en selvfølge, at sange,
der, hvis de blev anvendt i gudstjenesten, direkte ville stride
mod gudstjenestens egen mening, altså ville springe ud af gudstje
nestehelheden og opløse den, f.eks. protestsange på et fremmed
sprog, ikke bør tages med. Spørgsmålet bliver, hvordan man kan ind
rette salmebogen sådan, at den egentlige gudstjenestesang bliver
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hovedsagen. Her vender jeg tilbage til spørgsmålet om salmebo
gens omfang. Jeg tror, vi må bort fra de overdimensionerede salme
bøger. Hvis det var muligt - og det må det være - så jeg helst 5oo
salmer som det mål, der ikke måtte overskrides. Det betyder, at vi
må bort fra den forestilling, at salmebogen også skal indrettes så
dan, at den kan bruges som mødesangbog i missionshuse og forsam
lingshuse og lignende steder. Man måtte snarere tilstræbe, at sal
mebog og sangbog brugtes jævnsides i missions- og forsamlingshuse,
sådan at en del salmestof f.eks. kunne udelades af Højskolesangbo
gen og Hjemlandstoner og andre sangbøger, så de kunne give plads
for flere af de åndelige sange, som der ikke kan blive plads til i
salmebogen, når dens omfang ikke skal sprænges. Vi kan ikke undgå
at komme på afveje, hvis vi vil indrette salmebogen sådan, at den
skulle kunne erstatte sangbogen i missions- eller forsamlingshus
eller ved kirkelige stævner.
De sange, der skal medtages ved siden af de egentlige gudstjene
stesange, må være dem, der i indhold og i tone - dette ord forstået
i både digterisk og musikalsk forstand - stemmer bedst med gudstje
nestesangene i snævrere forstand.
En sådan sigtning forudsætter imidlertid, at vi har en nogenlunde
klar forestilling om, hvad der kendetegner gudstjenestesangen. For
selv om det ikke, som jeg tidligere hævdede, er muligt at trække
nogen skarp grænse mellem den egentlige gudstjenestesang og anden
åndelig sang, er det ikke destomindre muligt så tydeligt at kende
tegne gudstjenestesangen, at det lader sig gøre, omend ikke med
fuldstændig sikkerhed så dog med tilstrækkelig klarhed, at afgøre,
hvilke salmer der er bedst egnede til gudstjenestebrug, og hvilke
der slet ikke er det. Der vil altid blive et vist antal af salmer
tilbage, hvor det må afhænge af lejligheden og et personligt skøn,
om de kan og bør bruges i menighedsgudstjenesten. Og der er i sin
orden, at det er sådan.
Hvad kendetegner da den egentlige gudstjenestesang? Jeg svarer:
dens liturgiske funktion i en gudstjenestelig helhed. Sangen i
gudstjenesten er ikke blot udfyldning af pauserne mellem de afsnit,
der læses eller tales. Ganske vist oplever vi ikke sjældent et sal
mevalg, som faktisk nedsætter salmesangen til at være pauseudfyld
ning. Salmesangen er heller ikke ikke blot en agitatorisk eller
sentimental - eller begge dele - understregning af den theologi el
ler ideologi, præsten i sin prædiken søger at give udtryk for. Uden
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tvivl støder vi også, endda ikke så sjældent, på et salmevalg af
denne karakter. Men det er en misforståelse af salmens funktion,
en misforståelse, der vel har sin baggrund i det forholdsvis store
tal af læresalmer, vi, siden Kingos tid, har haft i vor kirkes sal
mebog. Strengt taget er der kun en af højmessens 5 frit valgte sal
mer, der bør slutte sig tæt til præstens prædiken over dagens evan
gelium. Og det er den 4. salme, salmen efter prædikenen. Ellers
har salmerne deres liturgiske funktion i en gudstjenestehelhed,
hvori evangelielæsning og prædiken over evangeliet utvivlsomt ind
tager en central plads, men ikke er det hele. I sin bog om "Kir
kens Liturgi" understreger professor Søren Sørensen med rette det
gudstjenestehistoriske faktum, at salmerne i den lutherske gudstje
neste oprindelig var gendigtninger af de enkelte led i den middel
alderlige latinske messe, introitus, kyrie, gloria, graduale, cre
do o.s.v. samt oversættelser af hymner og antifoner og andet litur
gisk materiale. I Hans Thomisøns salmebog fra 1569 spores denne
sammenhæng meget tydeligt.
Den gamle messes liturgiske led var kendetegnet af deres bibelske
oprindelse. De bestod af bibelord, i betydeligt omfang hentet fra
de bibelske salmer. Introitus, graduale, offertorium og communio
er sammensat af vers fra de bibelske salmer, hvor i den ældste tid
hele salmer har været sunget - eller større dele af dem - sådan
som det stadig sker i de bedegudstjenester, vi kalder tidebønner.
Andre led som kyrie (Herre forbarm dig), gloria (englenes lovsang
fra julenatten), sanctus (helligsangen ved nadveren) med benedictus (Velsignet være han, som kommer i Herrens navn) bygger på and
re steder fra Gammel og Ny Testamente.
Ved denne sin bibelske oprindelse kommer den liturgiske sang til
at udtrykke noget for al kristen gudstjeneste grundvæsentligt: me
nigheden, Guds folk, som er samlet på Herrens dag for at modtage
hans gaver og tilbede ham, står over for sin Gud på den plads,
hvor det gamle Israel stod, når det var samlet i templet med kon
gen som første præst, der på hele folkets vegne frembar de gaver,
der var udtryk for folkets tak for den uforskyldte nåde, at det
måtte stå for Herrens ansigt som hans udvalgte folk, pagtens folk.
De gammeltestamentlige salmer - eller rettere: grundstammen i sal
mesamlingen - har en mærkelig historie bag sig, inden de til sidst
blev den kristne menigheds sang. Mange af dem var oprindelig lagt
kongen i munden, ikke som enkeltperson, men som den, der talte og
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handlede på hele folkets vegne, ja, samlede hele folkets fælles
skab i sin person - når alt var, som det skulle være, hvad det,
som vi ved fra bibelhistorien, som oftest -ikke var. I salmen ud
trykte kongen hele folkets nød og klage og hele folkets tak og
pris for hjælpen i nøden og hele folkets lovprisning af HERRENs
vælde og godhed. Siden, da folket havde været i landflygtighed og
kongedømmet under de vekslende fremmedherredømmer var forsvundet
fra det hjemvendte folk, fortsatte man med at synge salmerne. Men
nu blev det jeg, der talte i klage- og takkesalmer, ikke mere kon
gens folkesamlende jeg, men den enkelte israelits eller jødes jeg,
når han klagede sin nød for Herren og modtog hjælp under frembærelsen af de ofre, som loven gav mulighed for at frembære ved siden
af den fælles offertjeneste, som præsteskabet i det genopbyggede
tempel sørgede for. Man har i denne forbindelse talt om en "demo
kratisering" af salmerne. Den enkelte israelit, som troede på Her
ren og blev i pagten, repræsenterede nu, i disse bønner og sange.
Herrens pagtsfolk.
Dermed var den kristne menigheds brug af salmerne i sin gudstje
neste muliggjort. Dog var der kommet det nye til, at Guds udvalgte
folk havde fået sin konge, Jesus Kristus, sådan at alle bønner og
sange nu blev frembåret i hans navn. I grunden er det ham, der syn
ger for og taler for i al kristen bøn og sang, ham, der var kors
fæstet for folkets synd og oprejst som dets levende herre, på samme
tid folkets præst, der borttager dets synd, og dets konge, der
står i spidsen for det, når det træder frem for sin Gud. Men det er
de samme salmer, der bruges. Også Guds folk under den nye pagt må
klage sin nød, bekende sin skyld, takke for hjælpen og prise Guds
vælde og mildhed, som den gamle pagts folk havde gjort det. Og den
gør det med den gamle pagts salmer til vidnesbyrd om, at pagtens
Gud er den samme, pagtens vilkår det samme, og pagtens folk det
samme, fordi udvælgelsens nåde er den samme under den gamle og un
der den nye pagt, som jo ikke er to, men een pagt under to forskel
lige dele af den ene frelsens historie.
Når det, vi nu kalder salmer - og som egentlig burde kaldes hym
ner, fordi betegnelsen salme burde forbeholdes de bibelske sange,
som det er tilfældet i en række andre sprog end de nordiske - skal
være afløsere af den gamle messes liturgiske led, da bør de være i
samklang med den bibelske sang. De første lutherske reformatorer,
også Luther, ønskede de liturgiske led gengivet i den friere poeti-
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ske form med tilhørende melodier. Det førte for de skiftende leds
vedkommende snart til/ at et langt mindre tal af salmer kom til at
stå på det sted, hvor introitus og graduale f.eks. stod; således
foreslog Luther den 13o. salme/ gendigtet som "Af dybsens nød, o
Gud, til dig", som almindeligt introitus. Det viste sig, at denne
såkaldte salmemesse ikke kunne blive et fuldgyldigt udtryk for det,
den latinske messe havde rummet. Og da så sidenhen i orthodoksiens
og pietismens tid og ikke mindst i forrige århundrede en stor skat
af åndelige sange voksede frem og efterhånden i større eller mind
re omfang gled ind i gudstjenesten, i forbindelse med en gradvis
opløsning af den gamle liturgiske opgybning af gudstjenesten, blev
salmemessen noget helt andet end det, reformatorerne havde tænkt
sig. Til sidst sejrede præstens frie salmevalg, som vi kender det
i dag, så alt kan synges, når det bare står i salmebogen.
Det er ikke nogen let opgave at tilbagegive salmesangen dens
tabte liturgiske mening. Søren Sørensen går ind for et salmevalg,
der i størst muligt omfang lader gudstjenestesalmerne svare til
den gamle messes led, og har udarbejdet et salmevalgsforslag til
alle kirkeårets søn- og helligdage, der er bemærkelsesværdigt og
langt bedre end det tilsvarende forslag fra Den danske Salmebog,
der efter mit skøn er ringe, formodentlig fordi det er udarbejdet
alt for hurtigt.
Det, der er brug for, er salmer, der udtrykker menighedens hen
vendelse til Gud i bøn om hjælp, bekendelse af skyld, lovsang for
nåden og tilbedende pris af Guds storhed og barmhjertighed. Der er
i langt ringere grad brug for læresalmer, der i forklarende eller
appellerende form henvender sig til menigheden i en tale om Gud.
Nu er det mærkeligt, hvor relativt få salmer, der virkelig henven
der sig til Gud, som bibelsangen gør det, og hvor relativt mange
salmer, der henvender sig til menigheden eller den enkelte med de
res tale om Gud, belærende og appellerende. Nu har læresalmen fået
en meget fremtrædende plads i vor salmetradition gennem Kingo og
Grundtvig. Og det må nødvendigvis præge vort salmevalg. Det kommer
vi vanskeligt uden om.
Men skulle jeg i allerstørste almindelighed - andet kan jeg jo
ikke gøre i et kort indlæg som dette - pege på nogle retningslini
er for udarbejdelsen af en eventuelt kommende, ikke alt for stor
salmebog, da ville jeg sige: flere, mange flere egentlige bøns- og
lovsalmer, færre læresalmer eller theologiske reflektionssalmer -
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som man også kunne kalde dem, langt færre end i Den danske Salme
bog. Og her kan jeg til slut komme med en bemærkning om den plads
som ny salmedigtning kunne og burde få, når der næste gang skal
laves ny salmebog i Danmark. Jeg ville ønske, at vi kunne få en ny
salmedigtning, der kunne rette op på den skævhed, som er kommet
ind i vor salmeoverlevering gennem den store overvægt, som belæren
de, reflekterende og appellerende sange har fået. Det måtte også
gerne være virkelig nye salmer, der f.eks. sprogligt kunne bringe
en gennemgribende fornyelse, sådan som Brorson i sin tid gjorde
det. Hans digteriske og sproglige mesterskab er langt fra endnu
vurderet efter fortjeneste. Nå, det er måske for meget forlangt af
nutidens digtere, at de sprogligt og kunstnerisk skulle nå Brorsons
højder. Men at vor gudstjenestesang trænger hårdt til fornyelse af
sprog og former, det mener jeg vanskeligt kan bestrides. Vor nylig
afdøde salmedigter K.L. Aastrup bragte ikke en fornyelse på dette
område. Sådan som Kingo og Brorson tog barokkens sprog og stil op,
og Grundtvig romantikkens, burde også vor egen tid kunne give sal
mesangen en sproglig, stilistisk og musikalsk fornyelse. Men det
er ikke alt nyt, som er lødigt. Og jeg har ikke kunnet se tydelige
tegn på stor digterisk, sproglig og musikalsk fornyelse hos dem,
der har forsøgt sig i salmedigtningens svære kunst. Det er derfor
forståeligt, at mange af dem, som f.eks. Aastrup, ikke har vovet
sig for langt bort fra tidligere tiders salme-sprog og salme-stil.
Jeg kunne godt forestille mig, at vor nutidige såkaldte salmemesse
- for en virkelig salme-messe i reformationstidens forstand er den
jo ikke - blev afløst af en gudstjenesteform, hvor bibelens egne
ord i prosaform med en dertil svarende musikalsk iklædning kom
stærkere til sin ret. Det ville ikke betyde, at salmesangen i gængs
betydning ville forsvinde fra gudstjenesten. Men den ville få en
mindre dominerende plads, end den har i dag, og ville formodentlig
just af den grund blive mere meningsfyldt. At den kom til at afgi
ve rollen som pauseudfyldning, ville kun gavne den,selv om den rent
kvantitativt ville komme til at fylde mindre end nu. Hvis fremti
dens evangeliske gudstjeneste vil komme til at se sådan ud, da måt
te spørgsmålet om salmebogen og retningslinierne for dens sammen
sætning stilles på en helt ny måde. Så langt er vi ikke kommet end
nu. Men drøftelserne om en ny salmebog, sådan som de må foregå i
dag, ville ikke tage skade af, at man regnede med en sådan ændret
rolle for salmesangen og lod det medbestemme diskussionen om ret-
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ningslinierne. Man ville da også tage spørgsmålet om tidesangens
plads i det samlede gudstjenesteliv op. Og herunder måtte man over
veje, om den bibelske salme med gregoriansk eller anden melodisk
iklædning ikke også burde finde ind i højmessen påny, ikke mindst
i introitus. Det ville medvirke til, at hymnerne - lad mig nu kal
de dem sådan - ville modtage liturgisk mening fra de salmer, de
stod sammen med, og det ville, for nye salmers vedkommende, kunne
være retningsgivende for både indhold og form. Jeg tvivler ikke på,
at det ville bringe fornyelse ind i en - det er vel ikke for meget
sagt - stagnerende salmedigtning.
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VAKLEN MELLEM HAB OG VISHED I DANSKE SALMERS VERBALFORMER

VED

LEIF LUDWIG ALBERTSEN

Salig lektor Johannes Loft, som andre end mig må kunne mindes, sat
te sine elever til at øve grammatisk og syntaktisk analyse på de
salmer, der blev sunget i skoletimen. Vi stejlede, som vi stejlede
over mangt og meget, denne elskelige gamle mand kunne hitte på at
sige, men naturligvis havde han ret i dette som i næsten alt andet.
Verselinjer som "Ånden opgav enkesønnen" giver en forkert og lat
terlig mening, hvis man ikke tænker sig om og analyserer dem, og
det er som bekendt vanskeligt at gøre, mens man synger. Det skulle
gerne være andet og mere end ren klingklang, man synger, men i
hvilket omfang bliver det det for den uvildige? Det er bekendt,
hvorledes skiftende redaktioner af salmebøger foretager skiftende
retoucheringer af teksterne for blot i nogen grad at opretholde en
vis forståelighed. Hvad specielt sammenblandingen af ældre og nye
re verbalformer angår, synes de at skabe mange misforståelser, som
kun undgår at blive fatale ved, at man under sangen alligevel ikke
når frem til at diskutere med sig selv, hvad det er, man synger.
Peter Balslev-Clausen bragte i den omfattende artikel "Ental og
flertal, et problem for salmebogsudgivere" i HM VII (1978) s.96114 en stor oversigt over steder i DDS og i senere samlinger, der
kan misforstås, fordi man ikke erkender, hvad der er indikativ, og
hvad der er konjunktiv eller imperativ. Og da indikativ angiver en
vished, de øvrige modi en usikkerhed, et håb, et projekt, kan der
komme overraskende religiøse udsagn ud af sådanne misforståelser.
DDS 77 "Nu ville vi os samle" (her og i det følgende: citater i
anførselstegn, fremhævelser af verbalformer ved mig) betyder som
bekendt ikke "nu kunne vi under visse omstændigheder have fundet
på at samle os, men det gør vi iøvrigt ikke". Det er imidlertid
det eneste, den linje kan betyde for en uerfaren læser af i dag.
Da den blev skrevet (i 1869 ifølge Malling, hos Brorson står der
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vil), kom ingen på den tanke at tyde den som præterium, men senest
siden retskrivningsreformen af 1947 ser den udelukkende ud som en
sådan, og da præteritum indikativ er nonsens efter ordet "nu", er
tolkningen som irrealis den mest nærliggende, hvis man ikke er me
get klassisk dannet. Jeg ser bort fra den opfordrende brug af ir
realis, der kun vil blive genkendt som sådan i helt andre stilisti
ske sammenhæng, nemlig typen "Nu ville det gøre godt med en øl".
Medens de præteritopræsentiske verber markerede deres bøjninger
på tildels optisk vis, således at verbet kunne i præsens singula
ris hedder kan, i pluralis hed kan eller kunne, men stavede sin
præteriturns form kunde med et d, ser verbalbøjningen for et almin
deligt verbum således ud, idet alle former har været i brug i den
klassiske tid fra Kingo til Ingemann, men formerne i (parentes)
skulle volde vanskeligheder for læseren i dag:

indikativ
konjunktiv
imperativ

singularis
læser

pluralis
(læse eller) læser

læse
læs

(læset nu uddød)
læs feller læser)

Lige siden Kingos "Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe, Lykke, Ulyk
ke de ganger paa Rad" har digterne brugt pluralisformerne i flæng,
og også forne tiders læsere kunne altså navnlig ikke se på en plu
ralisform, om den mon var konjunktiv eller blot indikativ. Kun ind
holdet viser, at der foreligger konjunktiv i sætninger som "De le
ve lykkelige, nyde længe Og uforstyrret deres Paradis!" (Pram) og
"Hvad end Himlen har besluttet, I fredelig dog holde denne Pagt!"
(Ingemann; begge eksempler fra Kr. Mikkelsens "Dansk Ordføjningslære" 1911, genoptryk 1975, § 136). Den fortolkningsforvirring,
som Balslev-Clausen gør rede for, er altså ofte af lige så gammel
dato som digtene selv, og der er forsåvidt ikke noget, der tyder
på, at læsere af i dag, der knap nok forholder sig til begrebet
konjunktiv, skulle stå i fare for at føle konjunktiv alle vegne,
hvor et verbum ikke ender på -r.
Men for forståelighedens skyld konkluderer Balslev-Clausen, at
moderniseringen i salmernes grammatik bør gennemføres fuldt og
helt, formodentlig således, at al konjunktiv omskrives? Også, hvor
moderniseringer fører til ødelæggelse af rim, vil han lade "for
ståeligheden", altså éntydigheden på basis af en fortolkning, gå
forud for "æstetiske hensyn", idet det, at noget rimer, altså ikke
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betros nogen suggestiv kraft i menighedssammenhæng, der kommer på
højde med den klare tanke. De, der arbejder med den nye svenske
salmebog, mener som bekendt det samme.
Selv ved jeg ikke mere, hvad jeg skal mene. Mit udgangspunkt for
at tage dette emne op var en konstatering af, at mennesker af i
dag kunne opfatte præsensformer uden
ikke som konjunktiv eller
som gammel pluralis, men som gamle og derfor poetiske former i in
dikativ singularis. Da jeg ud fra dette måtte slutte, at det måtte
stå galt til med forståelsen af danske salmers verbalformer, udfor
mede jeg et spørgeskema, som nogle af mine kolleger og studenter
har udfyldt. Det vil være mit håb, at man herefter kan gå et skridt
videre og også udforme et skema, som "manden på gaden" kan besvare.
Men i mellemtiden er jeg også kommet i tvivl om Balslev-Clausens
forståelighedsbegreb.
At vor tids mennesker ikke ubetinget reagerer korrekt på de klas
siske verbalendelser, blev jeg gjort opmærksom på, da en af mine
studenter under en oversættelse af Goethes "Erlkonig" til dansk bl.
a. producerede følgende:
Min søn, du
Elverkongen
Elverkongen
Det er blot

vender dit ansigt væk. er skyld i min skræk,
med krone og følge. tågen, der os ombølge. -

Du kære barn, kom, gå med mig,
jeg leger de dejligste lege med dig;
blomster vokser ved stranden i fylde,
min moder i skønne gevandter sig hylle. Oversætteren opfattede altså tydelig verbalformer uden -r som gamle
og poetiske og ikke forbeholdt pluralis. Jeg har ladet mig fortælle
at denne licens er anerkendt i folkelig sølvbryllupspoesi. Slig fri
hed i den aktive sprogudfoldelse fik mig til at spørge mig selv,
hvor sikker mon den passive sprogbeherskelse er. Aktivt tilstræber
man tydeligvis netop ikke nogen duft af konjunktiv!
Da jeg spurgte folk med grammatisk viden (på tysk, ikke på dansk)
faldt det naturligt at spørge i grammatiske kategorier, selvom for
skellen mellem konjunktiv og imperativ netop ikke kan interessere
os stort i denne sammenhæng. De 15 salmelinjer er i alfabetisk form
plukket ud af salmebogens indeks for netop kun at tage linjer, som
man møder forudsætningsløst. løvrigt er enqueten naturligvis ganske
løs og uvidenskabelig. Som punkterne 16-18 tilføjede jeg tre sætnin
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ger fra højmessen, ligesom man valgfrit kunne besvare, om man er
medlem af folkekirken, samt efter ønske forblive anonym.
indika
tiv

konjunk
tiv

impera
tiv

1. Den signede dag med fryd vi ser

4o

o

o

2. Den store hvide flok vi se
3. Dig vandre vi så gerne med

23

16
22

1
o

o
34

39

26
38

14

o

2

1

o

o
39

3o

lo

16
3

21
34

4o

o

o

38
19
1

1
8
2

1
13
37

o

15

25

2
o

36
39

1
1

18

4. Foragter ej de ringe dage

1

5. Helligånd, vor sorg du slukke

5

6. Her komme dine arme små
7. Her kommer, Jesus, dine små
8. Kimer, I klokker
9. Mig rinde så mange tanker i hu
lo. Nu bede vi den Helligånd
11.
12.
13.
14.
15.

Nu fryde sig hver kristen mand
Nu hviler mark og enge
Nu ringer alle kolkker mod sky
Nu takker alle Gud
Ransager eder selv

16. Hellige Fader, hellige os i
din sandhed
17. Helliget vorde dit navn
18. Herren løfte sit åsyn på dig
Medlem af folkekirken: 15

1

o
3
3

Ikke-medlem: 11

Man vil se, at der kun var et enkelt kryds, der ikke blev sat, men
det var til gengæld i Fadervor (17). Det kan man så efter behag og
behov gøre sig sine tanker om.
I det store og hele overraskede resultatet mig glædeligt. Man
ser, at (i al fald) voksne og tænksomme mennesker uden videre gen
kender den gamle imperativ pluralis (4, 8, 15), tildels endog på
steder, hvor andet ville give mening (14), og at konjunktiv singu
laris i høj grad opfattes som sådan (5, 11, 17, 18). Der er natur
ligvis dem, der opfatter alle gamle pluralisformer som konjunktiv
(i stedet for blot "Nu bede vi den Helligånd" lo), og man kunne
tage i betragtning i den næste salmebog yderligere at normalisere,
hvor det ikke strider mod rimet (3, 9). På den anden side kræver
de verbalformer, der bør opretholdes (2), hvis vi ikke vil ud i
rimløshed, at blive understøttet af en vis erfaringsbredde. Det ta
ler for ikke at ændre for meget.
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I al fald mennesker som de her adspurgte, der fra et andet sprog
ved, at konjunktiv findes, men næppe er vant til at regne med kon
junktiv på dansk endsige selv at benytte den, synes således at pro
jicere denne erfaring ret godt over på deres reaktioner på danske
verbalformer. Disse former virker - selv for tildels kirkefremmede ikke stærkt forvirrende, men som et naturligt led i en sprogprak
sis, der vel ikke er talerens egen, men er adækvat i den givne si
tuation, således som så meget andet fagsprog er det.
Reformister vil muligvis indvende, at så gode reaktioner er for
beholdt de grammatisk skolede. Jeg vil gerne medvirke til at udfor
me et nyt spørgeskema uden brug af grammatiske kategorier, der som
multiple choice skulle spørge "manden på gaden", hvad sætninger
som "Nu ville vi os samle" og lignende egentlig betyder: det eller
det eller det? Jeg frygter ikke menighedernes svar, men heller ik
ke de kirkefremmedes. Den klassiske sangskat er slet ikke blevet
uforståelig endnu.
Men jeg vil gå et skridt videre, og her forventer jeg større pro
test. Balslev-Clausen skelner (efter Bent Noack) mellem på den ene
side det "æstetiske" og på den anden side salmen som brugslittera
tur. Det er slet ikke denne skelnen, jeg vil tage op i det følgen
de. Jeg er vidende om, at visse europæiske kulturnationer i lang
tid har tilstræbt en restaurativ salmepolitik ikke så meget af æste
tiske grunde som for at minde om, at kirken er et gammelt hus. Det
er det samme, der ligger bag de gamle årstal, vi stolt og tildels
med rette sætter under de nye bearbejdelser i DDS. Dette kan der
være noget, der taler for. Men et andet anliggende er vigtigere.
Man vil huske, at heller ikke klassisk dansk skelner klart mellem
indikativ og konjunktiv. Der er derfor på dansk en stor tradition
for at udtrykke sig sådan, at det slet ikke er entydigt, hvornår
der nu foreligger det ene eller det andet. Jeg har ved analyser af
H.C. Andersens eventyr i oversættelser til tysk, hvor man jo må
vælge og hvergang sige, om dette nu er et udsagn eller en gengivel
se af en subjektiv tankegang, kunnet konstatere, at Andersen er
stor ved, at svaret netop ikke er entydigt. Dette danske særkende
er ikke indskrænket til verbalformerne på Andersens tid. F.eks.
Hans Scherfig jonglerer i sine bekendte romaner uafladeligt mellem
ærlig beretning og istrøede halvcitater, så ironien bliver bundløs.
Det har været pudsigt for mig at undersøge tyske oversættelser, der
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hver gang er tvungne til at afgøre, hvor mon den direkte tale hører
op. Denne afgørelse kan ikke træffes.
Selvom det er teologisk ønskværdigt, at vi i det mindste over for
Guds ord i evangeliet kan se, hvad der er en garanti, og hvad der
blot er et håb, så kan man bare ikke på dansk. Den eneste filosof,
vi har haft her i landet af nogen karat, var som bekendt ironiker.
Vi kan gerne analysere sproglige formuleringer i ældre og nyere
tekster med henblik på, som Johannes Loft krævede det og BalslevClausen gør det, at fastslå fra tilfælde til tilfælde, hvad der
rent faktisk siges eller bør siges, men der vil bestandig være et
mellemområde, hvor heller ikke forfatteren behøvede at gøre sig
dette klart og vistnok heller ikke gjorde det (for så havde han
taget sig i vare for misforståelser, som de allerede måtte risike
res blandt hans samtidige). Vi ødelægger således ikke blot danske
salmers "æstetiske” virkninger ved at "modernisere grammatikken",
men vi ender med at ødelægge det danske sprog, der på dette og en
række andre felter slet ikke kan være entydigt. Kan teologerne le
ve med dette? At de bliver bange for sprogkraften i salmerne er
forståeligt. Alle vil gerne kunne skelne mellem håb og vished og
stole på "ordet", i det mindste et hjørne af det. Men på dansk er
selv Vorherre lidt af en ironiker.
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CHRISTIAN FALSTER SOM SALMEDIGTER
VED

AAGE SCHIØTTZ“CHRI STENSEN

Rektoren for Ribe Katedralskole, filologen og satiredigteren Chri
stian Falster (169o-1752) var også forfatter til nogle salmer, og
da biskop Laurids Thura - rektorens foresatte - døde i 1731, fik
han lejlighed til at få dem udgivet, hvilket skete i et lille hæf
te til brug ved den notable begravelse.
Medens en af salmerne angives at være skrevet af den afdøde bi
skop, oplyses det ikke, hvem der har skrevet de øvrige. Er det så
Falster?
At han er salmedigter, fremgår af ytringen hymni et suppliaationes meæ. i den Philosophia Coelestis, som han afsluttede i 1742, men
som kun foreligger i håndskrift.
Dernæst meddeler en af hans gamle elever, provst Andreas Raarup,
en liste over salmer, som han tillægger sin rektor. Det sker i Raarups fortale til hans udgave 177o af Falsters store digt om Frederik
d. 4., som det heller ikke lykkedes ham at få trykt - antagelig
fordi det som Himmelfilosofien indeholdt elementer, der ikke var
velsete i Christian d.6.s tid.
I fortalen skriver Raarup, at den poesi, som spiller i Falsters
andre vers, også spiller i det digt, der her udgives, og blandt ek
semplerne på de andre vers nævnes så "adskillige Arier, f.E. O GUD
naar jeg din Godheds Gaver etc. Naar skal da min Tiid faae Ende etc.
Ach, hvo ville ikke bytte etc. Lyksalig Dag paa hvilken etc. Arier,
hvori Falsters Røst høres endnu ved de fleeste fornemme Graver her
i Provindsen og maaskee i de andre med".
I sin skoletid som senere stod Raarup Falster nær - han betegner
sig som "den Discipel som laae op til hans Bryst". Så selv om læse
ren ser, at hans liste ikke stemmer helt med hæftet, er det, der
stemmer,

nok til at sikre, at Falster er forfatter til hæftets ikke-

navngivne salmer.
David har været Falsters forbillede. På det nævnte sted i Vhilosopiaia Coelestis hedder det, at hans hymni et supplicationes bestan
dig kommer tilbage til den tanke, at der ikke skal gives ham, men
Gud ære og pris:
"Derfor er der ingen af de hellige bøger, som jeg
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plejer at læse hyppigere og hellere end Davids guddommelige salmer"
(Qvapropter

ex Libris Saaris nullum erebius libentiusque qvam di-*

viniasimos Davidia Paalmoa lectitave aoleo).
Man ser dog vistnok hurtigt, at han af Davids register kun istemmer bodstonen, moduleret som længsel bort fra den onde verden op
til herligheden hos Gud, og det er påfaldende, da Falster ellers
har for skik at tage afstand fra nedvurdering af den jordiske til
værelse. Men modsigelser, som han ikke selv bemærker, er hyppige
hos ham.
Med al solid lærdom og gode embedsmandsdyder havde Falster også
et drag i sig af Poul Møllers krøllede Frits. Den elskværdighed,
som alle roser ham for, beroede på den evne til at åbne sig for mø
dende standpunkter og personer, som i de lavere grader berømmes
som forståelse, men i de højere kan ses som en trussel mod egen
personlighedsdannelse.
Det var ikke Falsters sag at søge de emotionelle og logiske kon
flikter opløst gennem ihærdigt tankearbejde. I hans Himmelfilosofi
findes der modsigelser, som den uvillige kunne kalde himmelråbende,
medens den velvillige finder tilgivelse for dem ved at fæste sig
ved det, der synes at have overvægten. Selv klarer Falster alle
vanskeligheder ved at afvise debatter som ørkesløse: "Det er ikke
himmelsk filosofi at føre megen ordstrid om sandheden" (Philoaophia
Coeleatis non est de veritate multum altevoavi). Eller han kan f.
eks. henvise til Enok,

Noa og Abraham, der levede fromt og frede

ligt for Gud uden slige intelligensøvelser (... qui absque hujusmodi ingenii exeroitiis DEO pie et qvieté vixerunt).
Trods Falsters modvilje mod pietisterne var forholdet mellem ham
og biskop Brorson harmonisk. Det er helt underligt at høre, hvor
dan det berømteste sted i en berømt salme af Brorson kommer igen
som latinsk ekko hos Falster. Hensynet til Guds ære - hedder det i
Himmelfilosofien - byder os at "betragte SKABERENS ophøjethed over
selv vore mægtigste fyrster, som ikke formår at skabe blot den rin
geste bagatel" (... oontemplari majestatem CREATORIS supra Prinoipes
nostros potentissimos3 qvi ne tipulam qvidem oondere qveunt). Som
mindre kyndig i latinen måtte nærv. forf. slå tipula op i et stort
leksikon og fandt da, at det betyder: 1) det insekt, der kan løbe
hen over vandet - en "skøjteløber", sagde vi i min barndom, og 2)
figurligt om en hvilken som helst ubetydelig genstand - altså også
om et blad på en nælde.
Medens Falster såvel i sine berømte Amoenitates ("Lærdoms Lyst-
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gaard") som i den Philosophia Coelestis, der er deres fortsættelse
i anden form, mangfoldige steder drager til felts mod den mørke
mistillid til livet, der gør sig skyldig i utaknemmelighed over
for Gud ved at undlade at skønne på hans gaver, er det just denne
forkætrede tone, han selv istemmer som salmedigter, idet hæftets
to første salmer ikke har anden tanke om vor jordiske tilværelse
end denne:
"HErre, her er ondt at være - Fra min Vugge til min
baar”. Men ville man skrive danske salmer og ikke latinske betragt
ninger, kunne det efter tidens forhold næppe blive anderledes. Den
tid var endnu fjern, da en salmedigter i ekstatisk glæde over som
merdagen kunne høre og se, at "yndig risler ved vor fod - i engen
bæk af livets flod".
Også i det personlige afgiver salmehæftet vidnesbyrd om svigtende
evne og vilje til at forlige modsætninger: den mand, hæftet hædrer,
var samtidig genstand for Falsters vedholdende nag i antagelsen af,
at biskoppen på nedrig måde havde villet spænde ben for ham, da han
søgte rektoratet. Efter alt at dømme er antagelsen helt grundløs,
men ikke desto mindre fastholdt Falster den til det sidste. Tydeligt
for alle omtales den afdøde biskop i digtet "Om falske Venner" fra
1739 (hans bidrag til Holbergs verskonkurrence) som en velynder,
"hvis Haand og Hjerte var spedalsk".
Falster kan undskyldes og forsvares i det besynderlige forhold,
der blev begivenheden i hans liv, men det kræver en vidtløftighed,
som der ikke er plads til her.
Hvad var det overvejende for Falster i det religiøse? Med al hans
klamren sig til den augsburgske konfession er det tydeligt, at hans
fremherskende holdning er en liberal og økumenisk, der peger mod
Lessing og hans Nathan den Vise: de enkelte religioner er i deres
modsætning til andre dog hver for sig sande, eftersom de er varia
tioner af et og samme tema, der er sandhedens sidste kilde, d.e.
sandheden selv.
Himmelfilosofiens kap. 2 om religionen (de religione) ender Fal
ster med denne aforisme:
"Når jeg sluttelig fører sind og øjne rundt i menneskeverdenen og
dens religioner, forekommer det mig, at jeg ser en Guds have, be
plantet med forskelligartede blomster, eller en skov, genlydende af
forskelligartede fuglestemmer. Gid hine overalt måtte udsende en
duft, der er Skaberen velbehagelig, disse en sang til hans ære og
pris i evigheders evighed. AmenI".
Ved sin uforbeholdenhed virker den markante aforisme som udtryk
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for et overordnet synspunkt hos Falster. Det kommer til orde ad
skillige steder i hans Amostni-tates, f.eks. lader han i discursen
"Om Hedningernes Himmel" sin velynderske fru Harboe på Støvring
gård med fynd og klem - og i en gejstlig forsamling - forsvare det
standpunkt, at "Gud til sin Tid ved den yderste Dom vil gaa i Ret
te med Jøder, Christne, Mahomedanere og Hedninger efter den Lov,
som de hver især have annammet om Gudsdyrkelsen".
Amoenitates udkom i Amsterdam, hvorhen den danske censur ikke
nåede. Men når den ortodokse professor Wøldike i København skulle
give Himmelfilosofien sit imprimatur, måtte han efter sine egne og
sit embedes forudsætninger naturligvis blive betænkelig ved en så ly
risk vidtfavnen eller alfavnen som den i den anførte aforisme: af
de forskelligartede stemmer (variis vooibus) kunne han kun lade én
gælde.
Skal aforismen kunne forenes med den begrænsning eller indsnæv
ring, som Falster foretager i sin tredje salmes vers 3 og 4 i form
af takken for, at han er født ind i en bestemt religion, kommer
man til det resultat, at Falster hylder en økumenisk relativisme,
efter hvilken han ikke kan kalde den religion, der blev hans, for
den sande og eneste, men kun for den bedste: alle blomster i Guds
have er skønne, men ikke lige skønne!
I den afsluttende sætning: "Edant illi ubique svavem Creatori
fragrantiam, hæ concentum in gloriam et laudes Ejus in secula seculorum. Amen!, opfatter nærv. forf. konjunktiven edant som ud
tryk for Falsters ønske og håb om, at de andre vil stræbe efter
at nå op på højde med den bedste, hvilket kunne ske ved, at de
veg for at give plads for den.

Red.s note: Fhv.

rektor, dr. phil. Aage Schiøttz-Christensens in

teresse for Chr. Falster hænger sammen med, at han for Det danske
Sprog- og Litteraturselskab har forberedt en udgave af Falsters
satirer. Selskabet udsendte 1919-2o Lærdoms Lystgaard 1-3, d.v.s.
Jørgen Olriks oversættelse af Amoenitates Philologicæ, et værk,
der på mange måder udgør et sidestykke til Holbergs Epistler.
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ANMELDELSER
LOVSANGSLÆSNING
Den nye pagt, salmer af Jørgen Miahaelsen, 0.
Alling 1981 (eget forlag). 22 tekster, 36 si
der. Pris kr. 2o,- alt ind. Kan købes ved hen
vendelse til forfatteren, Præstegårdsvej 4, 0.
Alling, 8963 Auning. Postgiro 213 18 70,
Telefon 06-49 20 46.

Jørgen Michaelsen bliver mere og mere spændende. Hvor han før styrede direkte
mod menighedssangens fornyelse med moderne detaljer, går han nu den tunge vej
om ad tankedigte, der vil indfange det centrale i så enkle ord som muligt, ofte
i bevidst tilslutning til en prædikentekst, som vi har manglet salmer til, og
ofte også med melodihenvisning, - men alligevel udfra en viden om, at den ægte
lyriske lethed nås først efter en menneskelig og kunstnerisk modningsproces.
Jeg har før anmeldt digtsamlinger af Jørgen Michaelsen (HM 1974/3 s. 37-39).
Dengang syntes jeg, det var let at gøre. Efterhånden indser vi alle, at afgørel
sen, om noget bliver en god salme, kan ingen træffe før om hundrede år, for sal
mer er jo kun gode, hvis de bliver stående, som citater, som en ny måde at hu
ske evangeliet og glæde sig i Vorherre på. Set

således er salmen måske den lit

terære genre, der kræver mest af alle, men hvis der bare skal komme ti nye tek
ster i den salmebog, der engang skal afløse DDS, skal der skrives mindst tusind,
der er næsten gode nok. Og det er flere af Michaelsens i al fald.
Hvis en anmelder vil andet og mere end at gøre reklame for sine gode venner og
drille deres konkurrenter, må han indholdsmæssigt lodde, om det er evangeliets
dybder, der høres genklang af (og f.eks. afvise den klingende bjælde Sarvig), og
formmæssigt måle på hidtidige erfaringer, om dette nye nu har en chance for at
kunne synges. Hvis han tager fejl, kan næste generation grine ad ham. Men selv
hvis han har ret, står han som en snylter, der

suger sin egen kraft af den plan

te, der måske dør af det. Jeg håber hver gang, at nu er det den sidste anmeldel
se, jeg nogensinde skriver. Min begrundelse for at skrive denne er da, at Micha
elsen har udviklet sig, som jeg håbede i 1974, og måske kan gro højere endnu. I
denne sammenhæng vil jeg da komme med følgende kritiske bemærkninger:
Når Michaelsen ikke er så god som f.eks. Grundtvig (læseren smiler, men husk,
at en ny salme, der vil i salmebogen, skal konkurrere med og besejre en af dem,
der står der i forvejen) - når altså Michaelsen ikke er helt så god som f.eks.
Grundtvig, skyldes det, at han tit er ret abstrakt, så man har svært ved at se
noget for sig. Indholdet er veltænkt, men er det nok? Det skal også være klare
billeder for at kunne forstås. Eksempler: Kan man bczre en sang? Hvad er det at
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bryde dagens grænse? Eller forstår almindelige mennesker umiddelbart følgende me
get vægtige linjer?
Er mørket ondt - får
det os til at grue er det mod lyset
mer end grænseskel - :
det skyldes faldet i
Guds skabte verden:
vi bærer angstens
grunde i os selv.
Jeg tror nok, jeg forstår det, når jeg læser det, men allerede tegnsætningen,
hvordan skal man synge den? Denne (nr. 21) og adskillige andre salmer (f.eks.
nr. 4, 5, 18) udmærker sig iøvrigt ved at være skrevet i verselinjer, der er for
lange til at synges, verselinjer med fem hævninger og altså lo-ll stavelser, der
derpå er vilkårligt delt op i kortere linjer, der kun lever i trykbilleder og ik
ke svarer til opdelinger i indholdet. Det ovenfor anførte eksempel er ikke ene
stående. Også bortset fra disse optiske fif er sætningerne simpelthen ofte for
lange til, at man kan følge med. Ikke at al kristendom kan siges i korte slagord.
Men betingelsesbisætninger uden indledende sætningskonjunktion er nu engang noget,
man kun begriber efter så megen eftertanke, at andre værdier derved smuldrer.
Også klassikerne var stundom uforståelige. Michaelsen mener det og kan ikke si
ge det bedre, når han formulerer: Dybest i- huset: ordet

Og jeg er lige ved at

mene, at så må menigheden påhøre en udlægning af, hvad det nu betyder. Men let er
det ikke. Derfor min bemærkning, at dette er en samling læsesalmer.
Det gammelmodige, der i tidligere samlinger kunne være en overfladisk fernis,
er nu en del af den naivitet, som kristendommen også agter og har brug for (nr.14)
Og to tekster, der er bragt i indledningen af nærværende tidsskrifthefte

(nr. 1

og nr. 4), viser da vist til fulde, at Michaelsen både kan sige det centrale så
kortfattet, at sproget får symbolværdi, og omvendt kan skabe en indholdsmæssig
samklang af det højeste og næsten gemytlige omkring den nye vins sang- og danse
effekter, så at den poetiske form igen engang viser sin nødvendighed: på vers
sætter man det, der skal kunne forstås på flere måder til samme tid og skal kunne
levendegøre både den tænksommes forkuede sanser og den glades vingeslag op til
der, hvor der er udblik.
Balancen mellem arv og nybrud overbeviser mere her, end den har overbevist mig
ved Michaelsens hidtidige tekstsamlinger. Det er jo en formidling mellem fortid
og samtid, der kræves, og så gør det sikkert ikke noget i en kirkelig sammenhæng
f.eks. at udtale ord som enbårne og gudsriget med tryk på anden stavelse, for der
ved fremmaner man de tidligere salmister, man bygger på. Ved sin trang til abstrak
tion er Michaelsen blevet så tidløs, at læseren ikke (mere) føler nogen stilbrud.
Det er vigtigere at synge end at anmelde. Jørgen Michaelsen synger. Hans salme
om den nye vin har humor og dybde, han ved, at også og netop denne verden er Guds

lo6

gave til os. Jeg ved ikke, hvor gammel Jørgen Michaelsen efterhånden er. Men han
gærer som ung vin, han sprænger stadig grænser. Det er pagten, han ærer og for
tolker, men det er adjektivet ny, han fascineres af og flammer op ved. Vi er kom
met langt op mod latterens lovsang.
Leif Ludwig Albertsen
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SALMER, TILLÆG TIL DEN DANSKE SALMEBOG

Udgivet af en fri arbejdskreds. I hovedkormrission:
Lohses forlagt Fredericia 1981. ISBN 87-564-o5ol-4.

Med dette tillæg, udgivet af "en fri arbejdskreds" bestående af Erich B. Als
hauge, Finn Evald, Olav Fog, Jørgen Glenthøj, Asger Chr. Højlund, Poul Langagergaard, Axel Madsen, Ole Skjerbæk Madsen, Dag Monrad Møller, Kaj Nielsen, Poul
Pedersen, Regin Prenter, Helge Rønnow, Hartvig Wagner, Ole Weber, d.v.s. perso
ner med tilknytning til bl.a. den højkirkelige bevægelse. Luthersk Mission, In
dre Mission, Brødremenigheden i Christiansfeld og Menighedsfakultetet i Århus,
er nu kommet det tredie og hidtil største tillæg til Den danske Salmebog 1953
(DDS). De tre tillæg har været enige om at fortsætte DDS1 og hinandens nummerering
af teksterne. På denne måde er der nu lagt beslag på alle de trecifrede tal, så
kommende tillæg må hitte på noget nyt, hvis de vil gøre sig gældende på de eksi
sterende salmenummertavler.
Bogen er disponeret ligesom DDS, d.v.s. efter trosbekendelsen. De sidste 5o
sider rummer bibelske psalmer, bibelvers og tidebønner. Til sidst forfatterre
gister (men ikke komponistregister), versemålsregister ligesom koralbogens, al
fabetisk register og på sidste side et register over bibelske psalmer (der ikke
er med i indholdsfortegnelsen).
Forordet er en udlægning af bogens motto "Syng for Herren al jorden", ps. 96,
If. Bag udlægningen af "for Herren", "coram Deo", hvor der polemiseres mod at
betragte salmesangen som primært påvirkningsmiddel, fornemmer man, at Leif Lud
wig Albertsens hymnologiske forfatterskab er blevet konsulteret og ligeså hol
lænderen G.F.W. Herngrens klarende replik hertil i "Salme og anamnese", HM 198o,
s. 3-29. Det kan kun hilses med glæde af HM's redaktør.
Dette tillæg har været imødeset med nysgerrighed af undertegnede, fordi jeg
har haft svært ved at forstå, hvorfra man kunne finde tilstrækkeligt mange lø
dige tekster til endnu et tillæg. For få år siden var jeg under udarbejdelsen
af

78-tillægget med til at støvsuge alle mulige kroge for at finde nye eller

glemte salmer, så der kunne være grund til at frygte, at man nu skulle præsente
res for smulerne fra de riges borg. Det er imidlertid kun tilfældet for et mindre
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antal teksters vedkommende.
Den største overraskelse ved "129 salmer" er, at salmebogssekretæren Jørgen
Glenthøj tillige fremstår som hovedleverandør med ikke færre end 33 tekster.
Harald Vilstrup kommer ind på andenpladsen med 28 tekster. Nr. 3 er den norske
Landstad med 12 tekster. Derefter Brorson og Grundtvig med hver 8. Kingo er til
godeset med 3, Dass med 2, Sthen med 1 og Ingemann med ingen. Endvidere er re
præsenteret godt 2o andre danske og norske navngivne forfattere, fra det øvrige
Norden 7, medens yderligere 4 er fra England og 2 fra Holland. Påfaldende stor
repræsentation har de tyske fået: 33 navngivne forfattere! Af oldtids og middel
alderdigtere er der lo, deres tekster foreligger for det meste i Harald Vilstrups
oversættelser.
Desværre har man ikke overtaget den gode ide fra 78-tillægget ved oversættelser
at anføre originaltitlen. Det ville have lettet arbejdet for den, der gerne ville
foretage en grundig vurdering af oversættelsesarbejdet. Jeg har måttet afstå fra
ved sammenligning med forlægget - der tit var mig ubekendt - at udtale mig om,
hvorvidt nyere oversættelser af f.eks. Glenthøj og Vilstrup er lykkedes. Nok så
relevant er det vel også at spørge efter slutresultatets egenværdi som funktions
dygtig tekst i en gudstjenestesammenhæng i dag. Det er dog derpå, det kommer an,
og ikke på, hvilke fornemme aner en salmetekst kan opvise.
Om Vilstrups bidrag vil jeg sammenfattende sige, at han tillagde sig en egen,
anonym,"tidløs" form. Han gjorde en dyd af at iklæde oldtids- og middelalderhym
ner fortidens gevandter uden at spørge efter, om det 16oo- til 18oo-tals-dansk,
som han efterlignede, nu også havde en fortrinsstilling som særlig relevant og
velegnet til at introducere disse ting for en dansk menighed i det 2o. århund
rede? Vilstrups uomtvistelige sans for klangligt skønne ord, der måske forstås,
men næppe bruges af en eneste, levende sjæl i dag, kan derfor efter mit ringe
skøn kun med forsigtighed konsulteres, når der skal indsamles stof til en ny
salmebog. Med sine oversættelser af de gamle hymner har han bragt disse tekster
inden for det latin-ukyndige nutidsmenneskes rækkevidde. Men vejen fra antologi
tekst til tekst i en salmebog er nok mere kompliceret end udgiverne af "129 sal
mer" tror. Ordforklaringer som ved nr. 886 gør det visselig ikke, når en salme
er fra vor tid. Endvidere burde man mere kritisk spørge efter, om ældre tekster,
der ikke tidligere har vundet fodfæste i den danske tradition, virkelig fortje
ner vor opmærksomhed. Det skulle jo gerne være noget, der er bedre end det, vi
allerede har, så det ikke bliver mottoet "Forandring fryder", der er drivfjede
ren i salmefornyelsen. Og jeg kan ikke med min bedste vilje se, at et par svage
tekster som f.eks. 885 og 894 skulle tilføre salmebogen noget kvalitativt nyt.
En Paul Gerhard-tekst som 895 er også for længst overflødiggjort ved DDS 73 og
435, der rummer de samme motiver. Men J.S. Bachs fornemme melodi hertil har nok
været udgiverne for fristende. 884 er heller ikke presserende, når vi allerede har
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den alt for lidt sungne 87 til at udtrykke glæden ved solopgangen fra det høje.
Man kan fremhæve en smuk Tersteegen-tekst, 875, og den ekstatisk jublende "Tro
ens smykke, Jesus sød", 879. En brugelig pinsesalme er 912. Har man plads for
vore i forvejen mange passionssalmer, er Stabat mater-gendigtningen 899 bestemt
også et forslag. Den kunne i så fald træde i stedet for 169. Dåbssalmen 881 er
en overvejelse værd.
Hensigten med tillægget er ifølge forordet den lidt uldent formulerede "at fø
re den danske salmesangs bedste traditioner videre... og modvirke tilbageslag i
både indholdsmæssig, sproglig og musikalsk henseende" i lighed med dem, som
Evangelisk-kristelig Salmebog 1798 forvoldte. Hvem der er vor tids sidestykke
til mændene bag 1798-salmebogen siges ikke. Det kunne være Danmarks Radios Mo
gens Hansen, men hans rolle som salmesangens fornyer hører vel allerede fortiden
til. Af andre, der har gjort sig gældende i vor tid og derfor kunne komme på ta
le som potentielle trusler, kan jeg kun komme i tanker om Johannes Johansen og
K.L. Aastrup, der faktisk også begge er forbigået i "129 salmer" (når Aastrup dog
figurerer i forfatterlisten, er det, fordi han tilfældigvis har oversat en ubety
delig norsk tekst). Men hvem repræsenterer det "sproglige tilbageslag"? Når "129
salmer" ser det som sin opgave at modvirke det, tør man forvente her at møde en
sikker beherskelse af sproget. Dette forhold kommer jeg tilbage til længere frem
me, kun nøjes jeg med dette sted at spørge efter, om udgiverne slet ikke har gjort
sig tanker om, at "tilbageslag i sproglig henseende" også kan fremkomme ved en
manglende omsorg for den sproglige fornyelse? Ligger der ikke i formaningen til at
"synge Herren en ny sang" en udfordring til at aktivisere fantasien også på det
sprogfornyende felt og ikke lade alt bero på status quo? Er det f.eks. helt fair
over for Herren ved fabrikation af hans lovsange uanfægtet at digte videre, som
om "dig" stadig rimer på "evindelig" og "nådelig", 974 str.3 og 976 str.3? Eller
er fastholdelsen af den gammeldags udtale af "dig" tværtom en bekendelsesakt, en
bevidst distancering til den omgivende gudløse verdens platte og skamløse udtale
af "dig" som "daj".
En af ortodoksiens påskesalmer har fået denne oversættelse: "Gak frem af gra
vens mørke land,/ I gudhengivne sinde,/ ... /Stat op, fortrykte kristenflok,/ og
glem din bitre plage,/ alt længe har du sørget nok,/ nu kom der frydedage..",9o4.
Skal man nødvendigvis kunne høre på oversættelsen, at forlægget hører ortodoksien
til? Hvad ondt var der i, om påskebudskabet iklædtes et sprog, så man måtte tro,
at teksten var skabt i går? Hertil hjælper kun lidet, om man lader sproget fore
tage sære krumspring som i "Til doms jeg kommer frelst og trøst", 972 str.3,
hvor den besynderlige sammenstilling af et adjektiv og et substantiv stjæler op
mærksomheden. Ligeså distraheres man 872, str.2 af, at Gud kaldes "Den Aleneste" et krukket udtryk, der lægger op til at blive misforstået: en ensom post at være
Gud, ja visselig den ensomste af alle! Et eksempel på mærkværdigt billedbrug.
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95o str.2: "lad her kun svide korsets glød, når hist mig venter hvilen sød".
Hvad er korsets glød? Det er den slags tilfældige, lidt forskruede genitivfor
bindelser,

man husker salig stiftsprovst Paullis rimerier for: "bønnens stærke

dåb", "bønnens hvide due" etc.
En anden af de store bidragydere til tillægget er dsn Landstad, der fik den
norske salmedigtning til at snuble i starten. Jeg vil helst forstå dette valg
som et lidt mislykket forsøg på at vise venlighed mod det Norge, som danskerne
aldrig kan glemme. Men der var da langt bedre norske tekster at ty till Jeg har
selv her i HM 1979, s.!67-17o og 198o, s. 58f. peget på nogle gode nye salmer
af Svein Ellingsen. Også den kontroversielle Børre Knudsen, som har fået lov at
levere den svage tekst 926, kunne have forsynet det danske tillæg med helt ander
ledes markante sager. Men det er åbenbart slet ikke det markante, man har ønsket.
Den tandløse Landstad, der hverken stilistisk eller teologisk holder målene, for
di han for det meste tænker i fladtrådte klicheer og effektfuld klingklang, er
taget til hjerte. Hvordan har man tænkt sig, at menigheden skal klare de indle
dende rim i pinsesalmen 911: "Fra Himlen kom et vældigt vejr/ med ild i Guds
apostles lejr"? Vi véd i forvejen fra 9o str.3, at det er svært at synge "lejr",
men endnu sværere må det da falde forinden at synge "vejr", så "lejr" bliver rim
ord hertil. Har man tænkt sig teksten træde i stedet for 24o?
Hvorfor skal man nu til at synge "ned til dit hus", 946 str.3,5, når i Danmark

"op til Guds hus vi gå"?(Skriver Landstad forøvrigt ikke nrit hus?) . Hvordan for
svarer man i 977 at lade

"er" rime på "kær" og "del" på "sjæl"? Hvad menes der

med "tag du det alt i dit forsvar"? Sprogligt og metrisk er "forsvar" noget juks.
Og hvad er det overbevisende argument for, at man i samme salme må bruge det alt
modigt klingende "armodsdom" fremfor "fattigdom"? 923 er en missionssalme, hvor
den gode gamle missionsånd anråbes: "før snart den store hedningskare/ igennem

alle døre ind"i Jeg troede egentlig, at der kun var den ene dør Kristus til Guds
rige. Hvad mon de andre hedder? Str.4,6 giver ingen mening med den nuværende kom
masætning. Adventssalmen 883 overrasker. Når man husker, hvilket postyr det vold
te, da Agnar Mykles "Sangen om den røde rubin" udkom, fatter man ikke, at denne
salme har kunnet passere censuren. I str.l anråber bruden "min brudgom skøn" og
indbeder ('.) ham.

i 2 str. stiller bruden sig i indbydende positur: "...

jeg

villig står/ som trældyr dig at bære'./ Dit åg er godt, din byrde let,/ gør aldrig
træt;/ jeg kan dig ej undvære./ Du tynger mig,/ jeg ærer dig;/ du mig vel slår,/
dog hjælp jeg får;/ hvad vil jeg mer begære?". Denne ganske åbenlyse sadisme og
masochisme - usmagelighederne fortsætter i str.3, men jeg skal skåne læserne presset ind i det fra Højsangen overtagne brudebillede leverer måske en del af
forklaringen på, hvorfor de seksuelt farvede dæmonbesættelser efter Kristeligt
Dagblads nylige afsløringer

i disse år rider Norge som en mare. Skal nu også

den danske ungdom fordærves ved importen af slige dårligdomme? Forhåbentlig vil

Ilo
vore biskopper være sig deres ansvar bevidst og skride ind med et forbud mod den
ne salme. Men det haster, thi advent stunder alt til.
Oven på disse afsløringer virker Landstads litterære tyverier i 962 som den re
ne barnemad. Når nu Brorsons Store hvide flok blev en succes, kan man vel godt
unde Landstad nogle lånte fjer herfra: til str.2,9-lo og str.6,4-5 jævnfør 661
str.3,8-9 hhv. str.1,8-9.
Min skepsis ved de ældre tekster skal ikke tages som en principiel afvisning
af alt gammelt. Tværtimod er fremdragelsen af gemt og glemt traditionsstof ved
møjsommelig gennemarbejdelse af Thomissøns salmebog samt Sthens, Kingos, Bror
sons og Grundtvigs salmer en del af fornyelsesarbejdet og en nødvendighed for
enhver seriøst arbejdende salmebogskommission. Kun dilettanter vil bestride det
te. Man snyder sig selv, om man tror, at dette arbejde er gjort engang for alle
ved udgivelsen af DDS. Enhver generation må på egen hånd gå på opdagelse her med
chancen for at overraskes ved nye fund blandt disse sangskatte - fund som tidli
gere generationer ikke gjorde, fordi tidens fylde endnu ikke var kommet. Sådan
har da også denne salmebogskommission med stolthed kunn- t fremlægge godt bytte.
Den får min uforbeholdne kompliment for fundet af Brorsons "Guds Søn har gjort
mig fri", 947, en virtuos og sprudlende munter, kristen vise fra Svanesangen 1765.
Dog, en enkelt detalje vil jeg alligevel anholde. Man burde i str.2,lo have skre
vet "Himlens Sorgenfri" med stort S. Ligesom Brorson selv: "Hvad giør det got i
Bryst/ At følge JEsu Røst,/ Paa Sandheds Stie,/ Alt Ont forbi,/ Til Himlens Sor
gen-frie"! Denne Brorsons morsomhed viger man tilbage for til fordel for et me
ningsløst adjektiv. For hvem eller hvad er det, der er Sorgenfri? Hvorfor skal
menigheden formenes den glæde

som arveprinser og -prinsesser af Guds nåde at

synge om sin arvelod i den himmelske herlighed i Den store konges Lyngby?
Et par andre Brorson-tekster, der er gode at få med, er nr. 955-956, men så
har man vel også nok af den slags og behøver ikke de svagere tekster 919-92o af
samme digter og om samme emne: kirkens efterfølgelse af sin Herre. Jeg så i øv
rigt gerne, at man helt afskaffede den særlige rubrik "Efterfølgelse" på den må
de, at man lod teksterne herfra indgå i rubrikken "Den hellige, almindelige kir
ke". Dels ville kirkebegrebet styrkes herved, dels kunne man måske på denne må
de undgå den misforståelse, at efterfølgelse af Kristus er en specialitet for
en lille gruppe rabiate. Hvad den smukke "O Jesus, som har elsket mig", 955, an
går, er der meget fornuftigt udvalgt 5 af de oprindelige 16 strofer. Men de nød
vendige omredigeringer i den anledning er talentløse. Den tomme tautologi "et
øde sted, en ørk" str.2,lo såvel som de pseudoopbyggelige fraser "da lad den ly
se op min sti/ og stande ved min side", str.5,5-6 står helt for udgivernes egen
regning.
932 er en Brorson-tekst under rubrikken "Ordets tjeneste" - hvilket åbenbart
er noget andet end "Gudstjeneste" - med flere strofer, der fortjener at blive
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brugt. Kun duer det ikke med Brorson i str.2 at synge om solen som billede på
det pletfrie - "alle pletter fri som solen"

når selv skolebørn i vore dage har

hørt om fænomenet solpletter.
Johann Francks "Jesu, meine Freude" er kommet med, 948, i Søren Jonæsøns over
sættelse i en version fra den gamle sønderjydske salmebog 1889, skønt der ellers
i den sidste generation er forsøgt nye oversættelser af både Poul Pedersen (en
af udgiverne), Vilstrup og nu sidst i HM 1978, 68 af S.T. Vestergaard.
Til Frans af Assisis solsang har man ønsket et alternativ til Johs. Johansens
overs. i "78-tillægget", 8ol, og har valgt Elith Olesens overs. fra 1957, der
bygger på W.H. Drapers engelske fra ca. 1913 (se HM 1974/ 151). Udgiverne oplyser
kun "fra engelsk" ved 874. De kunne trygt have overtaget årstallene 1225 og 1226
fra 78-tillægget, frem for at anføre hele Frans' levetid.
89o er en anonym oversættelse af Adeste fideles. Om teksten oplyses kun "Latin.
Engelsk". Man kunne have slået efter i 78-tillægget nr. 817 og fundet bedre histo
riske oplysninger. Man har valgt at bringe en anonym oversættelse, hvis ophavs
mand, den norske biskop Smemo, vel også var bedst tjent med anonymiteten'. Synes
udgiverne virkelig, at Smemos oversættelse kan blive et seriøst alternativ til
Johs. Johansens?
Komponisten til 889 hedder rettelig F. Mendelssohn-Bartholdy. Hvem der har be
gået denne oversættelse af "Harki the herald-angels sing" skal jeg ikke kunne si
ge. Han skriver i str.2,3 ukorrekt "Hjerter bæver, tanker svimZe", men denne ukon
sekvens ved verbers bøjningsformer kan lige så godt skyldes udgiverne, der bruger
singularis- og pluralisformen i flæng, alt efter hvad rimet kræver.
Pange lingua gloriosi, 9oo-9ol, i Johs. Jørgensens over. er nok værd at få med
som alternativ til den meget frie, men udmærkede 228, der er kommet til os via
Sverige. Igen et eksempel på et af bogens manglende principper. Når man i så høj
grad, som det er tilfældet, bringer alternative

versioner til DDS', havde det

været oplysende med en henvisning til DDS. Det er sket ved 928 (298) og 944 (462)
men ikke ved 896 (94), 899 (169), 9oo-9ol (228), 9o6 (536), 914 (244), 916 (264),
94o (417), 941 (431) og 952 (413) og måske endnu flere.
Grundtvig kan stadig levere brugelige sager. Således "O Jesus som er engles
fryd", 878, i S. Widdings bearbejdelse. Også 918 er antagelig, men bestemt und
værlig. I str.4 hedder det: "men i hytten til hans ære/ alle julemærker lære:/
i sin glans han kommer snart". En note oplyser, at julemærker ikke skal forstås
filatelistisk, men meteorologisk: "Juledagenes vejrmærker som varselstegn". Der
tænkes vel på god gammel bondevisdom a la "Wenn es Sylvester schneit, ist Neujahr
nicht weit" og lignende.
Vedrørende Kingos bidrag er 914 som nævnt parallel-tekst til 244. 93o kunne
nemt undværes. Problemet med den vanvittige epistel til midfaste løses ikke ved
at vælte en middelmådig Kingo-udlægning oveni, men ved at finde en anden epistel.
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942 er en glad nadversalme, som nordmænd og svenskere kunne have brug for. DDS
har allerede brugelige Grundtvig-salmer til formålet.
Så er der en ubehjælpsom tekst af Rosenius, 945. D.v.s. der er såmænd meget
godt i den, men det har sig med salmer som med kæder, at de er nu engang ikke
stærkere end det svageste led i dem. Det er igen det sproglige, man falder over,
str.1,7: "Nådens skygger". Hvorfor netop skygge? Og hvorfor flertal? Åh jo, det
skulle rime på "jeg nu alene bygger", og Carsten Hauch havde allerede lagt beslag
på "verdens skygger". Altså måtte der findes et andet tostavelsesord, og for Ro
senius var den naturligste udvej at ty til nåden. Derved blev det så, skønt "nå
dens skygger" er noget sludder. I str.4 kører digtertalentet atter i tomgang:
"Jeg føler ofte skiften,/ det stadigvask slår om..". Ak ja, sådan en skiften er jo
nu engang lidt omskiftelig!
Hallgrimur Pjéturssons salmer vederfares næppe retfærdighed i Thordur Tomassons
oversættelser fra 193o. Man burde 5o år senere have gjort ham den tjeneste - og
sig selv den ulejlighed - at revidere oversættelsen, så man i 96o undgik disse
lag på lag af arkaiserende vendinger: "mon blegne, henfartsdag, mon stile did
fuldvist. Nuvel jeg får at føje, i hænde alt mon have. Han mægted fjenden fælde,
i vånde trøst fuldsød". Det er en misforståelse af udgiverne at tro, at en op
standelsessalme skal klinge som en røst fra graven.
Nicolaus Hermans morgensalme "Die helle Sonn leucht jtzt herfur" fra 156o optræ
der 968 og 996 i en ikke bemærkelsesværdig oversættelse, hvortil Hans Thomisson i
1569 har leveret str.2. Den øvrige tekst skyldes en mystisk Herresn tjener, en vis
Mister C. Ipsen, om hvem intet er kendt, hverken hans fulde fornavn eller hans års
tal, ja, end ikke det omtrentlige sekel, hvori hans liv udfoldede sig. Som en an
den Melkizedek dukker han op og forsvinder igen. Ingen véd hvorfra, ingen véd hvor
hen. Dette får mig til at spørge om, hvorfor "129 salmer" så tit lader den histo
risk interesserede læser i stikken. Det er ikke bare det filologiske arbejde, der
er skødesløst udført. Der er også sparet vældigt på kræfterne m.h.t. præcise hi
storiske oplysninger om digtere og tekster. I en lang række tilfælde opgives der
ved teksterne ikke noget tilblivelsesårstal, men kun digternes levetid. Udgiverne
har åbenbart ikke selv skønnet, at sådanne formaliteter var værd at ofre tid på.
Dog er sekretæren Jørgen Glenthøjs egne og Vilstrups tekster forsynet med tilsy
neladende præcise årstal.
Glenthøj er som nævnt hovedbidragyder ved siden af at være den hovedansvarlige
for udgivelsen. Det er en problematisk dobbeltrolle, men den er set før. Glenthøjs
bidrag falder da heller ikke igennem, når det ses i relation til tillæggets øvrige
indhold. Der er endog særdeles pæne ting imellem, selv om det hører til sjældenhe
derne, at en tekst er gennemført vellykket. Den sproglige fornemmelse er usikker
f.eks. ved brug af billeder, hvad der resulterer i manglende præcision i udtryk
ket. Såvel metrikken som rimene er på det jævne - for nu at sige det pænt.
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Glenthøj lægger for med 871, "Høje Majestæt, vi alle/ for dine fødder ned vil
falde..." til mel. Sions vægter. Der blæses på, at majestæt har tryk på sidste
stavelse, men det svenske forlæg gør ligeså. Rimene er slette: æt - åndedræt,
røst - trøst - udøst. I str.2,8 tror man at have en imperativ ligesom i 874
str.1,3, "frembær", men det skal vist gøre det ud for en præsens indikativ.
Oversættelsen forlader str.3,lo-12 forlægget for at omsætte Augustins berømte
ord om det urolige hjerte til poesi: "I uro jeg/ befinder mig,/ indtil jeg hvile
får i dig". Et par andre sidespring er derimod mindre heldige. "Din Søn, til ver
den sendt,/ har gjort os for dig kendt/ ved sin soning" er jo noget helt andet
end forlæggets: "Din Son du vårIden sånt,/Vi dig i honom kant/ Huld och nådig".
Den skik, at brudgommen skriver på sin brud, str.2,12, kender jeg desværre ikke,
men det lyder meget spændende. Det skurrer åbenbart ikke så meget i Glenthøjs
som i mine, når Vorherre tiltales "Majestæt". I alt fald dukker majestæten op igen
i 9o6, der skulle være en forbedring af 536. Han udtaler også det ord anderledes
end jeg, for det rimer på både "profet" og "eet".
873 er en original frembringelse med gode enkeltheder, bl.a. er str.4 smuk. Der
er også vellykkede oversættelser af Ottobruder (888, 917, 927), en pæn ordinations
salme 921 og en ditto begravelsessalme 934 og ikke mindst en meget fin gendigtning
af Rom.5 og 8, som gengives foran i dette nummer. Endvidere er 957 en udmærket op
standelsessalme over det yndede tema: hvedekornet, der lægges i jorden. Det er mo
digt gjort at møde frem med en ny evangeliesalme til Fastalavns Søndag efter Aastrups fremragende "Et vidste han om vejen frem", men jeg synes faktisk, at 897 i
det store og hele er lykkedes. Dåbssalmen 939 er heller ikke så værst, selv om
den ikke kommer op på siden af Svein Ellingsens dåbssalme "Fyldt af glæde over li
vets under", 848. Brugen af Glenthøjs salme begrænser sig ifølge str.5,3 til dåb
af drengebørn.
I flere andre tekster kunne også fremhæves gode passager, men som før nævnt er
en salme aldrig stærkere end det svageste led i den. En enkelt brist af betydning
er nok til, at salmen bør nægtes adkomst til at blive menighederne pånødet. Så
kan man naturligvis diskutere, om det er brist af betydning, jeg i det følgende
vil pege på.
Vorherre selv mestrede som få et bruge billeder, når han fortalte lignelser.
Hans prædikanter elsker at bruge billeder, men det er de færreste af dem, der mag
ter at håndtere og udnytte dem. Tit bliver det ved ophobninger af billede på bil
lede, der hver for sig kan være udmærket, men sammenkædningen enten mangler eller
er for ringe. Hellere færre billeder og en god udnyttelsesgrad end mange billeder,
der fanger opmærksomheden ind, men i grunden ikke har noget anliggende at fange
den vakte opmærksomhed ind til. Altså må der straks et nyt smæld til, et nyt bil
lede, der bare også kun vil sig selv. Og så videre. Det samme fænomen kan iagtta
ges på salmetekster. Der er nogle, der kun er smart klingklang, ophobninger af
"schone Stellen", som tyskerne kalder dem. Andre kan karakteriseres som blot usik-
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re i billedbrugen. Jeg har sporet en tendens af sidstnævnte art i Glenthøjs ting.
Af 876 citerer jeg fra str.2 og 4:
Du kender mine mørke tanker,
som tynger mig til døden ned.
Som skib i storm foruden anker
jeg må forgå, er du ej med'.
Jeg
som
når
som

takker dig for markens lilje,
viser mig, hvor god du er,
du os bøjer med din vilje
pottemageren sit leri

Det er vel ikke de mørke tanker, men de tunge tanker, der tynger. Derpå forventer
man - i det mindste forventer jeg - at det straks derpå følgende billede holder
fast ved og uddyber det første. Her f.eks., at den tankebetyngede lettes for sin
byrde. Billedet er da også skibet, der lettes for sit anker, men denne lettelse er
skam ikke positivt ment. Nej, lettelse og befrielse er nu udtryk for katastrofen.
Det første billede er totalt forladt, nu dynges der et helt nyt billede på, der al
deles intet har med de forrige at gøre. Den samme hoppen rundt i billeder ses i
str.4: hvad har markens lilje med pottemagerens ler at skaffe? Billederne klinger
bibelsk, men det er ikke nok. Skam få den, der stiller sig tilfreds med klingklang,
er den så nok så bibelski

I øvrigt rimer "er" og "ler" kun slet.

Fra samme salme får jeg lyst at citere endnu nogle linier: "Som fuglen fandt jeg
altid føde,/ når jeg den vented af din hånd; og som den uden dig ej døde,/ opgiver
trygt og jeg min ånd!...". Er det rigtigt, at fuglen venter føde af Guds hånd? Det
har Jesus dog vist aldrig hævdet. Han har heller ikke sagt, at fuglen dør trygt. De
to sidste linier er sprogligt helt håbløse. De foregiver at sammenligne, og dog kom
mer der ingen sammenligning. En sammenligning ville det være, om der stod: "og som
den uden dig ej døde,/ dør heller ikke jeg forladt". I den afsluttende strofe hed
der det: "Bevar mig, det er onde dage,/ og uden dig jeg fra dig faldt!". Meningen
er god nok, nemlig den, at hvis ikke Gud selv holder mig fast i troen på sig, vil
jeg miste troen. Men hvor mange vil ikke hovedrystende læse udsagnet som udtryk for
hellig nonsens: uden Guds eksistens ville jeg komme væk fra Gud?
I 9o6 har Freylinghausen ikke skylden for følgende sceneri: "(Kristi guddomsliv)
blev et evigt sonedække,/ vil mig glædens bæger række/ i min Faders skød..". Hvor
dan kan den gyldne plade over pagtens ark komme til at række nogen et bæger i min
Faders skød?
I 877 ses korset - der mig bekendt var et vandret bræt på en lodret pæl - så sam
me tid som både et banner og en kronjuvel. Om det tyske forlæg skulle have det sam
me sammenrod af billeder, véd jeg ikke, det bliver det dog ikke bedre af.
938 er en epistelsalme over Ef.6,lo-17. Den slutter: "..Med frelsens hjelm og
sandheds bælte,/ med fredens evangelium/ giv os at være jordens salt,/ udholde og
besejre alt!". Det er billedet af krigeren, der males for øje. Og af en kriger for-
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ventes, at han skal kæmpe og sejre. Ikke, at han skal være salt'. I samme salme
str.1,2 gal betoning: fxasagt.
Fra bryllupssalmen 981 fortjener str.5-6 at blive aftrykt:
Som brud sig underordner manden
og brudgom elsker brud igen,
- i kærlighed ét med hinanden - ,
som Kristus gav sig for os hen,
så kærlighedens dybe domme
skal og hos os til syne komme.
Så dyb som sorg i enkestanden,
hvor Gud har adskilt dem igen,
kun trøst, som overgår forstanden,
bevarer hjertet for sin ven'.....
Ser man bort fra det tvivlsomme indledende billede, der vel for Glenthøj blot ud
trykker et jordisk takrum, som han ydmygr bøjer sig for, bliver der en masse uklar
hed tilbage. Brudgoms og bruds kærlighed til hinanden bliver her et billede på de
"kærlighedens dybe domme" - hvad de så er for nogle? Hvad betyder ordet dom her?
- der skal komme til syne hos os. Jamen, udspiller brudgoms og bruds kærlighed
sig da ikke "hos os"? Jordisk kærlighed bliver altså billede på jordisk kærlighed,
hvilket er noget vrøvl. Bedre bliver det ikke, når linie 4 inddrages. Er den syn
taktisk sideordnet lin.1-2 under ét? Er det bruden eller brudgommen, der er bille
de på Kristus? Er det første tilfældet, brydes der med hidtidig kirkelig billed
brug. Er Kristus omvendt brudgommen, kommer linie 2 i modstrid med 1. Joh. 4,19
(Vi elsker, fordi han elskede os først), og det kan man vanskeligt tænke sig, at
forfatteren vil, så forhippet han, jfr. fodnoten, virker efter at have Bibelen i
ryggen, også når menigheden skal påtvinges et fortidigt kønsrollemønster. Den
følgende strofe er ikke bedre bevendt. Her er igen en sammenligning, som ikke gen
nemføres. Der skulle vel have stået noget i retning af, at så dyb som sorgen i
enkestanden er, så meget overgår den trøst forstanden etc. Men det står der bare
ikke. Konstruktionen ligner et påbegyndt tårn, der ikke blev fuldført, jfr. Luk.
14,3o. Hvad er endvidere meningen i lin. 3-4? Er trøst subjektet, siges det, at
kun trøsten bevarer hjertet for trøstens ven. Unægteligt et dunkelt udsagn'. Me
ningen må vel være: hjertet (d.v.s. enkens hjerte) bevarer (d.v.s. anser for be
varingsværdig!) kun den trøst for sin ven (hjertevennen, d.v.s. afdøde ægtefælle)
- den trøst, der er så stor, at den overgår forstanden. Glenthøjs verselinier er
slet ikke så nemme at gøre sig færdig med, hvis man gerne vil udforske den dybe
hemmelighed, der ligger i dem. Det vil ikke blive ethvert brudepar givet at ud
grunde så dunkle sandheder.
Ved 982 sympatiserer jeg faktisk med det absurde billede til indledning: "Med
glædens bæger i sin hånd/ kan hjertet se tilbage". Her er da tilløb til lidt
spræl. Men det er, som om man ikke længere tør give Glenthøj geniets ret til at
sprænge formerne. Man behøver da også bare at gå til tekstens slutvers: "Det styk-
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kevise skal forgå,/ men hvad i gåde her vi så,/ vi ser i evigheden,/ at størst er
kærligheden I". Igen er sætningskonstruktionen kollapset. Enten skal der være punk
tum og amen efter evigheden. Eller også skal punktum stå efter 2. sætning og ord
lyden f.eks. være "Det stykkevise skal forgå og hvad i gåde her vi så. Vi ser i
evigheden, at størst er kærligheden".
Også 958 er gået i stykker. Det er en bøn til Gud Fader, men et stykke fremme
i det tyske forlæg ændres bønnens adresse med en tydelig angivelse af, at den nu
er Kristus. Glenthøj ønsker imidlertid i sin oversættelse at fastholde adressen
til Gud Fader også i den pågældende strofe. Men han glemmer, at den følgende
strofes henvendelse til Kristus derved rettes til Gud. Derved bliver teksten i
denne strofe meningsløs: Gud selv fremstår som talsmand hos Gud, og det er Gud,
der har lidt i lydighed (mod sig selv?):
Gott Sohn, du hast mich durch dein Blut
ErlSset von der Rollen Gluth,
Das schwer Gesetz fur mich erfullt,
Damit dess Vaters Zorn gestillt.

Du har ved Jesu blod mig løst
af helvedkval for synd og brøst.
Han lovens krav har fyldestgjort,
fra mig din vrede taget bort.

Du bist min Vorsprach allezeit,
Mein Heyl, mein Trost vnn mein Frewd.
Ich kan durch dein Verdienst allein
Hier ruhig vnd dort seelig seyn.

Min talsmand er du selv hos Gud,
min frelse, trøst og glædesbud.
Hvad du har lidt i lydighed,
har tjent min fred og salighed.

(Fischer/Tumpel bind II, 4o9)

(958 str.4-5)

I strofe 6 kan Helligånden ved vendingen "Er .noget godt at se på mig,/ det alt
jo virket er ved dig" nikke genkendende til sin gode og tro tjener Brorsons formu
lering i DDS 6, str,3. Rimene er meget på det jævne: er - mer, sakrament - rent.
I sidste strofe opgives rimene enten helt eller evindelig rimer på mig. Forfatte
ren til "FVr deinen Thron trett ich hiemit" fra 1646 hedder ikke Justinus, men
Justus Gesenius.
I den for øvrigt ganske habile dåbssalme 939 hedder det str.4: "Min øjesten/
du ej formén/ dit riges kraft og nådel/ Dets synd aftvæt,/ dets hunger mæt...".
Pronominet i neutrum linie 4 må formodes at vise hen til et substantiv i neutrum,
hvilket kun kan blive "dit rige" i linie 3. Men det er da forhåbentlig ikke for
fatterens mening. Jeg gætter på, at pronominet viser hen til "Min øjesten", der
er et kælenavn for neutrumsordet "mit barn", som er nævnt i en foregående strofe.
Det er for kompliceret til at være vellykket.
Som det vil ses af disse mange smagsprøver, føjer modersmålet sig ikke altid
lige let og lifligt efter Glenthøjs tankegang. Omgangen med sproget er tværtom
skødesløs og tilfældig, undertiden ligefrem ubehjælpsom og kan slet ikke ses på
overbevisende måde at "modvirke tilbageslag i sproglig henseende" (citat fra for
ordet) . Den stramme form og præcision i udtrykket, som må kunne forlanges af en
menighedssalme, kræver som et mindstemål, at syntaksen er i orden. Til stramheden
i formen hører også, at ord ikke bærer præg af at være valgt tilfældigt, fordi
metrikken eller rimet nu krævede et sligt ord det pågældende sted. Lad mig give
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et eksempel: I 931 er 1.linien i hver strofe et trosudsagn, mens 2.linien fore
giver at være en refleksion herover. Det ligner dybsindige tanker, men er en
række tilfældige klingklang-ordsammenstillinger. Man kan bytte rundt på linierne,
uden at det gør noget. F.eks. kunne man ligefrem med fordel kombinere stro. 4,1
og 5,2.
Jeg har ikke fundet nogen særlig anledning til at gå ind på den teologi, der
kommer til orde i teksterne. Den virker ret konservativ uden at være markant.
Men udgiverne kommer også "fra meget forskellige sider af kirkelivet og har lagt
deres skatte sammen uden at fratage hinanden noget dyrebart" (citat fra forordet).
Følgelig har ingen nedlagt veto mod at få f.eks. denne skrækkelige dåbsteologi
indsunget i menigheden: "Betænk den ed i dåbens pagt,/ I svor til Herrens fane",
951.

Når en lille publikation på 2o8 sider får en så indgående omtale, som det er
sket her, er begrundelsen den, at uanset hvad man måtte mene om kvaliteten, er
et salmebogstillæg noget, man må tage alvorligt. Man kan risikere at komme til
at synge efter det ved folkekirkens gudstjenester. Jeg mener da også, at et så
dant tillæg er tænkt som oplæg til diskussionen om, hvordan en fremtidig fornyel
se af den autoriserede salmebog skal forme sig. Det må derfor være i udgivernes
ånd, når der fremføres konstruktive kritiske bemærkninger hertil. Kun på den måde
kan udgiverne komme videre og blive klogere. Jeg har imidlertid haft endnu en
grund til at kritisere dette udvalg af nye salmer. Et par gange har vi i HM's
redaktion fået harmfulde breve fra salmeskrivende landsmænd, der ikke kunne for
stå, hvordan redaktionen med regnskabets dag for øje kunne formene den salmesyn
gende kristenhed adgangen til i HM at møde og glædes ved deres indsendte sangtek
ster. Vi er blevet afkrævet de kriterier, hvorefter vi tillader os at sige nejtak
til det indsendte. Med mine ovenstående betragtninger skulle jeg nu have antydet
nogle af de retningslinier, som jeg følger ved bedømmelsen af salmetekster. Jeg
har i denne omgang begrænset mig til at holde salmeskrivere og salmebogsudgivere
fast på nogle ganske elementære ting såsom at udtrykke sig på klart nutidsdansk
ved at pleje sproget. For salmebogsudgivere er det også en dyd at undgå stavefejl
og fejlagtige oplysninger. Til stavefejlene hører måske, at 978 indledes "Når da
gens lys forsvunden er", en kontamination af "dagen er forsvunden" og "lyset er
forsvundet". Det samme fornemme fænomen møder én i 898 str.2 "trælddomsfrygt", en
kombination af trolddomsfrygt og trældomsfrygt.. Jeg har ikke gjort mig ulejlig
hed med at gennemgå alle de historiske oplysninger. Dog har jeg ikke kunnet undgå
at bide mærke i den 136-årige Spitta, forfatteren til 915. Denne ødselhed har man
siden rådet bod på ved at lade forfatteren til 923, Bogatzky, dø allerede i 1754,
2o år før det almindeligt vedtagne dødsår. Den pågældende salme er i øvrigt frem
kommet i 175o og er oversat af Landstad i 1863.
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Tillæggets sidste del står tilbage at blive nævnt. Måske sker det bedst i den
anmeldelse af melodistoffet, som vi håber at kunne bringe, når melodisamlingen
til "129 salmer" udkommer til efteråret. Men jeg kan da oplyse, at tillægget slut
ter med 5o sider bibeltekster med melodier. Først 6 Davidssalmer til melodi af
Leif Martinussen og Axel Madsen, derefter 6 Davidssalmer efter engelsk syngemåde
især til melodi af Finn Evald, der også har sørget for, at 8 bibelvers nu kan
synges. Til sidst et afsnit med "Bibelsk fællesbøn". Hertil vil snarest forelig
ge et kassettebånd med de gregorianske melodier og den danske tekst. Indspilnin
gen ledes af universitetslektor Torben Schousboe, der også tager imod bestillin
ger på kassettebåndet. Hans adresse er Tryggevældevej 132, 27oo Brønshøj-

Jens Lyster

DEN ALLRA HØGSTA SÅNGEN
Jan Arv-id Hells trom: Den allra hdgsta sangen. Kring
Dan Anderssons tro ooh diktn-ing ooh om annan religi'ås
lyrik. Zindermans 1981. 125 sider. ISBN 91 528 0349 X.
Dan Andersson-Sållskapets Skrifter 15. Medlemskab af
Dan Andersson-Sdllskapet opnås ved indsendelse af års
afgiften 35 s.kr. til selskabets svenske postgirokonto
69 32 42-1.
Jan Arvid Hellstrom, der er docent i praktisk teologi ved universitetet i Lund har
i Dan Andersson-Sållskapets skriftrække (som nr. 15) udsendt et bind med 3 afhand
linger om salmehistoriske emner under fællestitlen Den allra hdgsta sangen og med
undertitlen Kring Dan Anderssons tro ooh diktning, den vastindiska Rasta-rdreIsen
ooh den religionsvetenskapliga forskningen kring den religi'dsa sangen.
Titlen Den allra hdgsta sången er taget fra afhandlingen om den svenske arbejder
digter Dan Andersson' s (1888-192o) digte og den mystisk farvede religiøsitet, de gi
ver udtryk for. JAHs udgangspunkt er den forbløffende popularitet, DAs digte stadig
nyder på trods af eller måske snarere p.g.a. deres religiøsitet. DA levede hele sit
liv i et stadigt opgør med barndomshjemmets (DAs far var skolelærer i det nordlige
Dalarna) fundamentalistiske frikirkekristendom; han ville 'bagom' den jordiske, men
neskegjorte, antropomorfe gudsforestilling. Påvirket af sin samtids liberale bibel
tolkning på den ene side og af indisk religiøsitet på den anden side ønskede DA at
finde en monistisk enhed bagved den jordiske dualisme; han ville med ord forsøge
at formulere det uudsigelige. Gennem en analyse af DAs såvel negative som positive
signalord bestemmer JAH den 'høje(ste) sang' som DAs nøgleord for det uudsigelige,
i modsætning til den jordiske 'lave sang'. JAH finder, at DA hører hjemme i den
Piatistiske kristne tradition, hvor mennesket er fremmed på jorden og først er hjem-
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me og sig selv i det himmelske, hvor den jordiske modsætning mellem det høje og
det lave er overvundet. DAs teologiske forudsætning er kristne mystikere som me
ster Eckehart, Thomas a Kempis og Jakob Bohme.
Det er muligt, men uvist, om DA har haft planer om at skrive egentlige salmer,
men sikkert er, at han i sine sidste digte fra 192o når frem til en genuin kri
stendomsopfattelse, hvor bl.a. forestillingen om nåden er kriteriet på, at der ik
ke er tale om indisk filosofi, men om kristen tro, idet nåden er den renselse, der
fører til den mystiske forening med det guddommelige.
I betragtning af den store indflydelse, også religiøst, DA har haft og stadig
har, ikke mindst gennem sine digte, finder JAH, at det er en påtrængende opgave
for den videnskabelige teologi at underkaste DAs forfatterskab - og forkyndelse en indgående analyse. Heri må man give JAH ret og samtidig tilføje, at det samme
gælder en række danske forfatterskaber fra dette årh., måske ikke mindst de so
cialrealistiske, hvor den kristne forudsætning for den sociale indignation uden
tvivl er stærkere end hidtil antaget.
Jan Arvid Hellstroms anden afhandling. Jah livel Selassie - I live har tidlige
re været offentliggjort i Svensk teologisk Kvartalskrift 1977. Her præsenterer
JAH en vestindisk messiansk vækkelse med centrum på Jamaica og med sangen og mu
sikken, den såkaldte reggae, som sit karakteristiske udtryk.
Reggae'en har vundet stor udbredelse som danse- og diskotekmusik, men i virke
ligheden er den religiøs, nærmest kultisk, musik og sang, et udtryk for vestindi
ske negres religiøst farvede drøm om at vende tilbage til Afrika. Reggae'en er
Rasta-sektens sang, præget af en dennesidig eskatologi, hvor den traditionelle
negro-spirituals eskatologi er hinsidig. Rasta-sekten forestiller sig kejser
Haile Selassie I som en afrikansk messiasskikkelse og Ethiopien som det forjætte
de land, hvor det udvalgte, sorte, folk skal samles. Man forestiller sig alle
Rasta-tilhængeres identitet med guddommen (JAH) udtrykt i, at I (1. person sin
gularis på engelsk) både kan symbolisere Gud, Haile Selassie (hvis regenttal 1
tages for et I), og den enkelte rasta-tilhænger og alle tres indbyrdes identitet.
På trods af sin dennesidige eskatologi har rasta-bevægelsen i det store og hele
været apolitisk.
Først og sidst er det i reggae-sangen og -musikken, rasta-bevægelsen finder
sit genuine udtryk, hvorfor mange rasta-tilhængere er bange for, at musikkens
store popularitet og udbredelse vil kunne betyde en åndelig udvanding af bevægel
sen.
Den sidste af de tre afhandlinger i Den allra hogsta sången, Psalm samfund samhdlle sammanhang, vil være Hymnologiske Meddelelsers læsere bekendt, da den er

en let sprogligt korrigeret og indholdsmæssigt a jour-ført gentagelse af JAHs
afhandling i HM 1979/3, s. 133-156, hvorfor den ikke skal omtales her, roen kun
anbefales til genlæsning for alle, der interesserer sig for den sammenhæng, som
titlen antyder.
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Jan Arvid Hellstroms interesse for hymnologiens tværvidenskabelige sammenhæng
er båret af et udpræget apologetisk engagement. Sammen med ønsket om at se hymnologien som en nødvendig teologisk-kulturel hjælpevidenskab og ikke kun som en spe
cialitet for de få, er det JAHs hensigt at påvise religionens (in casu kristendom
mens) centrale betydning for ikke-kirkelige fænomener som Dan Anderssons digtning
og reggae-musikken. JAH påviser i sine artikler, at netop disse eksempler på ikkekirkelig, kristent farvet religiøsitet viser, at den traditionelt kirkelige virke
lighedsindsnævring hindrer det kristne budskab i at nå religiøst og politisk enga
gerede mennesker af i dag. Det er JAHs tese, at en bredere forståelse, også af hymnologien, vil hjælpe det kristne budskab med at nå også disse mennesker. Sådan for
stået er Den dllva hogsta sangen et begavet og tankevækkende indlæg i den kirkelige
debat, også - på trods af alle forskelle - i Danmark.
Peter Balslev-Clausen

Sumlen Årsbok for vis- och folkmusik forsk
ning. Utgiven av Svenskt Visarkiv och Sam
fundet for Visforskning. 198o. Stockholm
198o. 162 s. ill. ISSN 0346-8119

Den foreliggende årbog illustrerer på en anskuelig måde bredden i den nordiske vi
se- og folkemusikforskning, der udgår fra Svenskt Visarkiv og Samfundet for Vis
forskning. Årbogens første store bidrag er Holger Larsens undersøgelse af Vallhomtillvirkning i Sverige. Holger Larsen gør nøje rede for udvælgelsen af egne
de ko- og gedehorn, deres tilvirkning til musikinstrumenter (hyrdehorn) og deres
dekoration, hvorved læseren får indblik i en ældgammel svensk brugs-musiktradi
tion. Otto Halzapfel sætter i Hjertebogen - hjertebøger den danske adels interes
se for folkeviser i 16.årh.s midte ind i en international sammenhæng, og Lars
Huldén beskriver i Bellman i Savolax et par samtidige svensk-finske afskrifter
af Bellmann-sange.
I Norsk folkemusik giver Øystein Gaukstad en oversigt over folkevise- og folke
musikindsamlingsarbejdet i Norge i 2oo år. Særlig vægt er lagt på L.M. Lindemans
pionerindsats. Han henledte som den første for alvor opmærksomheden på den ånde
lige (Kingo-tonen) og verdslige folkesang i Norge, og Øystein Gaukstad viser,
hvordan han og hans mange efterfølgere gennem en imponerende indsats fik opteg
net den folkelige tradition. Oscar Lovgren henleder i Hårs og tvårs genom psalm
och visa opmærksomheden på forskellige principielle som konkrete salmehistoriske
problemer, som han derpå giver eksempler på, især fra vækkelsens sange. Endelig
kaster Lennart Kjellgren i Skilda synspunkter på folklig vistradition udfra Jan
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Fridegårds og Frans G. Bengtssons forfatterskab et strejflys ind over skillings
visens sidste tid, inden den blev fortrængt af radio og grammofonplader.
Efter en afdeling med anmeldelser af nordiske udgivelser om og af folkesang og
-musik følger til sidst en redegørelse for Svenskt Visarkivs virksomhed 1978/79.
SUMLEN tilsendes medlemmer af Samfundet for Visforskning, Svenskt Visarkiv,
Hagagatan 23 A II, S-113 47 Stockholm; medlemsskab tegnes ved indbetaling af
55 S.kr. på samfundets svenske postgirokonto 65 18 48 - 4.
Peter Balslev-Clausen

0 HUR SALIGT ATT FÅ VANDRA
0 hur saligt att få vandva. Motiv ooh symbo
ler
i den frikyrkliga sangen. With a summa
ry in English. 339 s. Bibi. Gummessons Bokforlag, Stockholm 1980. (disputats). Pris
S.kr. 110.
ISBN 91-7070-607-7
Inger Selander indleder sin afhandling om motiver om

symboler i den frikirkelige

sang i Sverige med at konstatere, at "De svenska våckelsesrorelsernas och frikyrkornas unisona sång år ett tåmligen outforskat område inom hymnologien, i synnerlighet från litteraturvetenskapligt håll". Interessen har især samlet sig om den
Svenske Kirkes salmer, men i betragtning af de senere års udvidelse af litteratur
begrebet og den deraf følgende beskæftigelse med triviallitteraturen har IS fun
det det naturligt at undersøge vækkelsernes og frikirkernes salmer og åndelige
sange. Undersøgelsen samler sig om de 6 største frikirkers officielle sangbøger
i deres nyeste udgaver: Sionstoner 1935 (Evangeliska Fosterlands-Stifteisen),
Svenska Missions forbundets sångbok 1929 (Svenska Baptistsamfundet), Segertoner
193o (Pingstroreisen), Metodist-episkopalkyrkans psalmbok 1919 (Metodistkyrkan)
og Frdlsnings arméns sångbok 1929 (Frålsningsarmén), hvortil kommer Den svenska
psalmboken 1937. Efter en præsentation af disse sang- og salmebøger bringes der
en oversigt over deres indhold.
Det påvises indledningsvis, hvordan vækkelsens pietistiske og herrnhutiske bag
grund skinner tydeligt igennem. Det gælder synet på omvendelsens nødvendighed og
dermed understregningen af den afgørende forskel mellem Guds og verdens børn; det
gælder det forhold, at sangene i vid udstrækning er økumeniske og handler mere om
den 2. end om den 1. trosartikel, og det gælder sangenes enkle form og det faktum,
at de indholdsmæssigt er prægede af en pietistisk og herrnhutisk formidlet mystisk
tradition.
I de følgende tre hovedafsnit gennemgås en række forskellige temaer, der er ka
rakteristiske for frikirkesangbøgernes sange. Første hovedafsnit handler om pil
grimsmotivet og har overskriften Medborgare i två vdrlder. Afsnittet begynder
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med en gennemgang af fangenskdbsmotivet: mennesket holdes fangent af verden og af
Satan og bliver først frit ved at overgive sig til Kristus og følge ham. Motivet
har rødder tilbage i den nyplatonske mystik, der gennem romantiken prægede hele
det 19. århundredes kristne fromhedsliv. I modsætning til Den svenska psalmboken
er dualismen i frikirkesangbøgerne mere individualistisk og moralistisk præget.
Indflydelsen fra den platonske eros-mystik er særlig tydelig i den brug, der gø
res af vinge-metaforen. Der tales om håbets, tankens, længslens, sjælens og bøn
nens

vinger,

der gør det muligt at svinge sig fra jordens mørke til himlens lys.

Det påvises, at vinge-metaforen er almindeligere i Den svenska psalmboken end i
frikirkesangbøgerne. Dette skyldes utvivlsomt, at salmebogen er mere direkte præ
get af den egentlige romantik (Wallin) end tilfældet er med de senere tilkomne
frikirkesangbøger. Derefter følger en gennemgang af kampmotivet, der viser sig
at være nogenlunde lige almindeligt for gamle som for nye salmer. Blandt de nye
er det især Frelsens Hær's sange, der bruger kampmotivet. Her er det frem for
alt sejr, kampen skal føre til, hvorimod det i de øvrige sangbøger er fred, der
skal være kampens resultat. I Den svenska psalmboken er det især de førromantiske
salmer (fra før 182o) og de salmer, der står i forbindelse med ungkyrkororelsen
(fra ca. 191o), der er præget af kampmotivet. I modsætning til frikirkernes sange
viser statskirkens i højere grad hen til dagligdagens konkrete kamp. En analyse
af motivet Livsvandring oah hemland viser, hvordan åndelige og materielle forud
sætninger er fælles om at danne baggrund for sangenes motivvalg. På den ene side
er det klart, at motivet går tilbage til romantiken i begyndelsen af det 19. år
hundrede og dens kirkelige efterdønninger i resten af århundredet. På den anden
side kan der ikke være nogen tvivl om, at den følelse af fremmedgørelse, der fulg
te med de store sociale omvæltninger, og emigrationsbølgen fra midten af århundre
det har gjort deres til at give pilgrimstanken dens popularitet, ligesom den frem
brydende nationalisme har gjort tanken om det himmelske fædreland nærliggende.
Ikke sjældent har Israels ørkenvandring mod det forjættede land været pilgrims
tankens bibelske tilknytningspunkt. I Den svenska psalmboken er pilgrimstanken
langt mindre fremtrædende end i frikirkesangbøgerne, og tanken om livsvandringen
går mere på livet i kald og stand end på længslen mod det himmelske hjem.
I det næste hovedafsnit. Gud oah månniska, vises det først, hvordan der hentes
billeder fra familielivet for at beskrive dette forhold. Det vigtigste ord i den
ne forbindelse er fader1. I frikirkesangbøgerne er faderbilledet mere bestemt af
kærlighed end af magt og guddommelighed. Således nævnes Faderens kærlige omsorg,
troskab, lederskab og venlighed, modsvarende Guds børns tryghed og glæde. Frikir
kesangbøgerne kalder ikke Gud for moder, men de sammenligner flere steder Guds
egenskaber med en moders, f.eks. ønsket om børnenes tryghed. Hos Lina Sandell
ses det, at denne brug af moderbilledet stammer fra den herrnhutiske salmesang.
Kristus kan kaldes broder, når hans menneskelighed skal understreges, men ellers
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bruges 'brodér' mest om forfatterens og de syngendes trosfæller. I Den svenska
psalmboken bruges Fader om Gud i forbindelse med den første trosartikel. Fader
billedet kan bruges til at understrege Guds hellighed og majestæt, men også til
at beskrive Guds kærlighed og tilgivelse. Broderbilledet bruges i salmebogen
ikke i forbindelse med omvendelsen og trosfællerne, men i forbindelse med dåben
og Kristus.
I forlængelse af, men uden egentlig forbindelse med tidligere tiders brudemy
stik bruges bryllupshllledet med Kristus som brudgommen og den enkelte sjæl eller
menigheden (kirken) som bruden. I modsætning til traditionen fra brødremenigheden
er frikirkernes brug af bryllupsbilledet hovedsagelig eskatologisk bestemt, med
hyppige henvisninger til lignelserne om de lo brudejomfruer og det store gæste
bud. En variant af bryllupsmotivet er billedet af Jesus, der står ved hjertets
dør, et motiv, der ligesom bryllupsbilledet går tilbage til Højsangen.
Ved siden af Frelser-navnet er ven den almindeligste betegnelse for Kristus i
frikirkesangbøgerne. Betegnelsen 'ven' bruges for at beskrive Jesus som den nær
værende og virksomme i nuet og bliver herved et vigtigt korrektiv til pilgrims
motivet. Som vennen er Jesus den fortrolige og nære. Billedet af Jesus som ven
nen er hentet fra pietismens og brødremenighedens Jesus-fromhed, der sammen med
oplysningstidens humaniserende Jesus-opfattelse er baggrunden for det sentimen
taliserende Jesus-billede, som vækkelserne overtog fra romantiken. I denne for
bindelse peges der på den betydning, den religiøse trivialkunst har haft for
dannelsen af det 19. århundredes og dermed frikirkernes Jesus-billede, især næv
nes de folkelige olietryk og den overordentlig store udbredelse af biskuitfigurer
af Thorvaldsens Kristus-statue fra Frue Kirke i København. I Den svenska psalmbo
ken bruges betegnelsen ven om Jesus, men ikke så hyppligt og så intimt som i fri
kirkesangbøgerne, og især i forbindelse med død og opstandelse.
Jesus som den gode hyrde er et yndet motiv, også her spiller indflydelsen fra
den folkelige kunst og dens idylliserende fremstillinger ind. Den svenska psalm
boken bruger i vid udstrækning billedet af Jesus som hyrden, men mere spiritualiseret og stiliseret end frikirkesangbøgerne, ligesom Den svenske kirkes salmer
også her er mindre individualiserende end frikirkernes.
Kristusbetegnelsen Guds Lam tilhører den samme motivkreds, og overgangene er
tit glidende. Betegnelsen Guds Lam går både på Kristi lidelse og forsoningsdød
og på hans sejr over synd og død.
I det tredie hovedafsnit. Forsoning och gudomligt liv gennemgås først motiverne
Blod och sår, der især findes i sangbøger med Frelsens Hær's og brødremenighedens
tradition, almindeligvis som et symbol på menneskets renselse fra synd gennem
Kristi forsonende lidelse. Dernæst gennemgås det dobbelttydige motiv Vand, som
på den ene side er livets og dåbens vand, der ligesom Jesu blod renser mennesket
fra synd og død, - menneskets længsel kan beskrives som tørst -, og som på den
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anden side er et billede på dødens og tilintetgørelsens magt.
I det sidste afsnit. Avslutning, lægges der i en afsluttende karakteristik af
frikirkesangbøgerne vægt på deres tradition - gennem pietisme og brødremenighed tilbage til den middelalderlige mystik, ligesom der peges på omvendelsens centra
le betydning sammen med en vægtlæggen på de åndelige behov og individets udvik
ling. Karakteristisk er også koncentrationen omkring Jesus-skikkelsen.
Indtil midten af det 19. århundrede var det fra Tyskland, både statskirkens
og frikirkernes sang fik deres impulser. Derefter blev den angelsaksiske vækkel
sessang frikirkesangens store forbillede med omvendelsen, Jesus-skikkelsen og
pilgrimstanken som de centrale motiver.
Den litterære retning, der har sat de stærkeste spor i frikirkesangene, er efterromantiken. Her findes både

den platoniserende tendens til verdensflugt og

dualisme og den idylliserende individualisme, der er karakteristisk for megen fri
kirkesang. Også den efterromantiske sangs (romancens) motiver, især naturen, kær
ligheden og fædrelandet genfindes i frikirkesangene.
1 forhold til Den svenska psalmboken udviser frikirkesangbøgerne en større lære
mæssig variation, også inden for de enkelte sangbøger. Samtidig arbejder frikirke
sangenes forfattere i højere grad med et forenklet formelsprog. Årsagen hertil
skal søges i det forholdsvis lille antal gennemgående motiver, i den konservative
tendens i religiøs sprogbrug og i en udstrakt brug af stereotype rimord, uden at
der er tale om egentlig rimtvang. Det er i frikirkesangene almindeligt, at de
samme billeder og motiver følger efter hinanden. Den større billedrigdom i fri
kirkesangbøgerne kan skyldes påvirkning fra den pietistiske følelsesæstetik med
dens høje vurdering af billederne som udtryk for den spontane følelse og oplevel
se. Frikirkesangenes enkelthed i stilistisk henseende kan være et udslag af den
frembrydende vækkelses skepsis overfor den retoriske stil, som man kendte fra
statskirken, og som man fandt var uforenelig med åndelig sandhed og troværdighed.
Den enkle form kan også skyldes ønsket om at give sangene folkelig gennemslags
kraft - børn og voksne skulle kunne synge dem sammen - ligesom den kan skyldes
forfatternes (som brugernes) begrænsede boglige dannelse. Der er dog også den mu
lighed, at den enkle form skyldes påvirkning fra den verdslige romance, der netop
søgte klarhed og enkelthed i formen. Der er til tider betydelig forskel mellem de
ældre og de nyere sange, men de er alle fælles om at have Bibelen som den alt do
minerende inspirationskilde.
0 hur saligt att få vandra er, som undertitlen siger, en undersøgelse af motiver
og symboler i den frikirkelige sang. Hele undersøgelsen igennem foretages der imid
lertid en sammenligning med Den svenska psalmbokens brug af de samme motiver og
symboler. På den måde sættes frikirkesangene ind i, hvad man kunne kalde en økume
nisk sammenhæng, der giver fremstillingen en nyttig bredde. Samtidig indledes
hvert afsnit med en gennemgang af motivernes bibelske oprindelse, ligesom deres
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kirkehistoriske udvikling og sammenhæng ridses op. Herved bliver Inger Selanders
afhandling en god hjælp for enhver, der vil lære den svenske frikirkesang at ken
de. 0 hur saligt att få vandra viser, at salmesangen og salmebøgerne er en vig
tig kilde til forståelse af et givet kirkesamfunds teologiske, kirkelige og kul
turelle egenart og selvforståelse.
Afhandlingen har sin titel efter Joel Blomqvist's "Hemlandssång": "O hur sa
ligt att få wandra Hemåt wid wår Faders hand".
Peter Balslev-Clausen

FORFATTERNES ADRESSER

Professor, dr.theol. Regin Prenter, Bjergvej 1, Bedsted,
624o Løgumkloster.
Professor, dr.phil. Leif Ludwig Albertsen, Jyllands Allé lo3,
827o Højbjerg.
Rektor, dr.phil. Aage Schiøttz -Christensen, Amagerfælledvej 28,
23oo København S.

HYMNOLOGISKE DAGE 1981

i?;titut
f°r l;?;r,:?historie
Købmagergade
44-46

5.-6. oktober 1981.

115o København K.

Mandag den 5.

oktober

Auditorium 3, stuen.
lo.00 - Indledning ved formanden for Salmehistorisk Selskab,
Niels Knud Andersen.
10.30 - Erik A. Nielsen: Salmen som litterært fænomen.
12.00 - Frokost
13.15 - Jens Lyster: Salmebegrebet til debat.
15.30 - Peter Balslev-Clausen: Grundtvigs salmebegreb.
Tirsdag den 6. oktober
Auditorium 611, 4. sal.
10.15 - Thomas Viggo Pedersen: Den religiøse sangs underskov.
12.00 - Frokost.
13.15 - Jan Arvid Hellstrom: Den åndelige sang idag:
kommunikation eller konsumption?
Adgang for alle

HYMNOLOGISKE DAGE 1981 arrangeres i fællesskab af Salmehistorisk Sel
skab og Institut for Kirkehistorie ved Københavns Universitet.
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SELSKABET DANSK TIDEGÆRD
afholder ikke sommermøde i år, men indbyder i stedet til et weekend
kursus den 2.-4. oktober i Århus. Hovedemnet er anvendelsen af gregoriansk sang som menighedssang og korsang i tidesang (bibelsk fæl
lesbøn) og højmesse.
Kurset afholdes i K.F.U.K./ M.'s lokaler i Christiansgade. Det be
gynder fredag den 2. oktober kl. 15 og slutter søndag eftermiddag
kl. 17.15 med aftensang (Vesper) i Vor Frue Kirke, hvor kursets guds
tjenestelige momenter i øvrigt foregår.
Kort programoversigt (deltagerne får tilsendt den mere detaljerede
dagsorden):
Der indledes fredag eftermiddag med velkomst og "indføring", hvor
universitetslektor Torben Schousboe tager sig af den musikalske del,
ligesom han iøvrigt deltager i kursets sanginstruktioner og sangøvel
ser, hvis første sekvens foregår efter "indføringen". Ved sangøvel
serne vil der blive medvirket af organist Lars Kruse, cand.phil.
Steen Piesner, cand.phil. Susanne Riber og domorganist Ethan Rosen
kilde Larsen. Om aftenen - kl. 19.3o - taler professor, dr.theol.
Regin Prenter om "Den bibelske Psalme anvendt som Fællesbøn - Fælles
sang". Aftenen slutter med aftenmusik ved organist Walter Børner og
aften-completorium i Vor Frue Kirke kl. 21.3o. Efter morgensangen
kl. 8.3o bliver der lørdag formiddag sangøvelser ved de ovennævnte
og tekstgennemgang af sognepræst, lic.theol. Søren Ruager. Om efter
middagen øves gregoriansk stof, som vil kunne bruges ved søndagens
højmesse, og der bliver et foredrag om "Korets betydning i gudstjene
sten" ved organist Søren Hedegaard Sørensen, Horsens. Lørdag aften
kl. 2o er der kirkekoncert i Vor Frue Kirke med efterfølgende completorium. Aftenen slutter med hyggeligt samvær. Søndag kl. lo: Højmesse
i Vor Frue Kirke. Søndag eftermiddag vil der blive holdt et foredrag
om den almindelige menigheds sang i gudstjenesten. Talerens navn be
kendtgøres senere. Der bliver lejlighed til drøftelse af aktuelle
emner.
Tilmelding til kurset skal ske inden den 25. september til provst
Per Aagaard, Astrup, 8ooo Århus C. Mødeafgift er kr. 2o.oo. Der bli
ver muligvis lejlighed til at spise på mødestedet.

