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GUDS ORD
Melodi og sats: Carl Lund
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Guds Ord tog bolig

Guds Ord blev oprejst

blandt dig og mig.

en morgen skøn

Det taler til alle:

Det lever hos os i

ja og nej.

sang og bøn.

Livets vej.

Livets søn.

Guds Ord blev lænket

Guds Ord velsigner

i jordens skød.

hver fattig egn.

Vi tog imod det med

Det skænker til verden

kors og død.

sol og regn.

Livets brød.

Livets tegn.
Guds Ord forkyndes!
fra syd til nord.
Det lyder til os ved
bad og bord.
Livets ord.
Niels Kjær

Teksten er hentet fra samlingen "Den Grønne Kristus",

1983.
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Melodi og sats: Erik Haumann
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Nu bliver aftnens skygger blege
snart vælder mulm af himlen ud.
Du gav os dagens lys i eje dig takker vi ved nat, o Gud.

Dér rødmer som om mark, i lunde,
går grøn bag skovens grenehang
og kalder frem af tusind munde
på nye sprog en morgensang.

End
mod
som
når

Dér
mod
dér
den

trækker lysets blanke klinge,
havets rand sit flamme sværd bar det solen på sin vinge,
alt biir sort og stille her.

Og over andre byer, lande
- lyssprængt i sne, bag slør af regn dér gryr nu dag af morgnens vande
og hilses af Din kirkes tegn.

vågner falk og breder vingen
sønden - over mos og krat;
bærer morgenklokkens ringen
tak, vi bringer Dig ved nat.

Hør! tyst fra sprækker, slugter, kløfter
- som livets eget hjerteslag går kloden rundt et brus, der løfter
sin sang mod Dig ved nat og dag.

O Gud, Du kender lystes bolig
og mørkets vej er i Din vold
Da biir selv natten os fortrolig
som skyggen af Din kappes fold.
Lisbeth

Smedegaard Andersen.

Tekst og melodi er hentet fra samlingen "Vinterlys og tjørneblomst"3
Poul Kristensens Forlag. 1984.

3

SVENSK INDFLYDELSE I HANS THOMISSENS SALMEBOG
AF NIELS KNUD ANDERSEN

I min afhandling om Hans Thomissens salmebog i HM 1983 omtales
s. 79 flg. Thomissens egne salmer. I registret har han sat et sol
kors ved de salmer, "som ieg dictet haffuer", ialt 9, 6 gendigtnin
ger af Davidssalmer og 3 frie sange. Der kan dog i nogle tilfælde
påvises tysk forlæg for salmer, som Thomissen angiver selv at have
digtet. Christian III.s symbolvise. Til Gud vil ieg sette all mit
haab, er ikke selvstændig, men en fri gendigtning efter det tyske
forlæg. Også de to salmeparafraser, Fortørnis icke naar du end
seer og Herre Gud lær mig mit endeligt er, som påvist af Widding
og Henrik Glahn, afhængige af tyske forlæg. Hertil føjedes Thomis
sens "pestsalme", 0 Herre Gud i høyeste thron, der ligeledes har
en tysk forgænger, Ach leue Her im hochsten Thron, af Rostock-professoren Lucas Bacmeister. En sammenligning mellem de to tekster,
der er aftrykt i HM 1983 s. 81 f., viser tydeligt, at den danske
salme ikke er original, men fra første til sidste vers afhængig af
den nedertyske tekst.
Af Thomissens 6 salmebearbejdelser er der nu kun 3 tilbage, hvor
til der ikke er påvist forlæg, nemlig 0 Gud hvor længe glemmer du,
SI. 13, Hvi tratzer du oc berømmer dig, SI. 52, og leg løffter
høyt op øyen mine, SI. 121. Men vi kan komme et skridt videre.
Hvi tratzer du oc berømmer dig (Th 218), en gendigtning af SI.52
i 7 syvliniede strofer, er interessant derved, at vi har salmen på
tryk tre år før den i 1569 står i salmebogen. Den er her dateret 1566,
og samme år finder vi den i hofpræst Niels Nielsen Coldings En
Kort oc enfoldig vdleggelse offuer den LII. Psalme (6o bl., 16°.
Lauritz Nielsens bibliografi nr. loll. Jf. Malling i HM 1972
nr. 5, s. 2o f.). Skriftet begynder med salmeteksten fra Christian
III.s Bibel, her inddelt i afsnit efter de enkelte vers og med til
føjede verstal ovenover. Så følger Coldings udlægning, med aktuel
le indslag, og bl. 8v dateringen: Skrevet i Roskilde (hvor C. hav
de et kanonikat) den 12. juni 1566. Efter dateringen følger som
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tillæg Thomissens salme, uden dennes navn. Den har overskrif
ten: Den Lij. Psalm. Quid gloriaris in malicia &c. Vdset paa Dan
ske Rim, oc siungis met de Noder, som Vden Herren opholder vort
huss oc gaard etc. siungis met. Th har samme overskrift, dog er
"Vdset paa Danske Rim" udeladt og årstallet M. D. Ixvj. tilføjet.
Teksten er som overalt i Th sat med adskilte verslinier, mens den
her er trykt fortløbende, men adskilt ved verstal, hvad Th aldrig
har. Der er enkelte tekstvarianter, v. 1.7, 3.7 og 7.6 "dennem",
Th "dem", og v. 2.7: Men sandhed af dig "forglemmis", Th "fordriffuis". Til sidst kolofonen: Prentet i København af Laurentz Benedicht 1566.
Thomissens salme er en bred parafrasering af bibelteksten. Den
revser den, der praler af sin ondskab, taler løgn og svig, ikke
sætter sin lid til Gud, men til magt og rigdom. Gud skal straffe
dig og de fromme le af din ulykke. Men mig vil Gud pryde som et
grønt oliventræ med mange gaver til liv og sjæl. Jeg forlader mig
på Herren og bier efter hans navn.
Da Thomissens versificering af SI. 52 er trykt i Goldings kommen
tar til samme Davidssalme fra 1566 og Th i overskriften har tilfø
jet dette år, er det nærliggende at spørge, om den er skrevet til
dette skrift. Har Colding opfordret digterpræsten til at "udsætte
den 52. salme på danske rim" til sin afhandling? Eller er det Thomissen, der af interesse for arbejdet har ønsket at yde sit bi
drag? Herom vides intet, og der er heller ikke noget der tyder på,
at digteren har hentet inspiration fra Goldings lange udredning.
Malling peger også på en anden mulighed. Det kan være bogtrykke
ren, der har føjet salmen til Goldings afhandling, måske i forstå
else med Thomissen. Han nævner andre eksempler på, at en bogtryk
ker for at "oplive" en teologisk afhandling har tilføjet en salme
om samme emne.
Det sidste er nok det sandsynligste. Der er da også tegn på, at
Benedicht har "redigeret" Goldings manuskript (jf. hertil HM 1983
s. 74 f.). Her kan nævnes de to sæt verstal, et avanceret træk,
der ikke kendes fra de samtidige bibler og salmebøger. Derimod er
der tilføjet verstal i de småtryk med et par salmer, der er beva
ret fra Benedichts og Mads Vingaards trykkeri (L. Nielsen nr.1435,
1646, 1652, 1656, 1657, 166o). I overskriften er "Vdset paa Dan
ske Rim" næppe, som Malling mener, slettet af Thomissen i Th, men
snarere tilføjet af Benedicht i hans udgave. Det er ikke Thomis
sens betegnelse for de versificerede danske Davidssalmer, jfr.
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hans Register paa de Davidssalmer, som findes "vdset i Christelig
sang" i denne bog, altså ikke blot rimede oversættelser (register
II, jf. bl. 257v. Malling VIII, 57). De nævnte tekstvarianter pe
ger også på, at Th.s tekst er primær og ikke korrigeret efter Benedichts. Thomissen bruger formen "dem" - f.eks. flere gange i den
følgende Fortørnis icke naar du end seer - ikke "dennem". Det må
være Benedichts sprogbrug, ligesom "Psalm" i overskriften, Th har
altid "Psalme". En egentlig tekstændring er, at "fordriffuis" ved
en sætterfejl er blevet til det svagere "forglemmis".
Vi ved ikke, hvorfra Benedicht har denne tekst til Thomissens
salme tre år før den er trykt i Th. Malling foreslår, at han har
fortalt Thomissen om Coldings manuskript og måske opfordret ham
til at berige bogen med en gendigtning. Men der foreligger altså
intet konkret om, at salmens fremkomst har nogen forbindelse med
Coldings udlægning, hverken direkte gennem forfatteren eller indi
rekte gennem bogtrykkeren. Årstallet under overskriften i Th behø
ver heller ikke hentyde til dette skrift. Benedicht kan have over
taget salmen fra et samtidigt, nu tabt tryk, hvorved også hans af
vigelser fra teksten i Th kan være fremkommet.
Vi lægger nu Coldings bog til side for at prøve en anden forkla
ring: Hans Thomissen har fundet salmen i sin svenske salmebog og
fået lyst til at gengive den på dansk.
Grundlaget for Thomissens gendigtning af SI. 52 er, ligesom for
hans øvrige salmeparafraser, teksten i Christian III.s Bibel, der
følges vers for vers, således at hver strofe gengiver et eller to
bibelvers. Mange ord og vendinger er direkte overtaget. Men des
uden har han som forlæg haft den tilsvarende svenske salme, Hwij
beromer tu fast tigh, hvis førsteforekomst er Then Swenska Psalmboken 1562, bl. 25

(faksimileudg. i Fyra svenska reformations-

skrifter, utg. av A. Malmgren, 1965) . Herfra henter han ikke blot
det syvliniede metrum, men da den svenske version også var bibel
tro, kunne meget overtages næsten uden ændring. Som eksempel cite
res her slutningsversene:
Men iagh forlåter migh på tigh

Thi forlader ieg mig paa dig

0 Gudh then stund iagh leffuer

0 Gud den stund ieg leffuer

Och tacker tigh ewinnerligh

Oc tacker dig euindelig

At tu then nådh migh giffuer,

At du den naade mig giffuer.

Iagh forbidhar Herre titt nampn

leg bier Herre effter dit naffn

Som allom vil och hielpa kan

Som er dem alle til euig gaffn

Them sigh ther paa forlåta.

Der sig paa dig forlade.
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Sammenligningen viser, at Thomissen har overtaget det svenske vers
praktisk talt uændret. Kun i næstsidste linie laver han lidt om
for at få et bedre rim. Desuden har han i sidste linie "paa dig"
i stedet for "ther på"

(ni. på navnnet), hvilket passer bedre i

sammenhængen.
Det er dog ikke blot dette vers, vor digter har lånt fra den ukendte svenske kollega. Samtidig med at han grunder over salme
teksten i den danske bibel, konfererer han stadig med den svenske
version og overtager herfra adskillige verslinier og udtryk.
Det gælder allerede salmens førstelinie - Hvi tratzer du oc berømmer dig - Hwij beromer tu fast tigh. Her stammer "tratzer" fra
bibelteksten - Hwij tratzer da, du Titan, at du kant gøre skade? og "berømmer dig" fra den svenske tekst. Fra de følgende vers kan
bl.a. henvises til v. 2,1-6 og v. 4,5-7:

Tijn tunge soker idkeligh

Din tunge tracter idelig

At bedriffua sijn falskheet

Stor falskhed at bedriffue

Then mongan man år skadeligh

Der mangen mand er skadelig

Såsom Harkniffuen skarpe,

Oc skær som skarpe Ragkniffue.

Tu elskar mera ondt ån gott

Du elsker mere ont end gaat

Och talar falskheet håån och spott

Oc taler løgn met suig oc spot.

The frome skola thet få see

De fromme skulle det faa at see

Och åt tijn stora oferd lee

Oc at dine store wferd lee

Och fruchta Gudh och såya

Och frycte Gud oc sige

Vi ser, at Thomissen i v. 2 har ændret lidt af hensyn til rimet,
linie 4 er korrigeret efter den danske bibel - Oc skær met Løgn,
lige som met en skarp Ragkniff - herfra stammer også "løgn" i li
nie 6. De tre linier i v. 4 kunne bruges som de var. Overalt i sal
men finder vi svenske reminiscenser. Kun v. 6 er helt selvstændigt.
Det gengiver bibeltekstens v. loa om det grønne oliventræ - Men
ieg skal bliffue som it grønt olie træ i Gudz Huss - der er ude
ladt i den svenske salme. Det har den bibeltro Thomissen følt som
en mangel og føjer derfor et vers til.
Der kan ikke være tvivl om, at den svenske salme er primær og
den danske en bearbejdet tekst med et tildigtet vers. Den første
er desuden ældst, idet den som nævnt er trykt 1562, medens den dan
ske er dateret 1566. Men da den svenske salmebog 1562 først blev
fremdraget i 1965 og salmens førsteforekomst indtil da var salme-
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bogen 1567, var det vanskeligt at gennemskue afhængighedsforholdet.
Liedgren (Svensk psalm och andlig visa s. 126), som er den eneste,
der har været opmærksom på, at de to salmer er indbyrdes afhængi
ge, antog derfor, men åbenbart med en vis tøven, at der var tale
om en selvstændig dansk parafrasering af SI. 52, overført til
svensk. Forholdet er altså omvendt. Det er den svenske salme, der
er selvstændig - også i forhold til tyske gendigtninger af SI. 52
- ikke den danske, selvom Thomissen regner den blandt dem,

"som

ieg dictet haffuer".
Det foregående har vist, at Hans Thomissen til sit salmearbejde
også har benyttet svenske kilder, i dette tilfælde måske salmebo
gen 1562. Den svenske indflydelse kan også påvises i andre af hans
salmer.
Fortørnis ioke naar du end seer (Th 223) . Som tidligere nævnt
har Widding påpeget, at denne gendigtning af SI. 37, som Thomissen
ligeledes anfører som en af sine egne salmer, er afhængig af Lud
wig Hetzers Erzurn dich nicht, 0 frommer Christ. Men også her har
han haft god nytte af sin svenske salmebog.
Hetzers digt, der i 23 tiliniede strofer trøster og formaner de
fromme og revser og truer de ugudelige, med talrige variationer
over samme tema, kendes fra enkelttryk og blev i 153o optaget i
Strassburg- og i Augsburg-salmebogen. Også i Schweiz blev den meget
yndet og udbredt. Ludwig Hetzer hørte til reformationens venstre
fløj og blev efter et uroligt vandrerliv i Sydtyskland og Schweiz
henrettet i Konstanz i 1529, anklaget for usædelighed, den egent
lige grund var måske, efter den nyere forskning, hans afvigende me
ninger (Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied III, nr. 537. M. Jen
ny: Geschichte d. deutsch-schweizerischen evang. Gesangbuches im
16. Jahrhundert, 1962, s. 96, 184 f., 292 f., 297).
Hvorfra Thomissen har denne tekst vides ikke. Den hører ikke til
den lutherske salmetradition. Men Thomissen kunne også gå egne ve
je. Fra en reformert salmebog har han oversat Gud hielp mig, ieg
raaber til dig, der tillægges Zwingli (Jens Lyster i HM 1981,
s. 47 f.). Vor salme kan stamme fra samme kilde.
Måske kan melodien give et fingerpeg om, hvorfor den er optaget
i Th. Det er Zlirich-melodien i Le Maistres bearbejdelse. Le Maistre
var kurfyrst Augusts hofkapelmester. Hans melodisamling, Geistliche und Weltliche Teutsche Geseng, udkom i Wittenberg 1566 og er
p.g.a. den nære forbindelse mellem det sachsiske og det danske hof
sikkert snart blevet optaget i det danske hofkatoris repertoire.

8
Som tidligere nævnt (HM 1983, s. 80) har Thomissen oversat de to
første vers af Herre Gud lær mig mit endeligt, efter en i øvrigt
ukendt tekst i Le Maistres samling. Ligesom det er tilfældet med
Fortørnis icke, er han her gået uden for den lutherske salmebog.
Begge tekster er dateret 1569, og fra samme år er en tredie salme
med melodi fra Le Maistres samling. I alt har Thomissen herfra op
taget 6 melodier og til nye tekster. Der må være en særlig grund
til, at han her i arbejdets slutfase har indføjet dette specielle
stof.

"Der kan næppe være tvivl om, at Thom.s benyttelse af melo

dierne fra Le Maistres værk må være udsprunget af ønsket om at til
føre den danske salmebog en tilbørlig repræsentation af det ved
hoffet specielt dyrkede og yndede salmestof, både tekstligt og me
lodisk"

(Glahn: Melodistudier I, 274. 271).

Fortørnis icke naar du end seer, begynder med en udførlig, selv
stændig overskrift og har derefter, med et tildigtet doksologivers
i alt 22 vers mod originalens 23. Thomissens gendigtning af SI. 37
er en fri gengivelse af Hetzers med den svenske oversættelse som
mellemled. Også den danske bibeloversættelse er flittigt benyttet.
Låt thet icke fortryta tigh, fremkom i Olaus Petris Swenske songer eller wisor, 1536

(Olavus Petris Samlade Skrifter II, 537 f.).

Ejendommeligt for den svenske version er, at dens 23 vers er ind
delt i tre sange. Den optages i de følgende udgaver og 1695 i
Svedbergs salmebog (Sveriges "Kingo"), med tre numre. Endnu Wallin
1819 har nogle strofer af Hetzers gamle gendøbersalme. "Någon annan evangelisk psalmbog an vår og Finlands svenska torde numera ej
ha kvar något av den"

(Liedgren s. 99. Den er dog udeladt i 1937-

psalmboken). Helt så enestående er det dog ikke. I det meget ud
bredte tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem, som i 1913 blev ud
givet af Widding, Severinsen og Ludwigs, findes en moderne udgave
på 5 vers af Widding, med reminiscenser fra Thomissen og med sam
me metrum (nr. 192).
Sammenligner vi nu den danske oversættelse med den svenske viser
det sig, at Thomissen i næsten alle vers har overtaget linier,
rimpar og formuleringer. Jeg skal ikke trætte læseren med at gen
nemgå de mange lange vers, men nøjes med nogle eksempler. Neden
for citeres først SI. 37, v. 1-2 fra Christian III.s Bibel, og
dernæst første vers af den tyske, den svenske og den danske tekst,
af denne desuden andet vers:
Fortørne dig icke paa de Onde. Ver icke hadske paa Misdedere.
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Thi de skulle hastelige affhuggis, lige som gres, oc de skulle
visne, lige som grøne Urter.
Erzurn dich nit, o trommer Christ,

Lat thet icke fortryta tigh

vorm neid thu dich behiiten!

Om the an finnas marghe

Ob schon der gottloss reicher ist,

Som j alt ondt beflita sigh

so hilfft doch nit sein wiiten.

Och are sin nasta arghe.

Mit bein vnd haut

Som graas och hoo skola the fulsnart

gleych wie das kraut

Affhuggas och wisna medh en fart.

wird er inn kiirtz abghawen.

Tijn trost skal Gudh doch wara.

Sein gwalt vnd reich
ist eben gleich
dem grass vff griiner awen
Fortørnis icke naar du end seer

De skulle vden tuil fuld snart

de onde at være mange,

Som gress oc vrter grøne

naar du end seer Misdedere fleer,

Affhuggis oc visne met en fart

vær icke hadske oc bange.

Met alle deris blomster skøne.

Endog de blinde gaa i stor synd,

Forgengeligt oc forfengeligt

met slem ondskab,vden all straf f,

Er alt det gode som de paa trode.

stor fremgang der til haffue

Saa snart endis deris veide.

oc Rigdoms herlige gaffue.

Synden skulle de vndgielde.

Widding (II, 117), der ikke omtaler den svenske salme, mener, at
Thomissens v. 1 er "frit efter Hetzer v. 1", medens v. 2 er "origi
nalt". Det sidste er ikke rigtigt. Lin. 1-4 bygger på bibelteksten
og på lin. 5-6 i det svenske vers. Herfra overtages rimparret
snart-fart med lin. 6 uændret. At Thomissens første strofe er frit
efter Hetzer er vel rigtigt, men hvor meget har han egentlig over
taget fra det tyske forlæg? Han går først til sin bibel - "Fortør
nis icke",

"de onde", "Misdedere", "hadske" - og mens Hetzer i de

første linier advarer mod misundelse ("neid") over den ugudeliges
rigdom, siger Thomissen, at de onde er "mange" og Misdedere "fleer".
Det har han hverken fra Hetzer eller Christian III, men fra Sveri
ge. I lin. 2 er "være mange" en gengivelse af "finnas marghe",
marg betyder mangen, mangfoldig. De første fire linier bygger på
bibelteksten og det svenske forlæg. Versets anden halvdel er Tho
missens friere tilføjelser. Her kan "Endog", lin. 5, jf. "Ob
schon", og rigdommen i sidste linie være fra den tyske tekst. At
vi ikke må fortørnes over dem, der trods "slem ondskab" har "stor

lo

fremgang" er måske fra v. 7 i den bibelske salme, "fortørne dig
icke paa den som haffuer fremgang i sin ondskaff"

(der ikke gen

tages i det følgende). Som det fremgår af overskriften,

skal Guds

børn af denne salme lære, "at de icke skulle forargis paa de wgudeligis traadzighed oc fremgang her i Verden", altså en sag vor
digter har lagt vægt på.
Som teksterne viser, bruger Thomissen to vers til at gengive
forlæggets første vers. Det skyldes åbenbart, at han for at under
strege salmens hovedtanke har villet udlægge bibelteksten således
at vers svarer til vers. Der bliver da brug for nogle udfyldende
linier, som vi også ser det i v. 2, 5-8, der uddyber og varierer
det allerede sagte. I det følgende gengiver hver strofe regelmæs
sigt to bibelvers. Den udførlige indledning skyldes altså ikke,
at han arbejder med flere tekster og ikke kan økonomisere med
verslinierne. Jeg er ikke enig med Widding i, at Thomissen følger
Hetzer indtil v. 8 og derefter går over til "selvstændig digtning
så at de følgende vers "er hans egne". Han følger temmelig nøje
den danske bibeltekst, samtidig med at han stadig tager fra den
svenske oversættelse, hvad han kan bruge herfra. Den var jo, især
p.g.a. de mange besværlige rim, meget lettere at arbejde med end
det tyske forlæg, som han efterhånden lægger til side. At lighe
den med dette er størst i de første vers skyldes også, at Hetzer
herefter bliver mere selvstændig i forhold til bibelteksten, lige
som hans heftige, militante tone over for de ugudelige måske ikke
lå for Thomissens temperament. Dog kan denne også bruge stærke
ord:

"De Ondis ende skal være dig kient. Til Helffuedis glød och

euig død. Skulle de allesammen komme. De her foracte Guds domme",
v. 2o,5-8, i øvrigt det eneste sted han selv tager ordet, uden for
læg.
I poetisk og formel henseende kan Thomissens salme ingenlunde
måle sig med Hetzers, og heller ikke med Olaus Petris. Denne er
mere lavmælt, men fra formens side bedre end den danske.
Til sidst følger nogle få eksempler, der kunne suppleres med
mange andre, på Thomissens afhængighed af den svenske salme.
"Oc styreker de Fromme som hans Bud, Aff hiertit gierne holde"
(v. 9,3-4)

- "Och stercker the froma som hans Budh, Aff hiertat

gerna halla"

(v. lo,6-7).

"Thi Herren elsker ret oc skiel, Sine helgen hand ey forlader,
Men altid dem beuarer vel" (v.15,1-3) - "Ty Herren elskar rett och
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skal, Sijn helgon han ey forlåter, Vthan altijdh bevarer them wel"
(v. 17,

1-3) .

Then onde borgar aff en falsk grund

Don onde borger aff en falsk grund

Betala han ey tencker.

At betale hand ey tencker.

Then frome ar barmhertigh och rund

Den fromme er barmhiertig oc rund

Bådhe medh lån och skencker.

Hand laaner gierne oc skencker.

(13,

(11,

1-4)

1-4)

Gudh år the fromas helsa godh

Gud er de Frommis frelser god

Tilflycht j nodzens tijdhe.

Oc styrcke i nødsens tide.

Han skal them hielpa och gif fua modh

Hand skal dem hielpe oc giffue mod

I all mootgång och quidhe.

I all modgang oc guide.

(23, 1-4)

(21,

1-4)

Fortørnis icke naar du end seer, hører ligesom Hui tratzer du oc
berømmer dig, til salmegruppen "Om Kaarssit, oc trøst mod atskillige modgang oc fristelser", der med sine 21 numre, hvoraf de 16
er nye, er et af de største afsnit i Th. De mange nye bidrag i
forhold til de få ældre vidner om, at der nu lyder andre toner
end i den første reformationstid. Thomissen taler ofte om det kors,
som Gud lægger på de kristne i denne verden, og som sjælesørgeren
trøster han og formaner til udholdenhed. Mange af hans salmer og
oversættelser er kors- og trøstesalmer. I Kommer til mig sagde
Guds Søn, har han, som vi straks skal se, digtet nogle vers til om
korset. I vor salme er v. 5,1,

"Naar Gud dig nogit Kaarss paafør",

indføjet af ham. Fortørnis icke naar du end seer, er en typisk
kors- og trøstesalme

(omend med en bred margen til de ugudelige),

og den udførlige overskrift, der i 4 punkter forklarer, hvad Guds
børn skal lære af den, viser den betydning Thomissen har tillagt
den.
Men salmen blev ingen succes. Den er udeladt i Th.s duodezudgaver (Erik Dals oversigt s.

53 i faksimileudg. 1968), og næsten ik

ke optaget i det 17. årh.s private salmeudgaver. Det skyldes næp
pe dens mange vers, jf. Kommer til mig,

snarere har dens belærende,

moraliserende præg og gentagne trusler om død og dom som de ugude
liges skæbne virket trættende og salmetonen uvedkommende.
Vi har endnu to eksempler på vor digters anvendelse af den sven
ske salmebog. Kommer til mig sagde Guds Søn og Fryder eder i denne
tid, der begge i registret er mærket med hans oversætter-stjerne.
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Kommer til mig sagde Guds Søn

(Th 231), med overskriften "En Aan

delig Vise, aff Matthei xj. Capitel. Venite ad me omnes &c.", har
som forlæg Kombt her zu mir sagt Gotes son, 16 seksliniede strofer,
førsteforekomst 153o. Salmen stammer fra døberkredse og er typisk
for disse ved sine senmiddelalderlige og tidligtreformatoriske mo
tiver og ved betoningen af Kristi efterfølgelse i lidelse. Forfat
terspørgsmålet har været omstridt, men der er nu enighed om, at
digteren er den baptistiske skomager og menigheds leder Georg Griinwald, der i 153o led døden på kætterbålet i Kufstein i Tyrol

(M.

Jenny s. 253). Den blev meget udbredt og findes i flere redaktio
ner. Wackernagel III, nr. 166-169. 1464, jf. I, s. 748, bringer 5
forskellige tekster. I salmebøgerne forekommer den første gang i
den af Griinwalds meningsfælle J. Aberlin og Salminger udgivne Der
Psalter Davids, Augsburg 1537. Valten Schumann, Leipzig 1539, har
en noget afvigende tekst, Wackernagel nr. 167, der praktisk talt
uændret optages af Babst, Leipzig 1545. Denne tekst, med overskrif
ten "Ein Geistlich lied aus dem Eilfften Capitel Matthej", jf. Th,
vandt almindelig udbredelse. Den nedertyske oversættelse findes
allerede hos Hans Walther, Magdeburg 1538, ikke som hidtil antaget
først i udgaven 1541

(om 1538-udgaven, se En Ny Psalmebog 1553,

faksimileudg. 1983, II, 168 f.). Teksten er den samme som Schumanns,
der altså må have været trykt tidligere. Kommt her zu mir spricht
Gottes Sohn blev meget udbredt både i Tyskland og i Schweiz og fin
des endnu i den tyske salmebog (EKG) med 12 vers.
I Danmark må salmen have været kendt før Thomissens oversættelse. Den
nævnes som melodi til den anonyme danske Ith gaat beraad vel betenckt mod i 1. tillæg i En Ny Psalmebog 1553, bl. 158v, "Met de
noder Kommer hid til mig sagde Gudz Søn". Den har dog næppe været
oversat på dette tidspunkt. Hvis redaktøren havde kendt en dansk
oversættelse, havde han sikkert optaget den. Han tænker sikkert på
den tyske salme, som han uvilkårligt nævner på dansk.
Thomissen har tilstræbt at gengive den tyske tekst korrekt, men
de mange nødvendige rim har voldt besvær, og han vender sig da til
den svenske parallel. Kommer hijt til migh sågher Gudz Søn (første
forekomst 1562-psalmboken, bl. 49), der ganske vist er friere, men
dog på nordisk sprog. Han overtager herfra, hvad han kan bruge, en
verslinie, et rim, et enkelt ord, eller han sammenarbejder den ty
ske og den svenske tekst. En sammenligning mellem de to oversættel
ser vers for vers viser tydeligt, at den svenske har smittet af på
den danske, hvilket ikke tidligere synes bemærket. Vi må her nøjes
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med et par eksempler. De tyske citater er fra Babst (Das Babstsche Gesangbuch von 1545, hrsgeg. v. K. Ameln, 1966) , der vel har
været Th.s tekst.
V. 3, 1-3:
"Was ich gthan hab vnd gelitten hie, in meinem leben spat vnd
frue, das solt jr auch erfullen". - "Hwadh jagh j werlden lidhit
haar, Ther iagh korsset for idher baar. Skole j altijdh betrachta"
- "Min gierning oc det Kaarss ieg bar. Den stund ieg her i liffue
vaar. Det følger Aarie oc silde".
Her stammer "korset" fra Sverige, og omtalen af korset har inspi
reret Thomissen til at gå videre på egen hånd, idet han tilføjer
nogle vers, v. 4-7, der handler om Kristi efterfølgelse og om kor
sets og lidelsens betydning for den kristne.
V. 5, 1-3:
"All Creatur bezeugen das, was lebt in wasser laub vnd grass,
sein leiden kan er nicht meiden". - "All creatur witnesbyrd bare.
Som j haffuet och på lorden åre. At man hår moste lijdha". - "All
Creatur vidnisbyrd bær. Som i Haffuit oc paa Jorden er. Sin plage
kand det ey vndgange"

(v. 9). Thomissen føjer nu et vers til, der

applicerer dette på mennesket.
I v. lo, Th v. 15, er lin. 3 direkte oversat fra svensk, "Dodhen
bliffuer alles ende" - "Døden bliffuer alles ende", svarende til
"wir mussen alle sterben". I de følgende linier stammer udtrykket
at have Kristus til ven fra det svenske forlæg:

"Wer sich in Chri

sto nicht ergeit, weil er lebet in gnaden zeit, ewig mus er verder
ben". - "Sål år then Christum haffuer til wen, Och håller sigh al
tijdh frå synden reen. Til honom wil Gudh sigh wenda". - "Den her
ey Christum haffuer til ven. Den her ey giøris aff Synden reen.
Til euig pine bortsendis". Og dette får nu Thomissen til i et ind
skudt vers at formane til syndsbekendelse, så I "i en salig tid"
kan skilles fra dette elende.
Som eksempel på rimpar af svensk oprindelse kan til sidst nævnes
slutningsversets lin. 1-2:
"Vnd was der ewig giitig Gott, in seinem geist versprochen hat,
geschworen bey seinem namen..." - "Och hwadh then ewighe alzmechtighe Gudh, Haffuer oss tilsagdt genom sijn Budh" - "Alt huad den
euige gode Gud, Tilsiger oss i sit løffte oc bud".
Thomissen har tilføjet 6 nye vers, så den danske oversættelse
når op på i alt 22 vers. Malling siger (IV, 181), at han "desuden
har flyttet originalens v. 7 og 8 længere tilbage (14 og 15)". Det
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te er ikke rigtigt. Malling aftrykker efter Wackernagel teksten fra
det ældste tryk fra 153o og har ikke lagt mærke til, at v. 7-8 og
v. S-lo er ombyttet i de senere tekster. Th har denne rækkefølge.
De tilføjede danske vers, v.4-7, lo og 16, er i Benedichts tysk
danske salmebog oversat til tysk - teksten er aftrykt hos Malling
- og indføjet i den tyske salme. Det har tidligere været drøftet,
om de stammer fra et nu tabt tysk forlæg på 22 vers, som Thomissen
har oversat, jf. Niels Møller II, 147, som ikke tør afgøre spørgs
målet. Dette er efter mit skøn en ren konstruktion. Foruden de af
Malling nævnte argumenter kan peges på overgangen mellem v. 3 og
4

(korset), der tyder på, at versene er indføjet i den danske over

sættelse. Thomissen har villet uddybe salmens ord om Kristi efter
følgelse og om kors og lidelse som kristnes lod i denne verden,
som ovenfor nævnt et centralt tema i hans salmedigtning. At salmen
har udtryk, der minder om senmiddelalderens sprogbrug, har ikke
generet ham:

"Er Kaarssit eder for bitter oc leed, Da tencker huad

Helffuede er heed. Did som Verden monne rende"

(v. 2o. Nedtonet i

den svenske oversættelse).
Ligesom i Tyskland blev denne salme med sine mange vers også me
get udbredt i Danmark. Salmeregistranten har over 6o forekomster.
Den beholdt sin plads i salmebogen indtil Pontoppidan 174o og er
nu atter optaget (nr. 558) med 7 vers fra Grundtvigs gendigtning.
Endelig Fryder eder i denne tid (Th 142), 18 otteliniede strofer,
med overskriften "Om Guds Ords priss, ved Exempler aff det Gamle
oc ny Testament". Det er en ret tro gengivelse af Freut euch,
freut euch in dieser zeit, der kendes fra et Niirnberg-tryk fra ca.
153o og tillægges Erasmus Alber (jf. senest W. Lipphardt: Gesangbuchdrucke in Frankfurt am Main vor 1569, 1974, s. 162 f. , 2o3 f.
Wackernagel III, nr. 126 f.). Optages 1534 i Hans Walthers nedertyske Magdeburg-udgave, højtysk hos Valten Schumann 1539, Babst
1545 har samme tekst. Overskriften varierer lidt i de forskellige
udgaver. Thomissen har mest lighed med overskriften hos Babst "Ein Geistlich lied, vom preis Gottlichs worts, durch Exempel des
alten vnd newen Testaments" - der formentlig har været hans tekst
grundlag, ligesom melodien stammer herfra.
Også i dette tilfælde har han dog samtidig kigget i den svenske
salmebog, hvor salmen findes fra 1562

(bl.76), "Frogder idher j

thenna tijdh". Den følger i de første 7 vers det tyske forlæg,
men er derefter helt selvstændig og har kun 14 vers. Liedgren gør
opmærksom på, at den danske salme til forskel fra den svenske er
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er oversat "i nåra anslutning till originalet"

(s. 117), men har

ikke bemærket, at den også er afhængig af den svenske. Det gælder
måske allerede førstelinien, jf. de tre citater, og det gælder i
hvert fald v. 2:
Adam, Adam du alter greis,
wie hat es dir ergangen.
Nach deinem fall im Paradeis,
hastu von Gott empfangen
Sein Gottlieb wort genomen an
vnd bist dadurch erhalten.
Denn Gottes wort bleibt ewig stan,
dem jungen als dem alten.
Adam for olydnona skul

Adam for sin wlydigheds skyld

Hadhe fortapat wordet.

Haffde visselig fortabt bleffuit

Men Gudh som år aff nådhen full

Men Gud som er aff Naaden fuld

Honom itt loffte giorde,

Haffuer hannem it Lyffte giffuit

Ther han sigh fast forlåt vppå

Det Ord anammit hand til sig,

Och twiflade ingalunda.

Der aff sig trøste kunde.

Ty Gudz ord j sanning bestå

Guds ord det bliffuer euindelig

For gambla och for vnga.

For gamle oc for Vnge.

Fra v. 3 kan nævnes lin. 1, "Noe, Noe, du Gottes man" - "Noe en
Gudfruchtigh man" - "Noe vaar en Gudfryctig mand" - og lin. 3,
"Das du sein wort hast genomen an" - "Ty på Gudz ord fortroste han
- "Thi paa Guds Ord sig trøstede hand". I v. 4 er hentet et rimpar
fra den svenske salme, etc.
Widding II, lo7 siger ukorrekt, at "den svenske oversættelse
1567 følger den danske - eller omvendt - indtil verset om Kristus
(v. 7), derefter går den på egen hånd". Der kan ikke være tvivl
om, at den svenske salme fra 1562 er primær, og intet tyder på, at
den er afhængig af den danske.
Det foregående har vist, at Hans Thomissen til fire af sine sal
mer har benyttet den svenske salmebog. Syvårskrigen 1563-7o

(som

et par af salmerne i Th hentyder til, Widding II, 157 f.) har ikke
været nogen grund til at lægge den til side. Man kan måske undre
sig over, at han ikke har anvendt den ved flere af sine talrige
oversættelser. Forklaringen er dog ligetil. Foruden de fire nævnte
har han kun kunnet finde endnu to svenske paralleloversættelser.
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Wår Herre Christ kom til Jordan (Luthers dåbssalme) og Vthan Her
ren faller oss til

(SI. 124, Justus Jonas). De to danske oversæt

telser Christus kom selff till Jordans flod (Th

123) og Vil Gud

vor Herre ey met oss staa (Th 297) er uafhængige af de svenske.
Måske havde han skrevet de to salmer, inden han begyndte at bruge
den svenske salmebog til sit arbejde. Dette er naturligvis blot
en hypotese, som dog ikke er grebet ud af den blå luft. Det dre
jer sig om to centrale lutherske salmer. Luthers dåbssalme, Christ
unser Herr zu Jordan kam, og Justus Jonas' frie omskrivning af
SI. 124, Wo Gott der Herr nicht bei uns halt. De kan meget vel ha
ve hørt til hans første oversættelser. Det var jo allerede i Ribeårene han blev klar over, at "mange skøne Psalmer som Lutheri sid
ste tydske Psalmebog dog indeholt" endnu ikke fandtes på dansk,
hvorfor han begyndte "at vdsette nogle besynderlige Psalmer aff
Tydsken"

(forordet). Vi har da også et vidnesbyrd om, at Christus

kom selff til Jordans flod har været oversat i hvert fald nogle
år før bogens udgivelse. Den er optaget i Niels Jespersens Gradua
le, der må have foreligget til censur senest i 1566, jf. HM 1983,
s. lo. Hvad angår Vil Gud vor Herre ey met oss staa, adskiller
den sig fra Thomissens andre salmebearbejdelser derved, at mens
han til disse har brugt den danske bibeloversættelse, findes der
i denne ikke et ord fra Christian III' s Bibel. Omvendt tyder noget
på, at de fire svenskpåvirkede salmer er sene. De to første er da
teret 1566 og 1569, og de to sidstes svenske forlæg kendes først
fra 1562.
Den svenske indflydelse i Th er ikke begrænset til Thomissens eg
ne oversættelser. Seks svenske salmer er direkte overtaget i Th,
som regel ordret eller næsten ordret oversat. De er nævnt i Widdings afsnit Fra svenske kilder II, 128-3o. Men desuden kan der
peges på endnu tre salmer, der tydeligt viser, at den danske bear
bejder har benyttet den tilsvarende svenske oversættelse.
1. Kom hellig Aand o Herve Gud (Th lo7) er en praktisk talt ord
ret oversættelse af Kom helge ånde herre god, der ligesom de to
følgende stammer fra Olaus Petris Swenske songer eller wisor, 1536
(Olavus Petris Skrifter II, 551 f.), og derefter hører til salme
bøgernes grundstamme. Det er en fri gengivelse af hymnen Veni
creator spiritus efter Luthers gendigtning (Komm Gott Schopfer,
heiliger Geist) og med benyttelse af den latinske tekst. Da Luthers
salme allerede var oversat i 1529, Kom Gud Skaber helligeaand
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(alle teksterne findes hos Malling III, 134 flg., 17o), har Thomissen i dette tilfælde fraveget sit princip i fortalen om ikke
at optage paralleloversættelser. Det kan skyldes den smukke melo
di, mener Widding, men nævner også en anden mulighed. Den ældre
danske version havde ikke oversat hymnens v. 5, 2, "Pacemque denes
protinus", der nu er medtaget, "Och tu med friden når oss blijff",
"At wi Freden nyde maa". "Måske har det været i udgiverens tanke,
at det var godt, om begge de i syvårskrigen stridende parter bad
den samme bøn om fred"

(II, 129). Malling III, 136 refererer med

tilslutning denne forklaring. Lad os se nærmere på teksten.
Der er for det første ingen grund til at henvise til hymneteksten
det er Luthers v. 5, der er oversat:
Des féyndes list treyb von uns fern,

Wor fienda ifrå oss drijff,

den frid schaff bey uns deyne gnad,

Och tu med friden når oss blijff,

Das wyr deym leytten folgen gern

Leedsaga oss j alla stund.

und meyden der seelen schad.

At wij må vndfly dieffuuls fund.

Vore Fiender driff oss fra,
At wi Freden nyde maa,
Ledsage oss i allen stund,
At wi maa vndfly Dieffuelens fund.
Fjenden er altså djævelen. De to første verslinier lyder i den
ældre danske oversættelse: "Dryff fraa oss nw dieuelsens list, lær
oss att kende rett Jesum Christ". Her er freden ganske rigtigt ude
ladt, men den fred salmen taler om, er jo en anden end den, som
ville følge med krigens ophør! Dog er der den bemærkelsesværdige
forskel mellem det svenske og det danske vers, at fjenden i dette
er sat i flertal. Det gør det naturligvis muligt at tænke på sven
skerne. Men har Thomissen virkelig sat dette vers i relation til
de aktuelle krigsforhold, har hans tankegang ikke været synderlig
pacifistisk, thi meningen må da være, at vi beder om Guds hjælp
til at slå svenskerne.
At Thomissen i dette som i enkelte andre tilfælde har optaget to
oversættelser af samme salme kan skyldes, at den nye, som måske al
lerede var indsunget, er bedre end den ældre, der er så selvstændig
og særpræget, at den egentlig ikke er en oversættelse af den luther
ske tekst, men snarere må betegnes som "ordinspiration", jf. Niels
Møller II, 46.
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2. Effter Guds skick gaar det saa til

(Th 324) er en så godt

som ordret oversættelse af Olaus Petri Epter gudz skick går thet
så til, en meget fri gengivelse af hymnen Te lucis ante terminum.
3. 0 Herre Gud som alting skob

(Th 324), med et par ændringer

ordret efter O Herre gud som all ting skop, der efter overskrif
ten skal være en gengivelse af hymnen Lucis creator optime, som
den dog næsten intet har til fælles med. De to hymner hører til
aftentidesangen, og sangene står nu i Th.s nye afsnit med morgenog aftensange.
4.

Velsignet være Jesu naffn

(Th 43) har som forlæg Welsignat

wari Jesu nampn (1562, bl. 81), der er en original svensk salme
om Jesusnavnets herlighed og underfulde magt over for djævel, synd,
død og dom, med mange bibelske allusioner. Liedgren, der omtaler
salmen udførligt (s. 15o flg.), finder at den også har reminiscen
ser fra primitive forestillinger om selve navnets hemmelige magi
ske kraft. Den danske oversættelse er mere selvstændig end de to
foregående. Man har fra ældre tid diskuteret, om den svenske eller
den danske tekst er den oprindelige, jf. Niels Møller II, 12o, der
peger på argumenter for begge opfattelser. Liedgren og Widding er
ikke i tvivl om, at den svenske er original. Hertil kan føjes, at
mens man tidligere kendte denne fra salmebogen 1567, har vi den nu
allerede i 1562. - Salmen blev meget "omtyckt" i Sverige, både af
høj og lav, og findes endnu i salmebogen.
Til de svenske bidrag i Th hører endvidere to salmer af den
nordtyske digter J. Freder, der begge er kommet til Danmark i
svensk oversættelse.
5.

0 Herre Gud betee din mact

(Th 262) er Freders gendigtning

af SI. 79, Ach Herr, mit deiner hiilff erschein. Den forekommer før
ste gang i et Wittenberg-enkelttryk fra 1546

(Wackernagels biblio

grafi s. 2o9) og derefter i nedertysk oversættelse i Hamburg En
chiridion 1558

(begge tekster, Wackernagel III, nr. 233). Over

skriften er ændret lidt og lyder nu: "De Ixxix. Psalm. Tho singen
in dessen lesten vårliken tyden, Wedder den Tiircken vnd den Anti
christ, vnd alle Vorfolgers der rechten Christenheit". Teksten
fra Hamburg-enchiridiet optages året efter i den nedertyske Magdeburg-salmebog.
Freders salme er formet som en bøn til Gud om at komme sit arme
folk til hjælp, der overfaldes af de grumme hedningers hær. Den
skildrer, i 11 syvliniede strofer, udførligt fjendernes misgernin
ger i et for salmetonen usædvanligt voldsomt og lidenskabeligt
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sprog. "De dræbe oc myrde i alle Land, Dit folck foruden all ende,
De skone huerken Quinde eller Mand, Kircker oc Skoler de skende"
(v. 7). Vi har fortjent denne straf for vore synder, men digteren
beder Gud afvende sin vrede, tilgive vor skyld og straffe fjender
ne syvfoldigt. Salmens baggrund er begivenhederne ved den schmalkaldiske krigs udbrud, bibeltekstens "fjender" er katolikkerne,
der vel ikke nævnes ved navn, men overskriften forklarer meningen.
Den danske oversættelse følger i de fleste vers ordret den sven
ske, O Herre Gudh betee tijn mact (1562, bl. 26. Liedgren s. 125
f.) og har også overtaget det tildigtede v. 2

("De kunde ey lide

dit hellige Ord"), der fra bibelteksten indføjer fjendernes øde
læggelse af Jerusalems tempel. Den danske bearbejder har i nogle
af versene selvstændige formuleringer. I v.

5, 7 og 8 har han

overtaget en linie fra den tyske tekst. Han har også sammenlignet
med salmeteksten i Christian III.s Bibel. Herfra stammer udtrykket
i v. 5, 3, at Guds vrede brænder som ild, "Oc lade din vrede brende som Ild" - "Oc lade din Nidkærhed brende som ild", og vel også
"blodhævnen" i v. 9, 6,

"0 Herre lad dem blodheffnen faa" - "Lad

dine Tieneris Blodz Heffn bliffue obenbare".
Overskriften - "Den LXXIX. Psalme, Deus venerunt gentes &c. At
siunge og bede i denne siste oc farlige tid, mod Tyrcken, Paffuen,
oc andre Christendoms Fiender". - har Thomissen overtaget fra sin
nedertyske salmebog, jf. citatet ovenfor. Den svenske salmebog
har som overskrift blot den bibelske salme.
Melodien forekommer første gang i Th og i Wolffs Kirchengesånge,
Frankfurt a.M. fra samme år og bygger formentlig på en nu tabt nedertysk kilde. I Hamburg-enchiridiet har salmen blot melodihenvis
ning til Ach Gott vom Himmel og Aus tiefer Not. Den senere melodi
synes sammenflikket af de to klassiske Luther-melodier

(Glahn I,

275) .
Freders salme med dens blodige forfølgelser og voldsomme sprog
passede ikke til den danske salmetone og dør ud med Th. Den findes
ikke i duodezudgaverne og er i 17. årh. uden for Th kun optaget i
få udgaver•
6. Dig Herre mild ieg taoke vil

(Th 326) er ordret efter Tigh

Herre mild iagh tacka vil (1562, bl. 95), der er en fri gengivelse
af Freders Ich danck dir Gott flir all wolthat, en morgensang i tre
11-liniede strofer. Den er optaget i Georg Thymus' Hymni aliquot
sacri etc., 1552

(Wackernagel I, s. 437 f. III, nr. 234), med over

skriften "Der Morgen, vnd Abend segen kurtz in Deutsche reime ver-
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fasset", med Freders navn tilføjet. I salmebøgerne findes den
først i J. Eichorns, Frankfurt a.d.O. 1568

(1566).

I Th er det den sidste af morgen- og aftensangene. Overskriften,
"En tacksigelse oc Bøn som kand brugis om Afftenen, eller Morge
nen", har Thomissen vel fra en tysk udgave. At der er byttet om på
morgen og aften, sammenlignet med den tyske overskrift, skyldes,
at sangen følger lige efter aftensangene. Den kan altså bruges bå
de morgen og aften, og derfor er der, efter svensk forbillede, i
teksten til første vers ved ordene Nat og Dag tilføjet (Dag) og
(Nat). De tyske udgaver har tilsvarende forklaringer ud for første
strofe.
7.

0 Gud forlene mi-g met din naade

(Th 242) er en oversættelse

af 0 Gott, verley mir dein genad, af den i øvrigt ukendte Johs.
Sanfdorfer. Den kendes fra udaterede småtryk og optages i Valten
Schumanns salmebog, Leipzig 1539, med enkelte varianter, især i
sidste vers. Babst 1545 har denne tekst

(Wackernagel III, nr. 172).

Den nedertyske oversættelse findes allerede i Hans Walthers 1538udgave, ikke som hidtil antaget først i 1541. De tyske udgaver har
overskriften: Ein geistliches Lied wider die drei Erzfeinde der
Seelen. Den danske salme er dog ikke oversat efter tysk forlæg.
Den er en ret tro gengivelse af den svenske oversættelse (1562,
bl. 89), og kun enkelte steder er den danske tekst korrigeret ef
ter den tyske. Det vanskelige versemål med de mange rim og indrim
har åbenbart voldt besvær, og det er måske grunden til, at den
danske bearbejder har valgt at oversætte efter den svenske version.
Det kan naturligvis også være Thomissen, der har rettet salmen.
Som eksempel på det dansk-svenske samarbejde citeres her første
vers :
O Gudh forlån migh tina nådh,

O Gud forlene mig met din naade,

Giff hielp och rådh

Giff hielp oc raad.

Ellies moste iagh fortwifla,

Ellers maa ieg plat forsage.

Ty fienderne Stella sigh rundt om
Vthi en ring,
kring,

Thi Fienderne samle sig rundt omkring,
Vdi en ring,

Och wilia migh frå tigh driffua.

Oc ville mig fra dig jage.

Werlden hatar migh, så bitterligh,

Verden hader mig, saa bitterlig,

Mi tt eghit kott, j synden fodt,

Mit egit Kiød, i Synden er fød,

O Herre thet må iagh quida.

0 Herre det maa ieg klage.

Den svenske oversætter har udeladt sidste vers

(v. 7), der også nær-
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mest er en gentagelse af det foregående. Det er tilføjet i Th, må
ske af Thomissen. Den benyttede tekst har haft Schumanns ovennævn
te korrektur, formentlig en udgave af Babst. Derimod har den sven
ske oversætter næppe benyttet Babst, der i salmens førstelinie
ændrer mir til uns. Desuden har Thomissen fra sin tyske kilde til
føjet overskriften: "En Aandelig Vise mod Sielens trende Hoffuitfiender". De tre fjender er verden, mit syndige kød og djævelen,
og salmen er en inderlig bøn til Gud om hjælp og styrke i kampen,
med fortrøstning til den nære dommedag, da de ugudelige skal straf
fes. Den hører ligesom den foregående til Th.s mange kors- og trø
stesalmer.
8. 0 Menniske vi.lt du betenoke3 mitt bitter pine oo død (Th 233)
har som forlæg den nedertyske O Mynsche wyl gedencken, Myn bytter
lydent grot, 9 syvliniede strofer. Dens førsteforekomst er, som
påpeget af Widding (II, 124), Ludwig Dietz' tillæg til Riga-kirkeordningen, Rostock 1543. Den er optaget i den nedertyske salmebog,
Lybæk 1545, og var udbredt i det nedertyske sprogområde; højtysk
først fra århundredets slutning (Wackernagel III, nr. lo94). Lige
som i Kommer til mig sagde Guds Søn, der i Th står lige før denne,
er det her Kristus selv, der taler til "mennesket". Ihukommelsen
af hans bitre lidelse og død skal bevæge mennesket til at holde
fast ved hans lære om ikke at samle sig skatte på jorden eller be
kymre sig for føde og klæder (efter Mt. 6, 19-33), hvilket fører
til fortabelse, men fortrøste sig til hans omsorg for sine discip
le. Slutningsverset er en lovprisning og tak for hans guddommeli
ge lære.
I Th er der til de oprindelige 9 vers føjet endnu 2,

"Du attraar

Verdsens ære", v. 3, og "Derfor lad dig nu nøye", v. 5

(desuden er

v. 8 og 9 ombyttet). Widding går ud fra, at de

er

tildigtet af

den danske oversætter. Det gælder dog kun det sidste, idet v. 3
allerede er tilføjet i den svenske oversættelse, 0 Menniskia wilt
tu betenckia, Mijn pino och bittra dodh (1562, bl. 91), der til
gengæld udelader originalens v. 6, 7 og 8. Ikke blot v. 3, men og
så de øvrige svenske vers er i vid udstrækning benyttet. Adskilli
ge verslinier er ordret oversat eller med småændringer og omstil
ling af enkelte ord. Hvor stor afhængigheden er, viser "De Raffne
vnger" i v. 7 i st. f. forlæggets "Die Vosse"

(Fiichse) etc., der

gengiver bibeltekstens "ræve har huler"; ravneungerne er de sven
ske "korpunganar"

(v.5).

Overskriften - "Trøst imod Bugsorg, Gerigheds tancker, oc mis-
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trøstige omhyggelighed for dette Legemis nødtørfftighed" - har
hverken tysk eller svensk forlæg og skyldes sikkert Thomissen. Wid
ding mener, at salmen "parafraseres træffende" ved den danske over
skrift, medens Liedgren finder, at den "till sjalva anlaggningen"
erindrer om middelalderlig passions- og bodsprædiken i relevationens form (s. 15o).
9. Naar mig gaar sovrig oo dvøffuelse paa

(Th 267) er en gendigt

ning af SI. 12o (i Th fejlagtigt Si. 121, rettet i udgave B)

i 5

otteliniede strofer. Digteren beder Gud om hjælp mod de falske
tungers snare. Hvad er værre end en falsk løgnagtig tunge. Falsk
lærdom er som djævelens skarpe pile. Han klager over, at Guds folk
føres bort til fængsel og trældom af tyrker og moskovitter. Selv
lever han fremmed i verden blandt folk, der kun vil strid, og som
beskylder ham for kætteri og oprør, når han forkynder Guds ord.
Slutningsverset er en trinitarisk formet lovprisning og fortrøst
ning til Gud.
Et tysk forlæg for denne salme kendes ikke, men i den svenske
salmebog 1562

(bl. 36)

findes en næsten enslydende tekst og med

samme metrum,

"Tå mig går sorg och nod vppå". I slutningen af v.2

er den danske version dog bragt i bedre overensstemmelse med bi
belteksten. Desuden er det svenske v. 3 nu delt i to vers, så at
første halvdel i begge vers er den svenske tekst, og anden halv
del tilføjet:
Ah migh at iagh doch moste boo

Ve mig at ieg skal fremmed bo

I werlden bland så monga.

I Verden iblant saa mange,

The ther vthan all rast och roo,

Som stedse vden all huile oc ro

Effter min skadha gånga.

Effter min skade gange.
Ah at Guds folck skal føris bort
I fengsel aff Tyreker grumme
Oc lide tuang oc trældom stort,
Iblant Muscouiter wfromme.

Iagh haffuer boodt fridsammeligh.

leg bode lenge kedsommelig

Bland them som fridh ey lijdha.

Iblant dem som fred ey lide,

Når iagh om fridh befliter migh,

Naar ieg om fred befliter mig

The tå mest emoot migh stridha.

De da mest mod mig stride.
Guds ord ieg retteligen fremfør,
leg vil det ingelunde blande.
Men de mig Ketteri oc oprør
Tillegge met suig oc wsande.
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Hvad kan være grunden til denne tekstudvidelse og indførelsen
af de ufronune moskovitter og tyrker?
Widding, der ikke var opmærksom på den svenske salme, mener, at
omtalen af russerne afspejler den frygt, man nærede for disse, ef
ter at Ivan IV Vassiljevitsch i 1558 havde sat sig fast i Letland
(11,162). Niels Møller ser derimod i omtalen af tyrker og mosko
vitter et indicium for, at der har foreligget et nu tabt tysk for
læg. Han anser den danske tekst for primær i forhold til den sven
ske, der sammenarbejder v.

3 og 4 for at undgå tyrker og moskovit

ter (II, 136). Der er dog efter mit skøn flere ting, som tyder på,
at den svenske salme er ældst. Den står allerede i salmebogen 1562
(som Møller ikke kendte) og er altså trykt 7 år før den danske.
Desuden synes især slutningsverset at vise, både hvad rim og sprog
angår, at det svenske vers er oprindeligt og det danske en bear
bejdet oversættelse, jf. rimparret "helga Anda/tilhanda" - "hellig
Aande/til haande". Th.s rim er ikke oprindeligt. Salmen har melodi
henvisning til O Herre Gud i høyeste thron, Thomissens ovenfor nævn
te pestsalme. Den har årstallet 1569

(Th 264r). Det synes da at være

Thomissen selv, der samme år har tilføjet melodihenvisningen, hvil
ket vel også tyder på, at den danske salme er sekundær. I

alle tilfæl

de forekommer det mig, at afvigelserne mellem de to versioner kan
forklares som den danske bearbejders ønske om at bringe teksten i
bedre overensstemmelse med den bibelske salme.
Ændringen i v. 2, 5-8 i forhold til den svenske tekst skyldes
som allerede nævnt hensynet til den danske bibeltekst, hvad en
sammenligning mellem de tre tekster tydeligt viser:
SI. 12o, v. 4: Hun (den falske tunge) er som en Sterckis skarpe
Pile, som ild i Enebær træ.
År hon alt som eens mechtiges

Falsk Lærdom er som den sterckis skud

Glodhande skarpa pijlar.

Ja som Dieffuelens skarpe Pile,

Til at forderffua alleledz

Som Ils der Enebærtræ brender vd,

Gor hon sigh alzingen hwilo.

Hun giør Skade vden all huile.

Den danske bearbejder har savnet en gengivelse af "som ild i Ene
bær træ" . Udtrykket er direkte overtaget fra Lutherbibelen (Wie
fewr in Wacholdern).

Det findes også i den svenske bibel (Gustav

Vasas Bibel, Uppsala 154o-41. Faksimileudg. Malmø 1938). Den sven
ske salme synes at bygge på Vulgata: Sagittae potentis acutae, Cum
carbonibus desolatoriis

(v. 4) .
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Delingen af det svenske vers 3 i to vers kan forklares på samme
måde. Oversætteren har her savnet bibeltekstens Mesech og Kedar:
Ve mig, at ieg er Fremmit iblandt Mesech, ieg skal bo blandt Kedars bolige

(v. 5). Disse to for folk uforståelige navne oversæt

ter han ved Tyrker og Moskovitter.
I v. 4 er første halvdel som nævnt overtaget og gengiver det
svenske v. 3, 5-8. Dog er i lin. 1 tilføjet "lenge" efter den dan
ske bibeltekst, og desuden er "fridsammeligh" ændret til "kedsom
melig". Det ligner en trykfejl, hvad det naturligvis ikke er. "Ked
sommelig" betyder ked, trist, utilfreds

(Kalkar II, 494). Den dan

ske bearbejder viser her, hvorledes han ved en beskeden tekstænd
ring formår at bibeholde den svenske tekst og dog samtidig me
ningsmæssigt bringe sin salme i overensstemmelse med den bibelske
salme: Det bliffuer min Siæl longt at bo, hoss dem som hade freden
leg holder Fred, Men naar ieg taler, da begynde de krig (v. 6-7).
Den danske og den svenske bibeltekst er her praktisk talt enslyden
de, begge efter Lutherbibelen. Den svenske salme bygger på en an
den tekstoverlevering, formentlig Vulgata: Cum his qui oderunt pacem eram pacificus. Cum loquebar illis, impugnabant me gratis
(v. 7).
Vi vil her ikke gå nærmere ind på de to salmer. Der kan næppe
være tvivl om, at den svenske er primær og den danske en bearbej
det oversættelse.
Vi er hermed nået til vejs ende. Endnu må nævnes, at Nu fryder
eder alle Christne Mend, i Th har fået tilføjet slutningsverset
Thi ville wi prise i euighed (Th 54r)

fra den tilsvarende svenske

salme (jf. HM 1973, s. 56). Resultatet af vor undersøgelse bliver
altså, at ialt 14 af Th.s 147 nye salmer, eller lo%, vidner om den
svenske indflydelse. Vi har her kun beskæftiget os med det nye
stof i Th. Også blandt de ældre danske salmer findes jo nogle styk
ker af svensk oprindelse

(jf. Om forholdet mellem de ældste sven

ske og danske salmebøger, i Reformationen i Norden, red. av CarlGustaf Andrén, Lund 1973). De er optaget i Malmø-salmebøgerne 1529
og 1533, medens En Ny Psalmebog 1553

(1544)

ikke har nye svenske

oversættelser.
Men strømmen er også gået den modsatte vej. Adskillige danske
salmer er oversat i reformationsårhundredets svenske salmebøger.
En nærmere undersøgelse heraf må være en relevant opgave for sven
ske forskere.
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SA ALLE FORSTAR HVAD DER STAR
OM SALMER/ DER OGSÅ ER FOR BØRN

AF LEIF LUDWIG ALBERTSEN

Der produceres hele tiden nye salmer, og benytteren stilles dermed
over for det spørgsmål, om han skal gribe dem op i stedet for at
nøjes med dem, der er der i forvejen, og som der rent kvantitativt
må siges at være nok af.
Nye salmer og kirkesange kan være i en stil, så de minder om de hid
tidige: billeder af årstiden eller fra det gamle eller nye testa
mente med en slags indbygget kristen tolkning. Fordelen ved at be
nytte de nye salmer fremfor de allerede foreliggende er da den, at
sproget ofte er mindre gammelmodigt, - ofte men ikke altid. Mange
salmer af i dag skrives i et foreliggende klichésprog og bringer
intet uden bekræftelse af traditionen. Ulempen ved at udskifte nog
le af de gamle salmer, bibelhistoriske sange osv. med nye og mere
mundrette er den, at så bliver den potentielle sangskat for stor.
Jo større udbuddet af salmer er, jo mindre chance er der for, at
den, der bliver foreslået, appellerer til alle tilstedeværende ved
at vække genkendelsens glæde. Indførelsen af nye melodier har lidt
af den samme virkning: i en sluttet kreds opbygger man et reper
toire, som man selv elsker, men kommer der en gæst udefra, føler
han sig ensom. Dette problem ved en samling, her en salmesamling,
der gerne på engang vil være både kanonisk og dynamisk, er vel
kendt og skal ikke behandles her. Det følgende handler ikke om me
re eller mindre moderne variationer til etablerede genrer, men om
forsøg på nye genrer.
Nye salmer og kirkesange kan nemlig også være alternativer rent
genremæssigt, fra importerede spirituals til andre former for hånd
klap i stil med Frelsens Hær. Det er et af disse eksperimenter,
der skal betragtes her. Af praktiske grunde kaldes de i det følgen
de for børnesalmer, men ofte er de ligeså meget skrevet for at kun
ne indfange voksne, der føler sig fremmede over for kirkens etable
rede sprog, og fremfor alt ønsker disse tekster ofte at forene
børn og voksne, at være for hele folket og blive stående som el-
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skede hos den enkelte benytter også, når han vokser op: en ligefrem
og forståelig måde at lovsynge Gud på, således som man heller ikke
senere behøver at skamme sig over den. Man vil kunne huske, at ik
ke mindst Ingemann allerede forsøgte noget tilsvarende, men samti
dig erkende, at just det, der for Ingemann og hans århundrede gjor
de en salme særlig aktuel og livsnær, er noget af det, der i gan
ske særlig grad skræmmer folk af i dag bort fra salmebogen. Beta
lingen for at synes livsnær er bortset fra de allerstørste sprog
kunstnere den også at blive forældet. Det der fængsler ved at væ
re nyt, når kun i de sjældneste tilfælde frem til at blive klas
sisk og blive stående.
Alt dette véd vi. Alligevel vil vi gerne tage bare lidt hensyn
til vor egen samtids fordomme eller, som det blev formuleret af
den norske salmebogskommission, tage hensyn til børn og unge, der
lever i et andet sprogmiljø

.

Der er altså et ønske om forståelighed (d.v.s. større og mindre
umiddelbar forståelighed). Denne forståelighed har en kultisk si
de og en sproglig side.
I begge tilfælde købes forståeligheden på bekostning af det hid
tidige fællesskab. Det er der ikke noget nyt ved. I tidligere epo
ker gjorde man gudstjenesterne forståelige ved at gå over til de
lokale folkesprog, men gjorde dem samtidig mindre forståelige for
de gæster, der kom udefra. Og alle senere missionske initiativer
arbejder kultisk som sprogligt på at blive bedre accepteret af den
gruppe, man vil gøre noget for, men med den omkostning, at resulta
tet fjerner sig fra det, alle kristne var fælles om.
Ønsket om forståelighed kan samtidig være udtryk for to - om man
vil - politiske holdninger: Den ene er den, at man kommer de kir
kefremmede i møde ved at lave familiegudstjenester osv. i håb om
og med den hensigt, at til sidst samles vi alligevel allesammen i
højmessen. Det drejer sig om en missionsk eller kateketisk pædago
gik, om et gennemgangsstadium. Efter hvad forfægterne af denne
holdning selv melder, viser det sig, at eksperimenter med familie
gudstjenester osv. ikke har formået at have denne introduktionska
rakter: de pegede ikke frem mod højmessen og bidrager tilsynela
dende ikke til kirkens enhed på længere sigt. Dette fik ikke for
fægterne af denne holdning til at tage afstand fra eksperimenterne 2)
4-

Den anden holdning er den, at eksperimentet er der for at blive
stående, det være sig indførelsen af stearinlys ved barnedåb el-
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ler alternativer til den etablerede højmesse - eller skal vi sige:
udvikling af den gennem indførelsen af nye kultiske og sproglige
detaljer.
En stillingtagen til børnesalmer behøver ikke at tage stilling
i denne strid. Hvadenten børnesalmer er kommet for at introducere
eller for at revolutionere, er de kommet, og det er det, vi skal
kigge på.
Kigge kan man gøre spontant og bare sige, hvad der falder én
ind. Men man kan også prøve at disponere sine kig bare en lille
smule, og det er mere forbrugervenligt.
Selv vil jeg disponere på følgende måde, og det skal virkelig
bare forstås rent pragmatisk: at en hvilkensomhelst disposition
er bedre end ingen disposition:
Først vil jeg sige noget mere om kravet om forståelighed, herunder
den barnlige forståelighed.
Så betragter jeg de særlig eksperimenterende blandt de forelig
gende nyeste danske børnesalmer under tre synsvinkler:
Først den æstetiske synsvinkel, som er den, jeg snarest har for
stand på; men det æstetiske har ganske vist to betydninger, dels
om det er kønt nok, dels om det er anvendeligt nok, altså funk
tionsæstetisk, - og det er noget helt andet.
Dernæst vil jeg som punkt to sige noget om balancen mellem det,
vi forstår ved kristen teologi, og så andre opbyggelige udsagn i
disse nye børnesalmer.
Tilsidst vil jeg prøve at gøre analysen pædagogisk, d.v.s. spør
ge om, hvorvidt disse ideer med alternative salmer virker, som de
gerne vil, og udfra min visdom komme med alternative forslag.
Men som sagt allerførst noget om forståelighed. Lad mig begynde
med et skriftsted:

Fordelene ved forståelighed og ved uforståelighed:
Og se, der var en cetioper, en hofmand, som var en mægtig mand hos
Kandake, ætiopernes dronning, og var sat over alle hendes skatte.
Han var rejst til Jerusalem for at tilbede og var nu på hjemvejen
og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Da sagde Ånden til Fi
lip:

"Gå hen og hold dig nær til den vogn!" Og Filip løb derhen og

hørte ham læse profeten Esajas. Så spurgte han:
det, du læser?" Men han svarede:

"Forstår du også

"Hvordan skulle jeg kunne det.
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når ingen vejleder mig?" Og han had Filip stige op og sætte sig
hos ham.
Denne passage i det 8. kapitel af apostlenes gerninger er be
kendt af forskellige grunde. På det helt dennesidige plan er den
et belæg for, at det at læse i lange tider, groft sagt indtil
175o, altid har betydet at læse højt, medmindre man da havde grund
til at skjule, hvad man læste. I nytestamentlig sammenhæng er tek
sten endvidere et tidligt eksempel på, at de gammeltestamentlige
profeter nu tolkes som dem, der har profeteret Kristi komme: det
gamle testamente opløftes fra den egenværdi, som det stadigvæk
har for jøderne, til den værdi af forvarsel, som man fra kristen
side projicerer ind i ikke blot profeterne, men også salmerne og
meget andet.
Herskalda nævnes en tredje grund til at betragte dette skrift
sted. Filip spørger hofmanden, om han forstår, hvad han læser, og
hofmanden svarer, at det gør han ikke, for han har ikke nogen in
terpret ved hånden. Filip stiger op og kommer med den nytestament
lige interpretation, men det kunne hofmanden jo ikke vide på for
hånd, at han ville. Hofmanden handler i første omgang i gammelte
stamentlig sammenhæng, han er allerede udfra jødedommen vant til,
at man godt kan læse opbyggelige tekster og lade sig opbygge af
dem uden at forstå dem, og at der ved siden af findes tolkere, der
udlægger teksten for én.
Allerede i jødedommen findes der altså tekster, som man læser og
opbygges af uden at forstå dem, og formidlere, der skyder sig ind
imellem teksten og læseren, hellige mænd, som på næsten juridisk
vis udlægger skriften, for at den kan fungere aktivt i menneskelig
sammenhæng. Det for os vigtige er, at hofmanden læste Esajas fuldt
ud bevidst om, at han læste noget, han ikke forstod, men i tillid
til, at det gav ham noget alligevel.
Nu er der naturligvis en forskel på jødisk og kristen tradition
for at udlægge skriften. Jødens centrale tekster er lovtekster,
der kan og skal udlægges juridisk, og som det er principielt mu
ligt at efterfølge. Kristi efterfølgelse er en opgave af umulig
størrelse, hans bud ægger ved at være parabler og lignende udsagn,
der forbliver litterære og mangetydige

. Men også for disse gæl

der, at man kan annamme dem direkte og ofte anelsesfuldt og blive
lige så opbygget derved som gennem den anden form, der også findes
gennem udlægningen, fortolkningen i prædiken eller andetsteds, der
fører til en større grad af forståelighed.
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Det synes at gælde for kultiske tekster, herunder salmer, at
det religiøse udsagn på den ene side skal være fortolkeligt, på
den anden side også opbygger, selvom det ikke bliver tolket.
Der er noget modsigende i dette. På den ene side skulle Jesu bud
gerne være noget, vi når frem til at forstå. På den anden side må
de sådan set godt samtidig være uforståelige, absurde, anelsesful
de udsagn, tungetale. Noget, der er fuldkommen forståeligt, mister
måske endog i religiøs prestige. Hvad nu det nye testamente angår,
indeholder det så mange tilsyneladende indbyrdes modsigelsesfulde
og ikke direkte forståelige udsagn, at der er skabt et religiøst
fortolkningsmiljø, et landskab af delvis meget mærkelige skriftste
der, en arbejdsplads for analytikere, et arsenal for skiftende epo
kers skiftende religiøse behov. Udsagnene er religiøse således at
forstå, at man bliver ikke færdig med dem, og det bl.a. på grund
af denne tvesidighed.
Salmer er ikke så hellige som Bibelen, men immervæk lidt hellige
trods alt. Derfor finder vi i omgangen med dem lignende dobbeltsi
dige holdninger, ligesom vi finder det for andre elementer af li
turgien: kravet om forståelighed, men også ønsket om uforståelig
hed. Det er naturligvis det ensidige forståelighedskrav, der for
anlediger fremkomsten af nye og angiveligt mere dagligdags indfø
lende salmer, herunder salmer for specielle forbrugergrupper. Guds
tjenesten tenderer hen imod en forbrugerorienteret menighedstjene
ste. Kulten ønsker ikke at være for eksotisk, den vil være en del
af dagligdagen. Dermed nærmer den sig døgnet: menneskets nære pro
blemer er de problemer, der er oppe i tiden, i al fald mange af
dem. Forståelighed bliver nødt til at blive forståelighed udfra en
tidsbetinget erfaringshorisont.
Intet af dette er der noget nyt endsige ukristeligt i: Kristen
dommen er netop kendt for sin forbløffende evne til at tage farve
af det sted og den tid, hvor den just befinder sig, naturligvis ik
ke slavisk eller kamæleonagtigt, men nok i måden at hierarkisere
sine temaer og udtryksmåder på.
Det var ganske vist efter sigende Arius, der var den første til
at få succes med specielle salmer for søfolk, møllere osv. Tilsva
rende kunne man meget vel forestille sig, at vi i dag fik særlige
kvindesalmer eller indvandrersalmer. Men medens søfolk og kvinder
som regel bliver ved med at være søfolk og kvinder, vokser børn op
og bliver noget andet. Børnesalmens opgave kunne altså synes at væ
re et kortsigtet produkt, en sangleg, som man vokser ud af, noget.
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man senere ser tilbage på med medlidende smil.
Men naturligvis kan det aldrig være noget kristent udsagns opga
ve at være noget, man vokser fra, og naturligvis er en salme en
salme ved at være en salme for livet, noget man altid trygt kan
vende tilbage til og formulere sig med i nye og senere sammenhæn
ge af lovprisning og salig trøst. Børnesalmer er altså netop ikke
specialsalmer, der keder resten af menigheden, men gode slidstær
ke salmer for os alle med det ekstra plus, at de er forståelige
med det samme eller i al fald stræber efter det.
Ingen skal foragte den, der stiller sig de højeste mål, men in
gen skal ejheller tro, at sådanne mål uden videre nås.
Lad mig, inden vi geråder ud i det vanskelige emne barnetro
rette diskussionen op ved at opdele problemerne omkring den barn
lige umiddelbare forståelighed i to emnekredse: for det første må
det gennemtænkes, hvad Jesus forstår ved dette at være et barn,
for det er vel denne eksistensform, vi må gøre os klart, hvis børnesalmerne skal have blivende værdi. Og for det andet må vi nok
spørge, om der overhovedet i dag findes nogen måde at udtrykke
sig på, der er umiddelbart forståelig for alle. Jeg går her ud fra,
at forståelighed også betyder accepterbarhed, forståelighed i den
betydning, at man nikker med hovedet og tilslutter sig.
Hvad børnenes rolle i kristendommen angår, har Jesus som bekendt
selv opfordret os til at blive som børn og lade de små børn komme
til ham. Det har Jesus sagt med sit vanlige billedsprog, og det
har man tilsvarende fået forskelligt ud af.
De allermest banale forkæmpere for og producenter af børnesalmer
blander Jesus sammen med Rousseau. Børn er for dem helt rigtige,
mindre fordærvede end voksne. Rousseau har gjort en del skade
blandt dem af hans efterfølgere, der glemte, at han var sindssyg.
I mellemtiden har vi også læst Freud, der sagde det modsatte:
børn er for Freud vilddyr uden humanitet, humaniteten opnås først
ved, at man modnes, sublimerer. Jesus, der jo da også taler om at
forlade fader og moder og holde sig til sin ægtefælle, kan ikke
med barnesind mene vedvarende infantilitet, pattebarnets egocen
tricitet uden oplevelse af en forpligtende næste, og børnesalmer
kan tilsvarende ikke have til opgave at sige som Rousseau, at men
neskehedens civilisationshistorie nærmest kun er skadelig.
Den anden tolkning af Jesu ord er den, at Jesus ved at henvise
til børnene plæderer for det vedvarende barnesind i betydningen
enfoldighed, ydmyghed, benovethed hvad angår forholdet til Gud den

31

almægtige. Efter denne tolkning giver man kejseren hvad kejserens
er, men Gud noget helt andet. Jeg har mødt repræsentanter for den
ne tolkning i dens mest radikale form hos det Kristelig Lutheran
ske Trossamfund i Tjørring nord for Herning. I kristne sager hol
der dette trossamfund al refleksion for at være af det onde og
klynger sig til Luthers tale uden noget ønske om nærmere forståe
lighed endsige part i den udvikling, der er sket i kristendommen
siden 172o. I mindre absolut form har tolkningen naturligvis til
svarende større udbredelse.
For det tredie er de fleste i dag nok enige om, at Jesus ved at
henvise til børnene ønskede at minde om de uetablerede, dem, der
ikke havde nogen social status at kunne miste. Det var børnenes
stilling på Jesu tid.
Alle tre tolkninger klinger naturligvis med, når man søger at
indkredse begrebet børnesalmer. Det første: forelskelsen i det
barnligt ufordærvede, indebærer også en solidarisk trang til at
fri barnet fra fundamental angst og føre det til livsglæde. Den
anden fortolkning: understregningen af enfolden, accentuerer ikke
elementet af forståelighed i børnesalmen, men omvendt elementet af
magisk sprog, af uforståelighed, af hellig tale, som vi kun kan
lytte til, hvis vore hjerter er knust. Og hvad endelig den tredie
tolkning angår: at Jesus peger på barnet som det menneske, der ik
ke har kræfter til at optræde som krævende forbrugergruppe med vel
definerede interesser, skulle man næsten tro, den taler imod at
skrive særlige hensynsfulde forståelige børnesalmer.
Det er ikke nogen selvfølgelighed, at Jesus ved at henvise til
barnet skulle opfordre til at tage hensyn til barnet ved udfærdi
gelsen af salmer. Jesus har overhovedet ikke sagt noget om, hvor
dan den perfekte salme bør se ud. Noget andet er, at Jesus var om
givet af en salmetradition, der var ældre end ham selv, og at Je
sus selv har forfattet en salme, i vers, med enderim, formodentlig
til at synge, nemlig Fadervor. Hvis man oversætter Fadervor tilba
ge til aramæisk under hensyntagen til samtidig lyrik, kommer der
4)
rimede strofer ud af det
. Hvis der nu er hold i denne for mig
at se spændende tese, så har vi i al fald en forklaring på, at Fa
dervor ikke bare er noget indlysende tekstsystem som f.eks. de ti
bud. Det er nemlig lyrik, der er beregnet til at synges, med alt,
hvad det indebærer. At Jesus ellers var digter, vidner hans parab
ler om. Hvis Fadervor er hans store centrale salmesang, har vi sam
tidig nøglen til, hvordan en børnesalme skal se ud: hver detalje
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er direkte forståelig, men rimformen løfter teksten op i noget og
så besværgende og anelsesfuldt, og den voksne vil i den selvsamme
tekst erkende ganske andre eskatologiske aspekter.
Fadervor har iøvrigt delt skæbne med mange andre af de tekster,
folk lærte som børn og derfor aldrig lærte at genlæse med den
voksnes erfaring.
Ingen forståelighed er for alle; dette skal der mindes om i det
følgende. Men netop derfor er der en spændende form for forståe
lighed i digteriske tekster, der er digteriske ved at kunne for
stås på forskellig måde, aldrig blive færdig for én.
Den generelle forståelighed er ellers udpræget ønsketænkning nu
om dage. Man har syntes, at den måtte kunne nås, blot man tærede
5)
på vor tids hverdagssprog og vor tids populærmusik
. Dette er,
hvad man klynger sig til for at løse problemerne omkring forenin
gen af de to størrelser barn og kirke. Men har de, der taler
dansk, stadig en fælles referenceramme? Selv har jeg stigende mø
je med at forstå fonetisk og leksikalsk, men også hvad billedspro
get angår, hvad der overhovedet menes med det, der siges i f.eks.
Danmarks Radio.
Og vil man med forståelighed også mene accept, så er vor tids
hverdagssprog højst varierende også blandt unge. Tror man, man
bliver populær på Vestkysten ved at tale som Kim Larsen? Blot no
get så banalt som tiltaleformerne er under bestandig udvikling i
differentierende retning: nu er "De" på fremmarch igen! Et mere
forståeligt sprog for en bestemt gruppe vil betyde en mere radi
kal isolering af vedkommende gruppe, - det skal vi blot huske.
Hvorledes vor tids populærmusik skal egne sig til den genbrug,
der må være salmens: nemlig at man kan komme den i hu og trøstes
når man mindst turde håbe det mange år efter, forstår jeg ikke i
en tid, hvor end ikke grand-prix-melodier når at blive populære
hos ret mange ret længe. Noget alle danskere forstår og er fælles
om, findes ikke mere bortset fra Dronningen og muligvis fodbold ,
det findes altså ikke i form af sproglig forståelighed. Alligevel
gøres der forsøg med nye børnesalmer.
Disse skal både rumme elementer af forståelighed og af uforståe
lighed for forskellige brugere og for den samme bruger i forskel
lige situationer og aldre. Dette indebærer for mig at se, at de
skal være gode nok i tre henseender, de tre, jeg nævnte ovenfor
som opbygningselementer i denne fremstilling og skal behandle i
rækkefølge:
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Børnesalmerne skal for det første være gode nok til at fungere
æstetisk, hvilket imidlertid også betyder funktionsæstetisk.
Børnesalmerne skal for det andet handle om kristent Gudsforhold
på en så mangesidig måde som muligt og samtidig handle om så lidt
andet, at de ikke samtidig afleder fra Kristendommen.
Børnesalmerne må for det tredie - men det er muligvis blot et
særdestillat af de to foregående punkter - komme det menneske i
møde, der er barn af sin tid, ved at fremstille Kristendommen med
pædagogisk erfaring, så resultatet ikke bliver idel misforståelser
Dette tredie punkt er det pinligste, for ingen ønsker, at salmer
skal tale ned og være for folk, der endnu ikke er så kloge og er
farne som pædagogen selv. At skrive salmer, som man ikke selv fø
ler mest ved, er ussel og ukristen verdslighed. Men først til det
såkaldt æstetiske; da jeg i alle tilfælde har brug for et anskue
lighedsmateriale, bringer jeg overalt eksempler fra den store nye
samling "Salmer og kirkeviser til brug ved børne- og familieguds
tjenester", der kom i 1984

Det drejer sig altså ikke om, at

jeg anmelder denne salmesamling, men om, at jeg piller det ud og
betragter, der ægger til særlig diskussion. Samlingen rummer spæn
dende tankedigte og gæve bibelhistoriske sange; musikalsk spænder
den næsten for vidt, men alt dette går jeg som sagt ikke ind på.
Jeg betragter den salmeæstetiske teori og konfronterer den med de
steder af praksis, der synes at skurre, idet jeg spørger: hvorfor
dog dette? er der mening skabt med det? kan jeg billige den mening

1. Æstetisk kvitik af børnesalmev
Lyrik der synges 7) skal ikke bedømmes på filosofiske prasmisser;
sang er en handling, der kun delvis muliggør eftertanke og slet ik
ke tillader lange sætninger, ironi og andet intellektuelt. Mens
man synger, nyder man sætninger som "floden der kan klipper vælte"
og lader ganske hånt om "den dybe sammenhæng".
Også verdslig sang er mere bjergtagelse end refleksion. Derfor
er de bedste sange dem, som man har sunget før. Ikke bare, at man
kender melodien og måske også teksten udenad, men også trygheden
i gentagelsessituationen, tilbagebindingen til dengang før i tiden
hvor man også var i et levende lune, glad eller tåreblændt, mens
man sang den samme sang. Der skal et meget afgørende mod til at på
dutte folk nye sange, herunder nye salmer med krav om, at dem skal
I nu elske, de skal blive en del af jeres skæbne. Kærlighed ved
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første blik er ofte en fuser, en vits, noget hurtigt falmende. Kom
med en børnesalme, der er bedre end "Du Herre Krist"

både i

tekst og i melodiI Kravet er ikke ubilligt, for den nye børnesal
me træder ind på scenen som konkurrent til "Du Herre Krist", som
det, man synger i stedet for, og som på længere sigt muligvis for
trænger "Du Herre Krist". Det tænker de nye ikke altid på, men
det skal lige nævnes. Når det er sagt, så består al ungdom i ureflekterede bomber mod den hidtidige kultur. Og engang for hver tu
sinde sker der da også noget vigtigt og nyskabende.
Derfor kan vi ikke bare sige, at salmebogen er tyk nok i forve
jen, men vi kan godt minde om, at hvergang nogen kommer med en ny
salme, skal han også lige sige, hvilken hidtidig salme der skal
smides ud, for at han kan være der selv. Det påtager den enkelte
reformator sig sikkert gerne, men det gælder sikkert for hver ene
ste salme i DDS, også den underligste, at der findes dem, der så
inderlig elsker den og føler sig som ofre for de unge og stærke,
der har magten og bare vil producere sig selv.
Dette skulle være et par funktionsæstetiske bemærkninger på det
teoretiske plan: kravene til de schwungvolle formuleringers genta
gelighed også udfra det kvantitative argument, at den kanoniske
samling ikke må være større, end at man komme om ad dens dele.
Hvad æstetiske bemærkninger i form af traditionel poetik angår,
har storkvinden i skandinavisk børnesalmedigtning Britt G. Hallqvist bistyret med en række bemærkninger om, hvad det er, børne8)
salmer vil
. Hallqvists teoretiske bekendelse har en formside
og en indholdsside.
På formsiden opstilles en række indlysende idealer: salmer bør
have

naturlig

ordfølge,

og de bør undgå floskler, men bringe

farverigdom. Derfor anbefaler Hallqvist inspiration fra Davidssal
merne og overhovedet Bibelen og minder om, at lidt højtidelighed
og uforståelighed holder alle børn af. Vi er altså ved det omtal
te spaltede krav om, at der både skal være noget forståeligt og
noget uforståeligt, noget, der appellerer til andet end tilegnel
sen via intellektet: underlige farverige ord, rim for at pointere
og for at hjælpe hukommelsen, bibelcitater.
Hvad indholdet angår, opstiller Hallqvist et program, som jeg
skal gå nærmere ind på under det følgende afsnit, den teologiske
kritik, men af praktiske grunde straks nævner her. Hun siger: Jeg
undgår en glose som "synd", for det kan man ikke gøre mod et barn
at sige, at Gud kan blive rigtig vred. I stedet tales der lidt om
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"skyld", og under "skyld" forstår Hallqvist det, der kan skade
ens medmennesker. Det er muligvis en større selvfølge i Sverrig
end her i landet, at Kristendommen kan koges ind til en slags hu
manisme, medens det spirituelle indhold fordufter. En kristendom
uden arvesynd synes at skrumpe ind til en lærebog i hyggelig so
cialisation. Men herom som sagt nedenfor.
Hallqvists krav til den æstetiske form er vise, men efterleves
ikke uden videre i tidens praksis. Således bør man f.eks. notere
sig hendes forsvar for rimet, for netop svenske teoretikere hævder ofte, at rimet er gammeldags 9) . Bl.a. er det jo gammeldags
ved at stille elitære, krav til grundighed og kreativitet hos for
fatteren. Disse teoretikere synes, at rimet låser tanken. For den
gode digter inspirerer rimet tværtimod tanken, og dets mnemotekniske kvaliteter behøver vi ikke at opregne engang til. Lyrik der
synges lever stadig på rim som bekræftelse af en sammenhæng, der
udover at begribes også anes, og det må også være tilladt i den for
bindelse at minde om, at rimet kom til europæisk lyrik sammen med
og på grund af kristendommen.
Dansk børnegudstjeneste- og børnesalmepraksis er stærkt præget
af Sverrig. I den ovenfor nævnte nye store samling af børnesalmer
er over halvdelen oversat fra svensk. Dette synes at hænge sammen
med, at man i Sverrig tidligere end i Danmark har gjort sig tanker
om dette emne; det svenske materiale foreligger og inspirerer al
lerede herved. Ulempen ved at lære af Sverrig er for mig at se al
lerede på dette formalæstetiske plan, at Sverrig i modsætning til
Danmark og til det Europa, der ligger syd for os, aldrig har haft
nogen lærestole i litteraturvidenskab. Den rene dilettantisme, en
teolog automatisk må forfalde til, når han vil forstå, hvad et
digt er: hvordan det virker ved, at dets form bliver en del af ud
sagnet, af indholdet, - denne rene dilettantisme, som ingen kan be
brejde teologen, har i Sverrig såvel som i Norge aldrig fået noget
grundigt gensvar fra litteraturvidenskabens side, for indsigt i
litteraturvidenskab har dersteds aldrig kunnet blive et levebrød
for sig. Hallqvist er selv en af dem, der står ikke mindst den ty
ske litteraturvidenskab nærmest.
Skal vi derfor se, hvor den nye samling af børnesalmer støder på
noget, man fristes til at kalde æstetiske grænser, må det være rig
tigt før indholdet også at betragte formen, for min skyld også ri
met, for jeg er jo metriker.
Lad os da anmærke, at det enderim, der er så vigtigt for at over
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bevise om formel sammenhæng, mangler i over lo% af disse digte.
Men på den anden side er de rim, man finder, ikke inspirerede og
ikke inspirerende. Rim skal være sådan, at de giver kraft trods
alt i dødens stund, og det gælder selvsagt ikke for de værste af
dem, dem, der har været citeret i alle anmeldelser (nr.30, nr.8):
Fred med hund, fred med kat, ...
fred ved dag, fred ved nat ...
Tak for vores nabos kat,
for min seng når det biir nat.
Rim skal ryste, ikke bare ryste sammen, men ryste den enkeltes ek
sistens. Det herværende opbud af katte er billig rimenød. Kingo
har ofte inddraget natten som tema uden at behøve at fylde på med
missekatte, og hvis vi husker, at det, vi er på udkig efter, er
salmer, der skal holde vores levetid ud og

begejstre

vore børne

børn, er jeg i tvivl om, at substansen rækker.
Men salmerne har naturligvis en indholdsside. Udgiverne vil, og
det siger de eksplicit, forbinde det kristne evangelium med den
virkelighed, børn lever i. Det gør man bl.a. ved at tale om bjørn
i hi

(nr. 89)! En fjerdedel af salmerne handler om sol/måne/stjer

ner. Hvormange storbybørn af i dag har nogensinde set stjerner
endsige noget virkelighedsforhold til den store natur snarere end
til den farlige civilisation? Det man naturligvis må frygte, er
det epigonale, den fastlåste æstetik udfra romantikkens tradition
for naturlyrik. Bjørn i hi og himlens stjerneflor var anerkendt
lyrisk floskelmageri på Oehlenschlågers tid og derfor også aner
kendt i salmer. Men dengang havde just disse floskler en naturfilosofisk begrundelse. I dag er de blot pænt klunketidssprog, valgt
af mangel på noget bedre, noget der ikke er sagt engang allerede.
Så hellere de nye børnesalmer, der får det til at gibbe i én ved
ikke engang at tage borgerlige hensyn til en viss skjønhed.
Vi vil huske, at Hallqvist ville skabe substantiel poesi ved at
læne sig op ad David. Det var, hvad hun sagde; hør, hvad hun f.
eks. gør (nr. 33 i formodentlig tekstnær oversættelse):
Gud
Gud
Gud
Han
til

holder af dig.
holder af mig,
holder af os, kære ven.
vil bevare dig, han vil bevare mig,
vi ses igen.

Da jeg læste dette poem første gang, fik det mig til at tænke på
Vera Lynn, og det var da en slags poetisk stemning, man derved
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kom i. Så prøvede jeg at finde lidt kristent indhold, men det syn
tes ikke at være der. Nuvel, hvormeget kan man nå på fem linjer?
Men nu siger antologiens redaktion, at "Verset kan synges flere
gange i træk". Altså, tænkte jeg, hellere en tom bedemølle end ba
re en anelse åndelig stimulans. Hvis Hallqvist har prøvet at leve
op til David med denne salme, synes jeg ikke, det er lykkedes hen
de .
Nu kommer vi imidlertid til de funktionsæstetiske overvejelser.
Vi må spørge: Hvor indholdsløs må en sang være? Svaret i funktions
æstetisk

(ikke i teologisk)

sammenhæng er: Fuldkommen indholdsløs,

hvis blot den med sin melodi og i den situation, den stilles i,
skaber glæde og bliver genbrugt. Børnesalmesamlingens medudgiver
Edith Aller, formanden for kommissionen Børn og Kirke, har i for
bindelse med denne min beskæftigelse med børnesalmer måttet delta
ge i en korrespondance med mig, der ofte har antaget karakter af
det, man i det diplomatiske sprog kalder åbne meningsudvekslinger.
Stillet over for "Gud holder af dig" osv. skrev jeg endnu engang
nogle sarkastiske linjer til Edith Aller i Hjørring, men fik bl.a.
følgende svar (i brev af 2. juli 1985):
Den sang kan ikke på nogen måde bruges til andet end det den
er beregnet til, nemlig til at synge som udgangsvers ved en
gudstjeneste. Og da giver den god mening, især sunget mange
gange!.. Vi havde besøg af 55 børn fra Kristianssand i Norge,
kirkens børnekors venskabskor. De har tilfældigvis Egil Hov
mand himself [salmens komponist] som organist, og han var
med. En kirke fuld af kirkefremmede værter for de 55 børn deldog i den [i anden sammenhæng] beskrevne gudstjeneste. Du vil
le givetvis have våndet dig - for det er jo kun børn der hol
der hinanden i hænderne i Danmark! Vi sang den mens vi i en
lang, lang række gik ud af kirken, ud i kirkens gård, hvor
koret (som var gået først ud) så sluttede med at synge det
som en velsignelse over alt folket inden man gik hver til
sit. Fint'. Og umiddelbart forståeligt uden alle de intellek
tuelle talemåder som kirken plejer at varte op med.
Salmen fungerer altså godt i en kultisk sammenhæng. At jeg selv
snarere end at føle mig ét med menigheden ville føle mig pinligt
ensom, hvis jeg blev tvangsindlagt til sådan en kædetur, skal ikke
gøre mig for bornert til at indrømme, at mange mange mennesker vil
finde skikken meget smuk. Problemet er her som før funktionsæste
tisk set et overtilbud af indslag, herunder nye indslag, der ska
ber nye skel i al fald i første omgang. Men det har Laubs "O du
Guds lam" sikkert også gjort i første omgang.
Blandt de egentlige nyskabelser i børnesalmebogen er også en ad
ventsalme af Holger Lissner. Den gør adventskransen til noget dy-
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here og højere, ligesom vi oplevede det for hundrede år siden med
juletræet. Der er en strofe om hver af adventssøndagene. På den
tredie hedder det (nr. 36):
Det tredie lys skal lyse op,
lyse op,
og jage bort hver edderkop,
edderkop.
Eller halleluja, halleluja,

for den melodi, der oprindelig ligger

bag, er tydeligvis "Et barn er født i Betlehem". I det foregående
kom jeg med udelukkende funktionsæstetiske argumenter i min analy
se. Lad mig her også inddrage klassisk-æstetiske tankegange og si
ge, at i første omgang fandt jeg strofen direkte rædsom. At et lys
skal lyse op, virker ret så sprogfattigt, og den bemeldte edderkop
er ikke taget fra det, salmebogsudgiverne så stolt kalder det
virkelige liv. Jeg har aldrig set edderkopper flygte fra lys, og
fremfor alt er der almindeligvis slet ikke edderkopper i december
måned.
Nu hører jeg, at strofen faktisk vækker fryd hos barnlige sjæle,
og så må der jo være en grund. Altså ser man éngang til på stro
fen og konstaterer, at rimet er godt og originalt også ved, at det
overraskende siges i anden linje og virker særlig frapperende oven
på første linjes søvndyssende monotoni. Rimet har befrugtet tanken
og ikke fastlåst den.
Funktionsæstetisk må man også sige noget om melodien. Den er også
af Lissner og altså ikke "Et barn er født i Betlehem". Den er hel
ler ikke specielt original, blot en ny variation over de gamle love
for folkelige melodier, der har hersket de sidste 2oo år. Dette
er også et dilemma. På den ene side er det forvirrende at bruge
den gamle "Et barn er født i Betlehem" til andet formål også uden
for det, den er kendt for. På den anden side er det tomgang (ikke
blot æstetisk set) at bruge tid på at lære en melodi, der ikke
har nogen værdi i sig selv, men blot er et vehikel, hvis den tid,
man bruger på at lære melodien, går fra anden og bedre indlæring.
Dette er naturligvis ideale krav at stille. Men fremkomsten af nye
melodier skaber nye skel, både når de er revolutionære og derfor
ærgrer nogen, og når de som her er ligegyldige og derfor bare fyl
der op.
Lad mig sammenfatte den æstetiske kritik: Salmer må ikke være
tankedigte; de skal kunne opleves og dermed på sin vis forstås
uden indviklet analyse; de skal netop indgå i en ikke blot sprog-
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lig sammenhæng, i en kultisk funktion og sammenhæng. Børn har gi
vetvis brug for noget plastisk, og edderkopper er ikke det værste
i så henseende. Idealet må imidlertid være den indbyggede sikring
mod forældelse hos den, der lærer dem og også skal kunne bruge
dem 3o år efter. Det kræver megen marv og intensitet enten i tek
sten eller i brugssituationen. Det er som altid umuligt at sige,
hvad der måtte blive stående; noget af det nye vil fortrænge no
get af det gamle, og i denne brydning ligger der et konfliktstof,
der uundgåeligt skaber nye skel i den danske befolkning. Mange vil
skabe noget nyt netop for at samle. Men hvor tit lykkes det? Dette
er imidlertid ikke et æstetisk, men et sociologisk spørgsmål. So
ciologi har jeg ikke forstand på, æstetik er jeg i det mindste an
sat i. Når jeg i det følgende siger noget om teologi, optræder
jeg som dilettant. Men det gør teologerne jo også, hvergang de ser
på salmer som på andet end citater fra Luthers lære. Vi må prøve
at mødes alligevel.

2. Teologisk kritik af børnesalmer
Britt G. Hallqvist vedgik åbent (jf. ovenfor), at synd er ikke no
get for børn; begrebet gør dem bange, men vi kan tale lidt pænt om
hensynet til de andre, der også skal have lov at være her.
Skulle man vove en teologisk kritik af børnesalmer, kunne den gå
på, at teksterne i forståelighedens navn udelukker de dele af evan
geliet, der er for vanskelige. Men også det modsatte kan tænkes:
at salmerne supplerer evangeliet med humanistisk morallære.
Først reduktionsaspektet. Kristendommen er naturligvis så mange
lunde, at det kun er sommetider, man kan fange den i et enkelt ud
sagn. Det er naturligt, at ikke hver enkelt salme kan komme igen
nem hele trosbekendelsen eller repertoiret som sådan; bl.a. derfor
har vi jo også salmer skrevne til specielle lejligheder. Men Hallqvists åbenhjertige indrømmelse af, at hun lancerer et passende
reduceret evangelium af humanistiske grunde, må dog vække lidt be
tænkelighed.
Spørgsmålet er lidt, hvad man vil med evangeliet. Skal det ligge
i forlængelse af den verdslige socialisation, eller skal det danne
et barsk, men æggende og frigørende alternativ til den sociale om
sorg? Jo mere man neddæmper de radikale elementer i Kristendommen:
arvesynden, verdens undergang som Guds straffedom (ikke som følge
af supermagternes oprustning), himmeriges rige som noget ganske
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forskelligt fra Mallorca, - jo mere man neddæmper disse antiverdslige aspekter, desto mere må den side af kristendommen træde i for
grunden, der fokuserer på social balance, filantropi.
Mange mennesker har i dag et overvættes og muligvis sygeligt i
al fald hidtil mindre udbredt behov for tryghed i tilværelsen lo^.
Man kan tilsvarende også spørge, hvor meget man har lov at skræmme
lov til at konfrontere børn med den erkendelse, at det gode, jeg
vil, det gør jeg ikke. Det giver ikke mening at berøve børnene
livsglæden.
Men Kingo kunne godt skabe livsglæde samtidig med, at han forbe
redte på, at før eller senere svigter al jordisk tryghed, og så
har vi endnu mere brug for Gud.
At reducere synd til social hensynsløshed kan synes en moralsk
løsning i det 18. århundredes manér. Men en sådan moralsk løsning
viser sig at svigte i de egentlige katastrofesituationer, over for
de eksistentielle kriser. Man kan have den svenske kristendom mis
tænkt for at være en moralsk parallel til det svenske socialdemo
krati, en slags opbyggelig egalité. Danskere véd, at livsglæde,
denne store og vanskelige pligt, ikke kun er et spørgsmål om at
være solidarisk medarbejder i ungdomsorganisationerne.
Faren ved at bruge svenskernes børnesalmer er, at mange svenske
re er socialdemokrater nok til at mene, at gode gerninger er ve
jen til frelse. Det er de på jordisk plan, men det himmelske plan
skærer det jordiske med 9o grader, det er en anden dimension.
Man kan beslutte sig til at fravælge de elementer i kristendom
men, der er specielt eksistentielle, beskæftigelsen med døden f.
eks. eller med verdens undergang. Man kan synes, at den ekstra
angst får børnene tidsnok udsigt til. Man kan opstille et eudæmonistisk verdensbillede, hvor døden ikke findes, selvom ethvert
barn møder den, og hvor Gud ikke truer med nogen dommedag.
Det er i Hallqvists ånd, selvom den danske børnesalmebog slet
ikke lever op til disse svenske idealer, men tværtimod inddrager
en god del eskatologi og anden radikalitet på tværs af den socia
le velfærd.
Men nu sker det underlige. Hvis man reducerer evangeliet, så
bliver de tomme huller automatisk stoppet ud med nogle moralske
anskuelser, der ikke er kristne, men synes uomgængelige som er
statning for det manglende.
Hvis forfattere af børnesalmer beslutter sig til at fortie døden
og Guds dom, så indbygger de i stedet for noget om antiatomkampag-
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ne og kvinder for fred. Resultatet er naturligvis, at verdens un
dergang ikke mere er noget. Gud bestemmer over for mig, men noget,
supermagterne og andre onde mennesker er skyld i. Selv er vi de
svage og derfor gode nok.
Hvis forfattere af børnesalmer beslutter sig til at fortie, at
menigheden kæmper for frelsen, så indbygger de i stedet noget om
det menneskelige fællesskab her på jord, ganske uafhængigt af, om
det er fællesskab med kristendommens fjender. Fællesskab ikke som
kristen tilgivelse af éns fjender, men som dennesidig humanisme.
Altså: at undgå visse oprørende sider af kristendommen, som Hallqvist opfordrer til det, fører til, at dennesidig humanmoral a la
den skandinaviske model træder i stedet.
I den foreliggende samling af børnesalmer handler et helt af
snit, 15 af i alt lo8 salmer, om fællesskabet, ikke med Gud, men med
de andre. Vi lærer (nr. 93) , at det er usolidarisk at prøve at væ
re nummer ét i klassen, og vi lader fredens spirer gro (nr. loo),
for jorden giver skam mad nok til alle (nr. lol). Denne propagan
daløgn fra de tidlige kommunisters tid er ikke værre end den gang
propaganda, der gør Kristi komme til, at man skal arbejde for fred
(nr. 35). Der står ikke kæmpe for fred, men det kommer der nok til
at stå i næste oplag. Andetsteds er vi skam venner med alle folk
på jord (nr. 18). Hvad skal den gang billig selvglæde til. Betyder
det bare, at vi har fred i øjeblikket og derfor gennem Røde Kors
yder assistance til alle katastrofer, selv blandt de hvide i Syd
afrika (eller måske ikke dem)? Udtrykket er en indholdsløs hyper
bel. Stod det i det mindste som et håb, men det står som en selv
glad vished, fanden annamme det!
En del af disse salmer er altså efter min mening grov politisk
propaganda, gennemsyret af floskler fra de partier, der ellers be
tragter sig selv som ateistiske. Mange hidtidige salmer, også i
DDS, er propaganda for andre politiske retninger fra enevælden
over det præparlamentariske folkestyre frem til det selvdestrukti
ve. Det burde vi engang komme ud over. I politikken er jeg bedre
end min modstander, fordi jeg går ind for en anden måde at få sam
fundet til at fungere på. Jesus er ikke kommet med brugsanvisnin
ger til at få verdslige samfund til at fungere, og det er falsk
lære at sige, at Gud er med os, fordi vi er socialdemokrater eller
fordi vi er konservative eller fordi vi er danskere eller fordi vi
er tyskere. Men det siger en dansk biskop, når han i dag, således
som sprogbrugen er, skriver en salme om at arbejde for fred.
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For at undgå misforståelser: Jeg holder meget af Danmark, af So
cialdemokratiet, af fredelige tilstande og meget andet. Men alle
disse forhold er nogle, hvor Gud er fader også for dem, der mener
det modsatte: som hader både Danmark og alle socialdemokrater osv.
Opgaven med at skrive salmer er dog ikke at fremstille mig selv
som Guds udvalgtef det må vi

lade

jøderne om, - eller boerne.

Den livsglæde, som troen skaber, bør ikke være en livsglæde be
tinget af tilhørsforhold til en særlig, verdslig klub, som jeg sy
nes er mere human end de konkurrerende klubber. Dette synspunkt
vil alle sikkert bifalde i teorien; i praksis kan man bare se, at
tingene alligevel blandes sammen. Og derved hindres den mulighed,
der hele tiden bør være latent til stede; at evangeliet også er
parat til at danne eksistentiel modvægt mod det verdslige fælles
skab i det øjeblik, der indtræder kriser. Almindeligvis er det
verdslige kampfællesskab (fagforeningen eller hvad det nu er)
fuldt af tryghed og fuldtud forståeligt, hvor Kristendommen er en
lille smule uforståelig. Men så i krisens øjeblik, hvor alt det,
der var verdslig forståelighed, pludselig bliver absurd, svigter,
forsvinder mellem hænderne på én, så er Kristendommen der med en
højere forståelighed, forudsat at den ikke i forvejen var indranaeret som et underaspekt af fagforeningen.
Lad mig sammenfatte den teologiske kritik vel vidende, at jeg
er ikke teolog: der er steder i disse nye børnesalmer, hvor Her
rens fred og Herrens samfund kipper over i verdslige fredsbestræ
belser og verdslig solidaritet. Dette kan i sig selv være udmærke
de moralske anskuelser, men det er urigtigt at anse dem for spor
mere kristne end de stik modsatte anskuelser. Vorherre har f.eks.
aldrig sagt, at parlamentarismen var specielt kristen, men herom
nedenfor. I en forståelig trang til ikke at ængste de barnlige
yderligere ovenpå TV-avisens rædsler gør man evangeliets tryghed
til en for mig at se lidt dennesidig tryghed, som kan og må føre
til skuffelser for den hidtil uerfarne, der i al fald næppe undgår
at støde på døden som personlig oplevelse, netop ikke som atombom
ben, der er nogle dumme andre onde menneskers skyld, men som Guds
betingelse for, at jeg må leve.
Dette er ikke nogen generel anke mod samlingen, der er mangesi
dig og f.eks. også tager det spørgsmål op, hvorledes Guds godhed
er forenelig med, at nogle mennesker er handicappede

(nr. 94).

Svaret på spørgsmålet er ganske vist lovlig tamt: vi bør være so
lidariske

(men også: se hvor lidt vi véd). I et helt afsnit
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(nr. 71-74) behandles det ondes problem, og måske er det disse
salmer inklusive en af Aastrup, der snarest kommer det i møde,
som jeg andetsteds savner: at synden er i os selv og de gode ger
ninger ikke nogen vej til frelse.
Sagt med min hovedsætning: det hele må ikke blive dennesidig
forståeligt.

3. Pædagogisk kvitik af bøvnesalmev
Pædagogik er i sin oprindelse noget med at lære små drenge at
svømme. At pædagogisere noget forudsætter, at det kan læres; pæda
gogikken sætter ind over for et stof, der i princippet er forståe
ligt og ikke bliver ved med at modsige sig selv. Hvordan da forene
pædagogik og kristendomsforkyndelse?
Pædagogikken må fremstille

Kristendommen for de uerfarne ved at

bruge billeder fra dagligdagen.
Jeg taler ikke om den, der véd med sig selv, at de har direkte
telefon til Gud udenom alle etablerede instanser. Kierkegaard har
som bekendt været inde på denne subjektive gudsopfattelse, og det
er i den henseende vigtigt at se Kierkegaards kritik af sin forgæn
ger udi eksistentialismen Friedrich Heinrich Jacobi. Jacobi talte
også om det store subjektive spring ud på det dybe vand, men han
troede skam, at springet lod sig pædagogisere, altså lod sig medde
le pædagogisk til andre. Det lo Kierkegaard meget ad

.

Går man som Kierkegaard ind for en kristendomsopfattelse, der er
personlig, støder man ind i det dilemma, at man kan ikke formidle
sin omvendelseserfaring pædagogisk til andre, forsåvidt som pæda
gogik består i at få andre til at tænke de tanker, som man allere
de har tænkt selv. Eksistentielt er enhver tanke nemlig original
over for Gud.
Hvis man skriver pædagogiske salmer, skriver man om noget, man
selv har afproblematiseret. Så er det løgn at optræde som digter
(for digter er man, fordi ens indsigt endnu ikke kan formuleres i
entydige sætninger, men stadig er vibrerende, visionær). Ingemann
er i så henseende vanskelig, men det vidste han muligvis selv.
Hvis man skriver pædagogiske salmer, ønsker man samtidig at være
specielt forståelig. Kristendommen må gerne være forståelig på den
ene led, bare den bliver ved med at være uforståelig på den anden
led. Hvis den ikke er uforståelig på den ene af ledderne, er den
færdig, uinteressant, overflødig. Kristendommen stiller absolutte
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krav; man skal have lutter 13-taller. Pædagogikken er (nu om dage)
human og dermed dennesidig, døgnbetinget.
Med kravet om en viss uforståelighed vil jeg ikke spille den hø
jere kunstsmag ud mod den billige enfold. Hvad der er uudsigeligt
for den enkelte, er der ingen nedre grænse for.

"Den hellige stad"

siges at være populær ved påsketide i Grønland; dette notoriske
merkantile fup bliver altså for mange mennesker en rystende og besjælende indføring i eskatologien.
Uforståeligheden kan måske snarere anskues efter den pietistiske
model, hvorefter Kristendommen er en bortrykkethed. Ingen skal be
skylde mig for at være puritaner - ja det må de da gerne - men jeg
vil måske nok plædere lidt for det element af bortrykkethed fra
denne verden, som pietismen prædikede omvendelse med. Det synes,
som om det gav bedre resultater at lancere kristendommen som et
alternativ vinkelret på verdsligheden end at gøre den til en ga
rant for velfærdspolitiken.
Derfor kræver kristendommen en alternativ pædagogik. Når almin
delige pædagoger tænker eskatologi, bliver det noget med atombom
ber. Men hvornår verden går under, det bestemmer Gud og direkte
over for mig personligt. Når almindelige pædagoger tænker Vorher
re, bliver det noget med den gammeldags fader- og monarkskikkelse
sagte moderniseret i retning af moderne pædagog med skæg og med
12)
barnet i hånden
Naturligvis må billedet af Gud Fader tænkes igennem. Det lagde
Kristendommen ud i forlængelse af den tids verdslige erfaringer,
efter hvilke Gud var ligesom den fjerne monark, der var magtfulde
re end sine embedsmænd og derfor også kunne lade nåde gå for ret.
Men naturligvis går det heller ikke bare at tænke billedet af
Gud Fader igennem og gøre ham til en moderne managertype med sans
for demokratiske rørelser. Eller til en pædagog, der tager én i
hånden, vel at mærke til en passende timebetaling. Vorherre er ik
ke ansat til at tage sig af mig; med andre ord: metaforikken må
skiftes ud.
Mit bud på en alternativ og lige så kristen metaforik skulle væ
re at opgive patriarkatet, der i bedste fald er uforståeligt, og
sætte kærligheden mellem mand og kvinde i steden. Jesus lægger jo
op til begge dele. Den patriarkalske metaforik fører til misfor
ståelser ikke mindst, hvis forne tiders strenge fader skal aflø
ses af en langtidsledig med Gudfader-skæg. Den erotiske metaforik
kan måske bruges; digteren Jesus rammer i al fald hermed ind i et
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billedsprog, der stadig har bevaret sit element af det absolutte
(for nogle af os).
Dengang min kone og jeg blev gift, talte præsten udfra den
muntre devise, at man skal ikke gifte sig, hvis man vil være lyk
kelig. Meningen med at gifte sig er nemlig at ønske at gøre den
anden part lykkelig, thi det er saligere at give end at tage osv.
Den erotiske metaforik mangler i vore børnesalmer, og jeg skal ger
ne være den første til at indrømme, at hvis den var der, kunne det
også let føre til betænkelige tilstande. Men den rette pædagogiske
indføring i en tilværelse med Gud kunne i dag gå over kærligheds
metaforikken som oplevelse af det, der fylder den enkelte. Barnet
af i dag (og mange andre) tørster efter kærlighed. Ikke efter Gud
som én, der fører mig pænt over gaden, hvis jeg iøvrigt ellers ta
ger mig sammen og lærer færdselsreglerne, men Gud som det ubetin
gede, Gud som min store kærlighed, som jeg ofrer alt for. Gud som
er Gud om alle land lå øde og alle mand var døde. En pædagogik ik
ke i forlængelse af den sociale opdragelse, men på tværs af den.
Ikke mindst børn har brug for et tilbud, der tilbyder frihed fra
de søde pædagoger, der helt véd, hvordan man opnår verdslig tryg
hed. Kristendommen er eksistensens alternativ.

Afsluttende bemærkninger:
Vi skal have børnesalmer. Lykkeligere ville det være, om alle kul
tiske tekster appellerede til alle, men sådan er verden og Danmark
ikke i øjeblikket, og så må vi specialisere. Børnesalmer er i den
forbindelse hverken udelukkende for børn eller for alle børn (de
lo-12 årige drenges trang til råstyrke er der ikke plads til).
Mine råd til genrens videre udvikling ville være:
Generelt: ikke den svenske manér, hvor oplæringen til kristendom
løber parallelt til al anden sociokulturel opdragelse, men hellere
i al fald også et element af alternativ, så kristendommen opleves
som en chance for frihed i forhold til samfundet.
Æstetisk (1): hellere digteres tekster, for digtere tangerer det
uudsigelige ved at arbejde på randen af sprogets hidtidige mulig
heder og gengiver dermed snarere det element af uforståelighed,
som religion bør rumme ved siden af forståeligheden. Men samtidig
funktionsæstetisk erkendelsen af det, som Goethe bragte på formlen
"Was fruchtbar ist, allein, ist wahr": om et digt, her et salme
digt, er godt, ser vi, når det har succes og fremfor alt vedvaren-
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de succes i en meningsfuld funktion.
Teologisk (2): Det er udmærket med de helliges samfund, og men
nesket er ikke skabt til at være eneboer i ørkenen. Men salmer bør
også og især udtrykke det enkelte menneskes møde med det absolutte
og dermed en livsglæde, der også kan holde på længere sigt og er
uafhængig af den verdslige længsel efter tryghed.
Pædagogisk (3): en ny metaforik, så børnene aner, at Gud stiller
absolutte krav, ikke som en gammel hustyran, men som en kærligheds
partner. Naturligvis skal vi kunne fungere i samfundet, men Kri
stendommens styrke ligger i, at vi gør det i bevidstheden om en ek
sistentiel ansvarlighed, der bevæger sig i en helt anden dimension.
At skrive børnesalmer er noget af det sværeste. Derfor er det ri
meligt og rigtigt, at der skrives tusinder af dem i håb om, at ba
re en vil vise sig at blive stående. Men det er ikke sikkert, at
det bliver den, der var den mest forståelige.

ANMÆRKNINGER
1. Se generelt min artikel SaZme og sprog i HM XI (1982) s. 59-89, her s. 76.
2. Inger Grønbæk i Børnegudstjeneste med højmessens grundtræk, Århus (Aros)
1984, s. 22, jf. bogen i det hele taget.
3. Yehuda T. Radday & Magdalena Schultz: NaehstenHebe nach judischer Auffassung i Universitas XXXIX (1984) s. 383-392.
4. Karl Georg YoShr.-.Achtzehngebot und Vatenmser und der Heim, Tubingen 195o.
Faren ved sådanne rekonstruktioner, i det aktuelle tilfælde også foretaget af
andre end Kuhn, er naturligvis indlysende. Jeg kan ikke bedømme, i hvilket om
fang Kuhn bør kaldes letsindig, men mindes fra min egen videnskab fantasten
Willy Krogmann, hvis metrisk raffinerede angivelige urversion af Hildebrandslied fik os andre til at få gåsehud. Hverken ordlyden af Fadervor eller udta
len af aramæisk på Jesu tid står som bekendt videre fast, men forestillingen
om, at kristendommens brug af enderim i strofer, der jo først mange århundre
der senere blev grebet op af den europæiske verdslige digtning, går tilbage til
Jesus, er da om ikke sand, så dog opbyggelig.
5. Johs. Kuhle i Barnet og kirken, København (Haase) 1982, s. 19.
6. København (Haase), jf. HM XIII (1984) s. 239-246.
7. Der henvises til min bog af dette navn, København (Berlingske) 1978.
8. Britt G. Hallqvist: Vad kraver jag av en bampsalm? i HM VI (1977)
9. Betænkningen af 1981 Den svenska psalmboken
tementet) s. 5o.

s.194-2oo.

bd. 1 (Stockholm, Kommundepar-

10. Horst Petri: Welohe Ursachen hat das gesteigerte Sioherheitsbedurfnis des
heutigen Mensehen? i Universitas XL (1985) s. 569-58o.
11. Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift3 især 2. dels 1. afsnit kap. 2.
12. Jf. omslagsbilledet til Børnegudstjeneste med højmessens grundtræk (anm.2).
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NOGLE BEMÆRKNINGER TIL ALBERTSENS "REGLER FOR SALMEBOGSKOMMISSI ONER"
AF K.

KYRØ-RASMUSSEN

Det vil næppe undre nogen, at man som formand for en salmebogskom
mission styrter sig over ovennævnte artikel i nr. 3/84. Danske bap
tistmenigheder nedsatte et salmebogsudvalg i 1974 med henblik på
en ny salmesamling ad åre. Den fik 6 medlemmer, der endnu er midt
i arbejdet.
Under læsningen af den såkaldte "1. regel" blev mah^ndædt rasen
de. Man oplevede hos forfatteren den kyniske arrogance, malv nu og
da kommer ud for hos netop eksperter. Men efterhånden dampede man
lidt af for endelig at blive glad for et væld af skarpe og gode
iagttagelser. Efter kendskab til hans egentlige ærinde sidder man
med et tilgivende sind over for hans ensidige betragtninger i be
gyndelsen!!

Han er så at sige svanger med et barn, som han ikke

tør betro til plumpe kommissionshænder. Det er forståeligt.
Men var det store brøl omkring ordene "Do not" virkelig nødven
digt? ville det ikke give mere mening uden at virke mindre provo
kerende at lade 1. regel sige:

"Pas på, I klodrianer!"? Salmebogs

kommissioner er nødvendige, hvilket jeg håber at kunne overbevise
om. De trænger til hjælp af kyndige folk. Det er for stærkt at
stirre på dem som en tyr på en rød klud.
Kommissioner opstår, fordi menighedernes behov er anderledes end
litteraturprofessorens. Problemet for en kommission er, at de sal
mer, en menighed anmodes om at synge ved en gudstjeneste, så langt
bør være forståelige, at de kan formidle en oplevelse og ikke op
leves som museumsgenstande. Og her kommer kirkerne ikke uden om
sekulariseringsprocessen. Når man som eks-lærer i religion for 1415 årige ved, hvilken indsnævring af sprogforståelsen, der er sket
i de senere år, må forståelsesproblemet tages alvorligt, også i
nogle tilfælde, hvor forfatterens oprindelige sprogbrug var karsk
og plastisk, men hvor ordene simpelthen er stumme for en nutidig
gennemsnitslæser. Når dette er nævnt, er det da helt klart, at ten
densen i de senere års arbejde med salmer til at vende tilbage til
salmers oprindelighed, hvor dette er muligt, er yderst vigtig.
Det udvalg, jeg er medlem af, er sig dette bevidst, og man kan kun
være glad for Albertsens vægtige understregning af netop dette og
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blot håbe, at hans indlæg ikke vil vise sig frugtesløst.
Men der er andet end ældre tiders poetiske udtryk at tage i betragt
ning. Idisse år er der et helt kontant forhold, som ikke alene motive
rer arbejdet med en ny salmebog, men også tilgodeser Albertsens
anliggende: MALLINGS SALMEHISTORIE. Intet tidligere udvalg har
haft mulighed for denne håndsrækning til ikke-specialister til at
arbejde med teksternes historie. Dette har ført vort udvalg til
"opdagelse" af en række ting, som vi aldrig ville have haft en
jordisk chance for at finde frem til uden Malling. Jeg vil som ek
sempel fremføre en salme, der oprindelig blev noget amputeret af
Gustav Jensen i 1916. Det er salmen af Peter Dass "Herre Gud, dit
dyre navn og ære"

(D 7), der med sine 3 vers taler om Guds stor

hed. Jeg kalder den "svimmelhedssalmen", idet salmen gennem netop
disse 3 vers udelukkende får menigheden til at falde i svime over
den guddommelige storhed. Oprindelig havde salmen 16 vers

(Mal

ling II, 156). Af disse fremgår det klart, at Dass slet ikke er
ude på at sende menigheden ud på en åndelig lufttur for denne turs
skyld, men ønsker at anvende sin tale om Guds storhed til at sige
til den:

"Der kan I se, hvilken Gud I tjener! Tag så og opfør jer

ordentligt!" Dette kommer frem i en række etiske formaninger, der
kan opsummeres i det 13. vers, som vort udvalg har ladet slutte
en salme på 5 vers. Dette vers sammenfatter rammende og ramsaltet
det helt grundlæggende i kristen etik.
Det er blevet til nedenanførte salme, der efter vor tolkning af
Dass afdækker det ærinde, han har haft med sin 16 vers lange salme:

1.

vers: Herre3

Gud, dit dyre navn og æ.re ....

2.

vers: Vil man frækt forsøge Gud at hæmme,
så hans navn og ære går i glemme,
så skal dog stene
og tørre tene
ey være sene
hans navn det rene
at fremme.
(Vers S i den orig.

3. vers: Gud er Gud, om alle ......
4. vers: Høje hald og dybe dal .....

(Se D 7, vers 1)

salme)

(Se D 7, vers 2)
D
vers 3)

5. vers: Lad dit lys for folket smukt da brænde,
at enhver din levevis kan kende.
Lev ej begærlig,
ej folk besværlig,
lev from og ærlig
mod hver mand kærlig
til ende.
(Vers 13 i den orig.salme)
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Der er rettet i disse vers, især i v. 3 i den originale salme,
men med et forsøg på pietet over for forfatterens stil og tanke.
Om vores hånd har været heldig, er en anden sag. Man kan få sine
tvivl efter læsning af Albertsens betragtninger'.
Altså: Mallings værk værner ikke blot kommissioner mod fusk, men
hjælper dem også til at korrigere tidligere kommissioners sjuske
rier.
Der er imidlertid en nok så vægtig grund til, at salmeudbuddet
bør fornys med passende mellemrum. Det er samfundsudviklingen. Mil
jøet, vi befinder os i, er så helt anderledes end for bare få år
siden, jfr.

"Matador" i TV, - f.eks. er næstebegrebet blevet be

tragteligt udvidet ved hjælp af den tekniske udvikling. Vor for
bundethed med, hvad der sker og bestemmes i f.eks. USA og Sovjet
unionen, er blevet tydeliggjort og dermed blevet en udfordring til
holdninger, som tidligere tider simpelthen ikke muliggjorde. En in
dividualistisk etik slår ikke mere til. Tidligere tiders forståelse
af begrebet "Mission" er et andet eksempel på noget, der nødvendig
vis bør udtrykkes anderledes. Og vi kunne blive ved. Dette betyder,
at vore salmer ofte afspejler et miljø, der er borte med blæsten.
Derfor de mange nye forsøg på salmer snart sagt over alt på kloden.
Derfor også talrige salmebogstillæg i de senere år, ikke bare i de
nordiske lande, men overalt i verden. Her gives muligheder for at
finkæmme et ret stort stof og oversætte det bedste. Vort udvalg
har forsøgt sig med nogle engelske tekster, og hvorvidt vi har haft
en heldig hånd med hensyn til oversættelsernes kvalitet, vil tiden
vise. Egentlig kan det undre, at man tilsyneladende ikke gør noget
videre på dette felt fra luthersk side. Man kunne henvise til
Grundtvig som forbillede her! Kan det kristne evangelium virkelig
begrænses til individuel, indre fromhed, som er det samlede hoved
indtryk, som f.eks. Den danske Salmebog giver?
Der er meget mere at sige herom, men min agt har været blot at
bjæffe lidt ad Albertsen, som jeg altså kom til at logre for efter
endt læsning af hans karske og skarptseende artikel.

5o

ANF1ELDELSER
DANSK KIRKESANGS ÅRSSKRIFT

1983-84.

Udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang under redaktion af Henrik
Glahn og Christian Thodberg3 Dan Fog Musikforlag 1984.
Denne dobbeltårgang af Dansk Kirkesangs årsskrift er helt præget
af Grundtvig-fødselsdagsåret 1983, og hvad deraf fulgte. Redaktø
rerne har benyttet lejligheden til at samle en række artikler, af
hvilke hovedparten ganske vist tidligere har været offentliggjort
i dagblads-, tidsskrift- eller bogsammenhæng, men som man altså
har fundet det praktisk og rimeligt at have samlet på ét sted.
Fra bogen "De levendes land" (red. af Fl. Ettrup og Jobs. H.
Christensen) bringer årsskriftet to bidrag: Christian Thodbergs
spændende og nytænkende analyse af den centrale Grundtvig-salme om
"de levendes land", som kan betegnes som en fortsættelse og udbyg
ning af hans arbejde med at klarlægge sammenhængen mellem Grundt
vigs prædikener og hans salmedigtning, og Henrik F. Nørfelts arti
kel om komponisten Henrik Rungs forhold til den grundtvigske kir
kesang. Nørfelt har her ydet et kærkomment bidrag til det sparsom
me materiale om Rungs forhold til Vartov-sangen og forskellige
grundtvigske hovedskikkelser, og idet han fremdrager og analyserer
et hidtil upåagtet koralhåndskrift fra Rungs hånd (som bringes i
faksimile), medvirker Nørfelt til at tegne et billede af de musi
kalske problemer og det melodibehov, der kendetegnede den grundt
vigske kirkesang i 185o-erne.
Fra Kristeligt Dagblad (25. 8. 1984) er hentet en kronik af Jør
gen I. Jensen med titlen "Laub var grundtvigsk teolog". Forfatte
ren synes heri at tillægge Laub den særlige fortjeneste, at det
for ham i gudstjenestesammenhæng ikke kom an på den enkeltes føelse, men på menighedsfællesskabets "stemthed", en opfattelse, som
Jørgen I. Jensen finder genspejlet i det laubske syn på kirkemelo
dier, mens han "glemmer", at præcis denne fællesskabsoplevelse
fandtes i Vartov kirke allerede på Grundtvigs tid (men NB: med
nogle ganske andre melodier som medium) og på Laubs egen tid i
mange grundtvigske og for den sags skyld indre missionske menighe
der. Endvidere er det et spørgsmål, som her blot skal opkastes,
om Laub ikke med mange af sine arkaiske melodier og melodiredak
tioner netop satte det syngende fællesskab og dets "stemthed"
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hindringer i vejen. - Et andet sted siger Jørgen I. Jensen om
Laub, at "man kan så være enige eller uenige i hans opfattelse,
men han formåede at skabe et sprog om kirkemusikken". Ja, i sine
bøger "Om Kirkesangen"

(1887) og "Musik og Kirke"

(192o) betjente

Laub sig af et på sin vis stærkt, men samtidig i høj grad subjek
tivt præget sprog, og styrken af sproget og de begreber og normer,
det indbefattede, viste sig at udøve en ikke ringe afsmitning på
dem, der trådte i hans fodspor. Men har anvendelsen af det laubske
kirkemusikalske sprog resulteret i nogen som helst afklaring? Nej,
tværtimod. Resultatet har været en masse snæversyn, grøftegravning,
subjektivisering og floskelmageri, som endnu i dag trives i bedste
velgående, både inden for og uden for Samfundet Dansk Kirkesang,
blandt tilhængere af de laubske grundsynspunkter såvel som blandt
modstandere, hvad nærværende tidsskrifts læsere formentlig har et
levende indtryk af. Der gik "bevægelse" i den laubske sag - en be
vægelse blandt flere i mellemkrigstiden - med den deraf følgende
ophøjelse af subjektive anskuelser til objektive kendsgerninger.
Men implicit i enhver bevægelse ligger, at den ophører, den går
som regel gradvis i stå og afløses af noget andet. Og jo snævrere
dens grundlag har været, jo mere "død" vil den da blive.
Hermed er vi nået til Torben Schousboes anmeldelse af Henrik Nørfelts bog, "En ny Sang i Danas Mund", hvori anmelderen stiller sig
selv og læserne det interessante spørgsmål: "Har bevægelsen - eller
"Samfundet Dansk Kirkesang" - sejret sig til døde?"

(s. 141). Umid

delbart forinden konstaterer Schousboe, at "den linie - og dermed
den holdning til salmesang, som Thomas Laub gennem sit virke angav,
har i mangt og meget båret god frugt og sejret i vort århundrede".
Sådan kan det måske nok rent overfladisk tage sig ud - især for
indviede - men i hvilket omfang den laubske holdning har "sejret"
rundt omkring i landet er vist nok i høj grad et spørgsmål. Måske
vil den laubske bevægelse for fremtidige musikforskere komme til
at afgive et eksempel på, at det ikke er muligt ud fra en eller an
den (in casu historisk betinget) teori at overbevise folk om, hvad
der ifølge

sagkundskaben tjener dem bedst.

Når Schousboe anfører, at den laubske indsats har "båret god
frugt", afføder det - ud over spørgsmålet, hvad der er god og ikkegod frugt - et andet spørgsmål: Hvad er forholdet mellem bevidst
styring og strategi på den ene side og folkets stilling til de
laubske melodier på den anden side? Hvornår har en melodi vundet

indpas, som man siger, og hvornår har den tiltvunget sig indpas ud
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fra devisen: "und bist Du nicht willig, so brauch' ich Gewalt"
(Goethe)? Ikke blot hvorvidt, men også hvordan sejren eventuelt
er vundet kræver en nærmere overvejelse og ret omfattende under
søgelse, som endnu ikke har fundet sted.
Men om Samfundet Dansk Kirkesang har "sejret sig til døde", det
skal nu ifølge Schousboe vise sig bl.a. derved, at Henrik Nørfelts
udfordring "må tages op, og de tendenser, som den er udtryk for,
må gennemlyses og sættes på plads, hvis vi ikke skal ende i smags
mæssig skønsnak". Det er sikkert sandt nok, men det kræver, at
Dansk Kirkesangs repræsentanter foretager en kritisk analyse af
egne synspunkter og talemåder og prøver deres holdbarhed i nuti
den. Hvordan vil man ellers komme videre end til den "smagsmæssi
ge skønsnak"? Dette gælder også inden for det med kirkesangen be
slægtede område, den folkelige sang, som Schousboe kommer ind på
i artiklen "Dit syngende folk..." (s. 74 ff). Er det nu f.eks.
holdbart at blive ved med at sammenblande begreberne "romance" og
"sang", som Schousboe gør, idet han opfatter Weyses, Bays, Rungs
og Barnekows melodier til folkelige sange som romancens indtrængen
på folkelig grund (parallelt med Laubs syn på romantikkens kirke
melodier) , når der ret beset er tale om to helt forskellige gen
rer, sigtende til forskellige målgrupper og benyttende sig af for
skellige udtryksmidler? - Eller hvorfor stemple melodierne fra
forrige århundrede som bærere af "individuelle følelser", når de
faktisk var tænkt som og fungerede som bærere af kollektive følel
ser, hvad de da også er i stand til endnu i dag, for så vidt som
de ikke med tiden er blevet fortrængt af andre?
Hvad har vi andet end Schousboes og hans døde og levende menings
fællers ord for, at "i klarest form er den nødvendige skelnen mel
lem kunstfuld solosang og folkelig fællessang vel blevet formule
ret både i skrift og musik af ... Thomas Laub og Carl Nielsen"?
Stillet over for et sådant fait accompli må man nødvendigvis rea
gere med skepsis og en masse spørgsmålstegn: Hvor tidsbundne var
Laub og Nielsen, og hvor megen mening er der i i dag at hævde de
res "Schein des Bekannten"-manifest og de strenge fra oplysnings
tiden, det spiller på? Og indholdet af Folkehøjskolens Melodibog
gennem årene, hvor meget af det er dikteret af udgivernes person
lige synspunkter og hvor meget af brugernes ønsker og behov? Når
man i denne melodisamlings seneste udgave ikke kan finde melodier,
som snart sagt ethvert barn kender og bruger (til f.eks. Det kimer
nu til julefest, Dejlig er den himmel blå og Blomstre som en rosen
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gård af hhv. Balle, Meidell og Hartmann), er det så ikke et eksem
pel på, at udgiverne er gået så vidt, at det nødvendigvis må give
bagslag på et eller andet tidspunkt? Og hvordan med det nye melo
distof i den aktuelle og den kommende udgave af Folkehøjskolens
Melodibog? - Der er så sandelig spørgsmål nok, og det vil vise
sig, om den laub-nielsenske retning har "sejret sig til døde", el
ler om den kan tackle den kommende tids udfordringer.
Samfundet Dansk Kirkesangs formand, Søren Sørensen, kommer i sin
beretning om, hvad der er foregået "siden sidst"
ste årsskrift)

(d.v.s. siden sid

ind på samme quo vadis-problematik, idet han påpe

ger, at der i tiden er tendenser,

"som er så stik modsat Dansk Kir

kesangs holdning, at vi må forberede os på at gå

på

barrikaderne

som i bevægelsens ungdom. Det drejer sig om fremkomsten og forsøg
på indførelse af pop-melodier, om forskellige former for nyroman
tik, hvor det sentimentale bliver sat i højsædet, og om den til
fældige udfyldelse af det vacuum, der er fremkommet ved skolernes
forsømmelse af sangundervisningen i det tidligere almenkendte re
pertoire af danske sange og salmer".
Det, er jo manende ord, og der er rigeligt at gå på barrikaderne
for (jeg antager, at Søren Sørensens ord om nyromantik og sentimen
talitet ikke er rettet mod den seriøse musik), men hvad kan og vil
Dansk Kirkesang rent konkret gøre som modtræk mod pop-melodiernes
udbredelse og den pulveriserede sangundervisning i skolerne? Det
havde unægtelig været på sin plads, om formandens ord var blevet
fulgt op af en artikel desangående i årsskriftet, og det måtte der
vel have kunnet blive plads til ved siden af alt det grundtvigske.
Men i stedet har man i ikke ringe omfang valgt at hellige sig den
gamle problemstilling: de laubske dogmers gyldighed i forhold til
18oo-tallets kirke- og folkemusikalske univers. Der bruges megen
tid og flid på at mane romantikkens spøgelse i jorden, skønt dette
turde være spildt ulejlighed; hvad der af dansk kirkemusik har kva
litet og kunstnerisk vingefang vil ikke kunne holdes nede, men hæv
der sig fremdeles, hvilket har mere med ret og rimelighed end med
"nyromantik" at gøre.
Årsskriftet indeholder to anmeldelser: Torben Schousboes af Hen
rik Nørfelts "En ny Sang i Danas Mund" og Henrik Glahns af "69 me
lodier til Grundtvig-salmer i Den danske Salmebog". Den sidstnævn
te er bragt som den stod at læse i Dansk Kirkemusiker Tidende i
december 1983, men uden den diskussion, der efterfølgende fandt
sted mellem Glahn og undertegnede, hvilket jeg finder beklageligt.
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da diskussionen, så vidt jeg kan se, uddybede nogle væsentlige for
hold, men, all right, der henvises dog i årsskriftets forord til
denne "åbne brewexling" .
Torben Schousboe har som overskrift til sin anmeldelse af Nørfelts bog sat det meget sigende grundtvigske ord "Støvskikkelser".
Hermed har han jo nok villet mere end antyde, at en lang række af
de melodier (især fra forrige århundrede), som Nørfelt henviser
til, må anses for at være "slet støv og muld for vist" og altså
uden interesse og aktualitet i nutidens salmesang. Schousboe me
ner, at det er "håbløst" at ville pege på andre melodier til "Giv
mig. Gud, en salmetunge" og "Sov sødt, barnlille" end de to af Th.
Laub, som findes i Den danske Koralbog, og som er ganske udbredt i
menighederne. Og han skal jo nok have ret i, at det ikke vil være
uden vanskelighed at foretage et melodiskifte for disse to salmers
vedkommende. Måske taler han her på baggrund af de nedslående er
faringer, de lidt ældre laubianere har gjort med forsøg på at ind
føre alternative melodier til bl.a. "Blomstre som en rosengård",
"Dejlig er den himmel blå", "I al sin glans nu stråler solen" og
"O kristelighed", alle trykt i Den danske Koralbog? - I øvrigt er
en del af 18oo-tallets melodier ikke mere "støv" end at mange æl
dre kirkegængere endnu kender dem og umiddelbart kan synge med på
dem.
Endvidere indeholder Schousboes anmeldelse en række overvejelser
vedrørende begrebet samtidighed. Ved samtidighed forstår Nørfelt
vel principielt fremkomsten af salmetekst og salmemelodi inden for
samme tids/stil-epoke, mens Schousboe med rette udvider det til
også at omfatte den grad af "samtidighed", enhver generation til
enhver tid kan føle med en tekst eller en melodi. Og eftersom hans
fornemmelse af samtidighed med grundtvigtidens salmemelodier øjen
synlig er ganske begrænset, har han sat overskriften "Støvskikkel
ser" over sin anmeldelse. Det går noget bedre med hans samtidighedsfornemmelse, hvor det drejer sig om de laubske melodier, selv
om de jo også, rent kronologisk, er fortid. Schousboe skriver, at
det i dansk kultur "vil være håbløst at glemme, at "en ny Sang i
Danas Mund" blev muliggjort og folkeliggjort af komponister som
Thomas Laub, Carl Nielsen, Thorvald Aagaard, Oluf Ring og flere
med dem" - altså "folkesangens firkløver" nok engang. Naturligvis
vil det være "håbløst" at glemme dem, men om det var en ny sang
eller en arkaisk sang, der blev muliggjort ved dem, hvem der fol
keliggjorde den og hvordan, og hvilke ofre processen kostede, det
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er spørgsmål, hvis besvarelse er en del af det grundlag for en
diskussion, som Schousboe et sted skriver "må klargøres på alle
planer".
Det samlede indtryk efter læsningen af Dansk Kirkesangs års
skrift 1983-84 bliver da, at den hidtidige hæderkronede tradition
for forskning i diverse hovedsagelig historiske fænomener er fort
sat, men samtidig kan man iagttage en vis selvransagelse, tilløb
til en ståstedsanalyse, som er et positivt træk, der vidner om,
at der endnu er liv i det gamle Samfund og også lyst til at med
virke i en aktuel debat om kirke- og folkesangens mål og midler.
Spørgsmålet er, om det fører nogen vegne i forhold til såvel for
tid som nutid, hvis man fortsat vælger at betragte Th. Laubs og
Carl Nielsens programerklæringer som himmelfaldne og dermed sakrosante og egentlig indiskutable.
John Wedell Horsner

POESI MAGASIN NR.

3 1984,

Gyldendal, Norsk Forlag. Nkr.

5o,oo.

ET SLAG FOR KUNSTEN FREMFOR DOGMATIKKEN
Dette nummer af tidsskriftet Poesi Magasin har samlet sig om tema

et religiøs poesi. Og det er nok nødvendigt at definere brugen af
dette begreb, for at ikke nogen skal købe katten i sækken. Jeg ci
terer fra redaktionens indledning:
"Det har ikke vært vår hensikt å drøfte hverken kategorisering
eller holdninger eller teologiske vurderinger. Vi tar utgangspunkt i at religiøs diktning faktisk finnes, og ikke bare innenfor de religiøse subkulturers lukkede sirkier, men som en del av
vår felles kultur og litterære arv"

(s. 2, sp. 2).

Hæftet indeholder ikke det, vi kan kalde funktionsdigtning (som
salmer, bønner o.l. beregnet til gudstjenestebrug); det indeholder
meget lidt om overhovedet noget af det, vi kan kalde fromhedsdigtning

(den religiøse digtning, som har til formål at bekræfte et

fælles trosgrundlag eller et fælles sæt normer). Og det indeholder
ikke kun kristen digtning, men religiøs digtning med tilknytning
til flere forskellige religioner. Den religiøse digtning, der præ
senteres her, arbejder meget bredt ud fra begrebet religiøsitet
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med vægten lagt på det alment livsreligiøse. Vægten er lagt over
imod kvalitet væk fra kravet om det konfessionelle.
Magasinet er bygget op som en mini-antologi

(på 80 sider, altså

ikke helt lille) med en stadig vekslen mellem digte og interviews
med digterne eller små artikler, i alt 29 indslag.
Samlingen er dygtigt og alsidigt sammensat med mod til også at
tage noget af det usikre med. Der ligger endvidere et mod til at
fejle i den store spændvidde i udvalget, et mod, som belønnes med,
at der ud af dette meget forskelligartede materiale, som strækker
sig lidt i øst, lidt i vest, til sidst dannes et hele.
De interviews/artikler, som er lagt ind mellem digtene, tager fat på
væsentlige spørgsmål inden for problematikken kristen digtning/at
være kristen digter/ sprog og form, men interviewformen viser sin
svaghed her, idet den let får tendens til hellere at ville tegne
portræt af den interviewede end at ville stikke dybt i nogle pro
blemfelter, som det kunne have været meget interessant at få be
lyst mere indgående. Af særlig interesse for "Hymnologiske Meddelelser"s læsere kan være en artikel om den norske salmebogssag. Her
får vi refereret Eilif Straumes kritik af salmebogsforslaget 1969
og især af de nye salmer i dette. Og det er skrappe ord. Herefter
præsenteres Straume for den nye norske salmebog af 1981. Mildere
kritik får denne ikke! Den kan samles i citatet:
"Der ser ut som de først og fremst tenker på at alle ortodok
siens brikker skal på plass"

(s. 45, sp. 2).

Med andre ord: Dogmatikken er sat over kunsten. Biskop Andreas Aarflot
bliver bedt om at kommentere dette, og ........ han hælder en masse
vand ud af ørerne!
Gid den danske salmebogsdebat, hvis vi da kan sige at have en
sådan, også ville blive taget op af "verdslige" kritikere med lidt
bid og lidt mod!
Poesi Magasin nr.

3 1984 kan skaffes hjem gennem danske boghand-*

lere, og det er nok besværet værd for den, der er villig til at
modtage nyt og blive arbejdet med.

Tone Ackermann
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LISBETH SMEDEGAARD ANDERSEN:

Vinterlys og tg ørneblomst.

Poul Kristensens Forlag. 1984.

64 sider. Kr.

Salmer.

68j5o. ISBN 87-7468-

155-9.
Vinterlys og tjørneblomst er en samling af 31 nye salmer (hvoraf
enkelte er gendigtninger), der nok hviler på traditionens grund,
men som samtidig udtrykker erfaringer fra det moderne

(storby)liv.

I sin brug af vækstmetaforikken lægger bogen sig op ad traditio
nen. I billeder fra fortrinsvis den danske natur skildres det,
hvordan årstiderne, dagen og kirkeårets højtider skifter. Ved vin
tertid ligger væksten i dvale for så igen ved forårstid at bryde
frem, blomstre og til slut høstes. Så følger en ny dvaletilstand.
Det er det cykliske vækstbillede, der behersker mange af salmerne.
Hver vinter genfødes som et mirakel midt i mørket dets modsætning
lyset (jf. titlens vinterlys) - og med lyset håbet om sommeren.
Inkarnationsbegivenheden i sin fulde udstrækning spiller da også
en stor rolle i salmerne: Med Jesu Kristi

(lysets) komme til jord

fødtes håbet for menneskene. Inkarnationen var en historisk éngangs
begivenhed, som hvert år aktualiseres af kirkeårets højtider som på
sin side følger det naturlige år. Salmerne beskriver først de naturer
faringer, ethvert menneske gør, og så kobles den kristne tolkning
til. Ved siden af metaforen forekommer sammenligningen hyppigt: Na
turfænomenerne sammenlignes med elementer fra den kristne tro; de
velkendte almenmenneskelige iagttagelser bruges til at anskueliggø
re trossammenhængene med. En egentlig og dybere forbindelse mellem
naturfænomenerne og kristendommen er der ikke.
I og med at det moderne menneske lever i tiden efter Kristi fød
sel, lever det i håbets tid. Men det er ifølge salmerne en følelse
af håbløshed, der præger det moderne menneskes liv, som er en iso
leret og indespærret storbytilværelse karakteriseret ved en følel
se af splittelse og angst for krig (menneskene lever i frygt for
deres egen magt). Med håbløsheden følger modløsheden (mismodet).
Flere af salmerne munder derfor ud i en bøn om, at menneskene må
få øje for sammenhængene, føle Guds nærhed og så få mod til trods
døden at leve livet, dvs. i tro at vende sig mod håbet, som kom
ind i menneskenes tilværelse i og med inkarnationen - og som rytmen
i årets og dagens gang minder om, og kirkeårets gang aktualiserer
år efter år.
På den ene side benytter salmerne sig altså af en traditionel na
turmetaforik - på den anden side beskriver de den moderne storby-
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tilværelse. De to sider er modsætninger. Naturen spirer, vokser
og blomstrer, mens storbyen er gold. Modsætningsforholdet mellem
det traditionelle og det moderne når
på traditionel
"mismods yngel"

vis
(s.

helt

ud i sproget, når der

tales om "den rygende tande"

(s. 15) og om

47) på den ene side, og om beton og pig

tråd på den anden. Der er ingen rigtig sammenhæng mellem de to
planer.
Et krav til salmen som genre er, at den kan synges af menigheden
i fællesskab. Det er da også forfatterens intention, for samtlige
salmer er ledsaget af enten en melodiangivelse eller af noder til
enten gamle melodier eller til helt nye komponeret af Otto Morten
sen eller af organist Erik Haumann - og nogle af salmerne kan syn
ges til flere melodier. De fleste melodiangivelser gælder gamle
og velkendte salmemelodier, men der er - i traditionens ånd - og
så et par eksempler på, at der henvises til verdslige melodier.
Imidlertid forekommer mange af teksterne umiddelbart så svært til
gængelige, at de måske mere er egnet til individuel læsning end
til at være det sungne udtryk for menighedens fælles tro.
Bogen er komponeret !•seks dele, hvis overskrifter er angivet i
indholdsfortegnelsen, men som i øvrigt ikke fremgår ved en fortlø
bende læsning. Den er illustreret med grafik af Elizabeth Eland
med kvinder, fugle og korset som de hyppigst forekommende motiver.
Lena Ahrenst Jørgensen

DE LEVENDES LAND. GRUNDTVIG
Christensen.
kr.

244.

1984.

Red. af Flemming Ettrup og Johs. H.

Danmarks Biblioteksforenings Forlag Aps.

1984.

15o s.

ISBN 87-87244-12-8.

1983 var året, mange vil huske som 2oo året for Grundtvigs fødsel.
Han blev fejret på utallige måder i tale, skrift og sang. Nogle af
de Grundtvig-forskere og -elskere, som vel nok havde ekstra travlt
det år, nåede også til Skovshoved Kirke for at holde foredrag om
Grundtvig. Det er disse foredrag, der er samlet i antologien "De
Levendes Land" med undertitlen "Grundtvig 1984". Årstallet i un
dertitlen udtrykker ifl. forordet redaktørernes forvisning om, at
det, Grundtvig-jubilæet satte i gang, kun var en begyndelse - at
der i Grundtvig og hans forfatterskab ligger fremtidsmuligheder gemt.
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Samlingen indledes med Christian Thodbergs gennemgang af Grundt
vigs digt De Levendes Land fra 1824, som har givet bogen dens ti
tel. Digtet gennemgås med Grundtvigs prædikener som tolkningsnøg
le. Thodberg lader, som han siger, Grundtvig tolke sig selv. Han
citerer flittigt lange passager fra tidligere prædikener - helt
tilbage til 1811 - idet han betragter disse indslag i prædikener
ne, som han skriver ud i prosadigte, som digtets forlæg og forstå
elsesramme. Konklusionen bliver - meget overbevisende - at der er
en sammenhæng hos Grundtvig, snarere end de brud, andre forskere
har holdt/holder på. Thodberg kan altså ikke på samme måde opere
re med skelsættende årstal i Grundtvigs liv og forfatterskab.
Det er generelt et hovedærinde for Thodberg at påvise den snævre
sammenhæng mellem prædiken og salme hos Grundtvig. De poetiske ind
slag, som han finder i Grundtvigs prædikener, ses som spirer til
de senere salmer. I prædikenernes prosadigt-passager, eller som
Thodberg andetsteds rammende har kaldt dem:

"arnestederne" for de

senere versificerede salmer, udfolder Grundtvigs teologiske er
kendelse og begrebsverden sig, og gang på gang bliver en salme så
kronen på værket.
Gennemgangen af digtet De Levendes Land underbygger på besnæren
de vis Thodbergs tese om denne sammenhæng hos Grundtvig. Det er en
lærd og grundig afhandling, der desværre visse steder afbrydes af
lange, småttrykte passager af notekarakter. De bryder fremstillin
gen og er principielt ikke særlig læservenlige. Og pudsigt er det,
at Thodberg indledningsvis faktisk undskylder, at han i sin gennem
gang ikke medtager videnskabelige enkeltheder.
Leif Gråne, der beskæftiger sig med Grundtvigs kirkelige anskuel
se, ligger på flere måder på linje med Thodberg. Også han taler om
Grundtvigs typiske udvikling af synspunkter: først fremlægges de i
prædikener for at nå fuld præcision ved at blive udtrykt poetisk i
salmerne. Gråne opererer imidlertid med et mellemled: de offentli
ge, polemiske skrifter. Her behandler han specielt Grundtvigs
skrift Kirkens Gienmæle fra 1825, hvor Grundtvig er nået til fuld
klarhed over kristendommens betydning. Ligesom Thodberg hævder Gra
ne, at Grundtvig "hænger sammen". For Gråne ligger sammenhængen
deri, at det syn på menneskelivet, som Grundtvig udfolder fra 1832
nødvendigvis må have kirkesynet fra 1825 som forudsætning.
Det er et ganske andet synspunkt, Aage Henriksen lægger for da
gen. For ham er der kontinuitet i Grundtvigs liv og forfatterskab
op til og med 1824, hvor Grundtvig udgiver sit store selvbiografi-
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ske digt Nyaars-Morgen. Herefter forstener Grundtvig og bliver en
-isme, en offentlig institution. Bruddet kommet til udtryk i 1832
med udgivelsen af Nordens Mytologi. Påstanden og vurderingskrite
riet er, at en forfatter er brugbar, så længe han skaber sig selv
gennem sine tekster; så længe han selv er synligt til stede i sine
tekster, idet han foretager en selvidentificerende læsning. For
Aage Henriksen lever Grundtvig op til dette i sit forfatterskab
frem til 1824, hvor han er den personlige digter. Herefter opgiver
Grundtvig at fremstille sin egen personlighedsudvikling og lader i
stedet læseren være hovedperson. I 1832-værket er Grundtvig såle
des ikke til stede som andet end forfatter, pædagog og strateg.
Han er blevet reformator. Reformationen lykkedes, men Grundtvig
tabte sig selv. Aage Henriksen kan derfor ikke beundre denne
bog!

(s. 72).
Ejvind Larsen tager kraftigt til genmæle mod Aage Henriksens

standpunkt. For ham er Grundtvig i dag så påtrængende som nogen
sinde, fordi der hos ham netop var sammenhæng mellem det indre og
det ydre. Grundtvig svigtede ikke sig selv, men formåede tværtimod
at omsætte sine indre, sjælelige erfaringer til ydre politisk og
folkelig praksis. Det åndelige og det sanselige tager hos Grundt
vig hinanden i hånden og virker sammen i en venlig vekselvirkning.
Som vidnesbyrd på det fremhæver Ejvind Larsen gang på gang Grundt
vigs Sang-Værk til den danske Kirke fra 1836-37, som Aage Henrik
sen ganske lader ude af betragtning. Alene dette værk modbeviser
Aage Henriksens påstand om, at Grundtvig fra 1832 skulle have op
givet eller mistet sin indre erfaringsverden.
Ejvind Larsens indlæg forekommer vægtigt og sagligt - ubesværet
og velbevandret bevæger han sig rundt ikke blot i Grundtvigs for
fatterskab, men også i Aage Henriksens.
Aage Henriksen giver "Et foreløbigt svar til Ejvind Larsen".
Selv om det korte svar ikke går nærmere ind på Ejvind Larsens ind
vendinger, er det i sig selv interessant derved, at der i bogen er
lige ved at opstå en samtale - i Grundtvigs ånd.
Antologien slutter med Ebbe Kløvedal Reiohs muntre og forfrisk
ende fremstilling af Grundtvigs forhold til kvinder og hans rolle
i forbindelse med folkestyrets indførelse. Der er for Reich at se
utvivlsomt en meget snæver sammenhæng mellem de to ting. Bogen
slutter, som den begyndte, med en understregning af fremtidsmulig
hederne i Grundtvig.
Ud over disse bidrag rummer bogen et enkelt, der ikke er blevet til
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i forbindelse med arrangementet i Skovshoved Kirke. Det er Henrik
Fibiger Nørfelts artikel om Komponisten Henrik Rung og den grundt
vigske kirkesang.
Som helhed betragtet er antologien værdifuld på to måder.
belyser de mange facetter hos Grundtvig:
psykologen,

salmedigteren,

Den

teologen,

forfatteren, den politiske og folkelige vejviser.

Sam

tidig fremlægger den nogle af de forskellige forskningsmæssige
standpunkter, denne mangesidige og nuancerede person kan give an
ledning til.
Vibeke Bertelsen
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