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ADVENTSSALME

Efter Luther: "Nun komm3 der Heiden Heiland"

&
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KELOOi : „tOK HEDMiKJfeEeÅ WEifeEt, SAMD*. MELOI>TP<2SCi Mfe Ofe K^MlStO 

VEgfetOM 60M HOS THQMifeSgNJ , U&feJg-TTEL&E EFTgfc/ HAMS LJEO

HASfeuER^ ClfeoB) VED Meiotlio McepecC.

Kom, Guds lys, og tænd os an, 
kristenhed og hedningland, 
lys igennem verdens nat, 
vinterkold og gudsforladt.
Gud af Gud og lys af lys, 
skabningen i dig forny's, 
du biir en af jordens små, 
und'ret, ingen kan forstå.
Jesus, du vort kød og blod, 
himmeriget du forlod, 
du, der havde Gud til far, 
blev det barn, Maria bar.
Fra din Fader gik du ud, 
vendte atter hjem til Gud.
Du var barn fra først til sidst, 
værgeløs mod vold og list.

Fra din Faders højre hånd 
kom du, vejledt af hans Ånd.
Da til helved du f6r ned, 
lyste dér Guds herlighed.
Hvor du er, biir stedet stort, 
biir Guds hus og himlens port. 
Krybben står i strålekrans, 
overgår selv solens glans.
I den dybe adventsnat, 
vinterkold og gudsforladt, 
bygger du af sang og bøn 
dig en trone stjerneskøn.
Nat til sidst biir højlys dag, 
sang og bøn hvert åndedrag. 
Lovsyng, hjerte, mund og hånd. 
Fader, Søn og Helligånd.

Fra: Johannes Johansen: Ordet blev menneskets lys. 1985.
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Tekst: Ebbe Kløvedal Reich. Fra "Du danske Svamp". København 1974. 
Melodi og sats: Nils Holger Petersen (1985).
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Kom, lad os atter fornemme 
at samles som et folk 
og tydeligt høre din stemme, 
du Helligåndens tolk.

Hånden har du mod os rakt, 
med dig har hele folket pagt.

Jesus, vi mærker dit væsen: 
Kærligheden selv!
Ikke snu, forskræmt eller kræsen, 
men stærk som solens væld.

Hånden har du mod os rakt, 
med dig har hele folket pagt.

Jesus, vi læser dig tale 
op gennem skriftens ord:
Du helbreder syge og gale 
og alle, når bare de tror.

Hånden hardu mod os rakt, 
med dig har hele folket pagt.

Jesus, vi hører du råber:
Min Faders vilje skel
Og du dør for alle os tåber,
så vi kan synge og le.

Hånden har du mod os rakt , 
med dig har hele folket pagt.

Jesus, vi ved, hvor du findes:
I hjertets dybe grund.
I hver mands og i hver en kvindes 
som priser dig med deres mund. 

Hånden har du mod os rakt , 
med dig har hele folket pagt.

Vor tvivl tog du med dig til helved. 
Troen er liv hos dig!
Men vi kriges med alt under hvælvet 
og glemmer, at liv er leg.

Hånden har du mod os rakt, 
med dig har hele folket pagt.

Vor synd tog du med dig til himlen. 
Glæden er ren hos dig!
Men vi skjuler os nede i vrimlen 
og kommer for langt fra vor vej. 

Hånden har du mod os rakt, 
med dig har hele folket pagt.
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Der er så mørkt hernede 
på jorden nu i nat.
Det er, som om Guds vrede 
har kloden helt besat.
Med hjertesuk og bøn 
Guds Ånd må for os bede 
hos Fader og hos Søn.

Å, lad et kærtegn findes 
af trætte, tunge sind 
så nænsomt som en kvindes 
berøring af en kind.
I tegnet uden ord 
al afstand overvindes 
fra himmel ned til jord.

Når hvert et ord må vrages, 
for tørt og tomt til bøn, 
når intet suk kan drages 
til trøst af sjælens brønd. 
Guds Ånd må komme ned 
og være alle svages 
beskyttelse og fred.

Hvorom vi ret bør bede, 
forstår vi ikke, nej.
Gud Helligånd må lede 
vor tanke ret på vej.
Der er så tungt på jord. 
Der er så mørkt hernede, 
så koldt det sted, vi bor

På jorden må vi vandre, 
ja, kravle som et kryb. 
Og ingen kan forandre 
sin gang mod dødens dyb. Gud selv går med derned, 
en skæbne mellem andre, 
så dyb som ingen ved.

Usynligt ved vor side 
går han, der gav sig hen. 
Han sa', han burde lide, 
før han stod op igen.
En nat så ond og lang 
si'r han: "Det er på tide 
vi synger morgensang".

Usigeligt vi længes 
i nat mod morgenstund, 
mens onde ånder trænges 
i sjælens undergrund.
Guds Ånd, kom ganske nær, 
så mørkets rige sprænges 
af nådens morgenskær.

Fra Johannes Johansen: Ordet blev menneskets lys. 1985.
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SALMESANG OG MODERNISME
AF NILS HOLGER PETERSEN

Indledning
Fornyelsen af salmesangen - og sammenhængende hermed den traditio
nelle salmesangs problematisering i det moderne sekulariserede 
samfund - er omdiskuteret i disse år. Et relevant, men kun i be
skedent omfang inddraget aspekt er salmesangens forhold til den 
modernistiske musik, der er lige så fjern fra den traditionelle 
salmesang som fra de mest gængse nye salmemelodier.

Det er en kendt opfattelse, at gudstjenestens problem i nyere 
tid hænger nøje sammen med kirkens og kunstens fælles historie. En 
amerikansk historiker har hævdet, at den vestlige kulturs musik 
gennem verdsliggørelsesprocessen (dvs. musikkens selvstændiggørel
se som kunst på egne, altså på komponisternes præmisser) i stigen
de grad kom til at indtage den plads i det europæiske menneskes 
følelsesliv, som tidligere var religionens ^. Lige så vel som mo
dernismen er en udløber af sekulariseringen (se nedenfor), kan man 
- lidt hurtigt, men ikke ubegrundet - sige, at gudstjenestens mo
derne krise er et specialtilfælde af modernismen.

Jeg vil i det følgende anskue salmesangens muligheder i gudstje
nesten ud fra denne synsvinkel - og anføre to salmemelodier, jeg 
selv har skrevet.

2)I Modernismen set gennem Adorno og Thomas Mann
Den tyske filosof og sociolog Theodor Wiesengrund Adorno har i sin 
Philosophic der neuen Musik (skrevet i første del af 2. verdens
krig og efter krigen udvidet med et kapitel om Strawinskij) gjort 
sig til talsmand for, at 12-tone musikken - som den komponeredes 
af Arnold Schonberg og hans elever - var den musik, der på sande- 
ste måde kunne siges at være i overensstemmelse med den historiske 
nødvendighed i samtiden, også skønt denne musik på ingen måde var 
i stand til at opnå popularitet eller blot forståelse. Denne mu
siks isolation i kulturen er for Adorno et symptom på splittelsen 
eller kulturkrisen.
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Allerede i det 19. århundrede var der tydelige tegn på en kommen
de krise i kulturen, der så efter århundredskiftet op mod 1. ver
denskrig manifesterede sig i det ofte omtalte værdisammenbrud med 
dets afspejling af, at den hidtidige tryghed var brudt for alvor, 
og at de tidligere fast forankrede idealer ikke længere kunne op
leves som gyldige.

I musikken ytrede krisen sig i den stadigt skarpere splittelse 
mellem en atonal musik, der ikke længere kunne bruge det traditio
nelle udtryksregister, og en banal populær musik, der fortsat ud
nyttede klichéerne ud over deres kunstneriske bæreevne. Denne 
splittelse er et væsentligt tema hos Adorno - splittelsen mellem 
avantgarde og kitsch, med sidstnævntes ødelæggelse af muligheden 
for koncentreret og ansvarlig lytten.

I et større perspektiv må Adornos tanker modificeres. Det er ik
ke nok at opdele musikken i det 2o. århundrede i 2 grupper. Efter 
Adornos "skema" er det ikke lige til at placere jazzen eller musik 
fra andre kulturer, der i dette århundrede har haft en ikke ringe 
betydning for den vestlige musik.

Man må nok konstatere - som det også er fremgået af musikdebat
ten i Danmark i de senere årtier, ikke mindst ud fra Poul Nielsens 
musikteoretiske arbejder - at Adorno i så høj grad optræder som 
part i den kultursplittelse, han omtaler, at han ikke er i stand 
til at beskrive den nuanceret nok. Snarere end som objektiv musik
filosofi bør man betragte Adornos musikalske essayistik som et ek
sempel på den modernistiske holdning, han foretræder.
Betragt følgende citat fra Adornos musikfilosofi (p. 119-2o):

De uforståelighedens chock, som den kunstneriske teknik udde
ler i den tidsalder, hvor den er blevet meningsløs, slår om.
De oplyser den meningsløse verden. Den ny musik ofrer sig for 
dette. Den har taget al verdens dunkelhed og skyld på sig. Al 
sin lykke har den i at erkende ulykken; al sin skønhed i at 
forsage det skønnes skin.Ingen vil have noget med den at gøre, 
hverken individuelt eller kollektivt. Den klinger hen uden at 
blive hørt, uden ekko. ...Den er den sande flaskepost.

(min oversættelse)
Adorno taler her om den moderne avantgardemusik (på bogens til

blivelsestid) med udtryk, der umiskendeligt minder om kristne tros
forestillinger. Det er omtrent som en illustration af Koenigsber- 
gers ovennævnte påstand. Der er med andre ord en mærkelig dobbelt
hed i verdsliggørelsesprocessen, som næsten synes at gøre musikken 
i det 2o. århundrede mere teologisk end nogen sinde før, samtidig
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med at den tilsyneladende på denne tid har frigjort sig totalt 
fra sit gudstjenstlige udspring. Musikhistorien og gudstjenesten 
har fælles udgangspunkt i den gregorianske messe. I høj grad siden 
18oo-tallet er de ganske adskilte (gennem en gradvis og lang pro
ces) , og i det 2o. århundrede sker der en magisk ombytning.

Det 19. århundredes romantiske musik er et klart udtryk for mu
sikkens tilbundsgående afritualisering, at det subjektive udtryk 
bemægtiger sig hele musikken; formen, som hidtil har været et i 
hvert fald til en vis grad objektivt fastlagt element i musikvær
ket, inddrages fra omkring 18oo-tallet i individualiseringen. Mu
sikken bliver i ekstrem forstand uforudsigelig, den enkelte kunst
ners eget udtryk.

Et citat af den amerikanske litteraturkritiker M.H. Abrams ka
ster - skønt det indgår i sammenhæng med analyser af romantisk 
litteratur - også lys over sekulariseringsprocessen i musikken - 
helt op til nutiden, og i høj grad også over det før anførte Ador- 
no-citat. Abrams skriver (min oversættelse) efter at have konsta
teret, hvor let sekulariseringsprocessen misopfattes:

Verdslige tænkere har ikke været mere i stand til at arbejde 
uafhængigt af den århundredgamle jødisk-kristne kultur, end 
kristne teologer var i stand til at arbejde uafhængigt af de
res arv af klassisk og hedensk tænkning. Processen har - i 
det mindste bortset fra naturvidenskaberne - ikke bestået i 
at tilintetgøre eller erstatte de religiøse ideer, men snare
re i tilpasning og genfortolkning af religiøse ideer som t»æ^. 
rende elementer i verdenssyn bygget på verdslige præmisser '

På den ene side er der tale om en bevægelse, hvor musikken indivi
dualiserer det, der tidligere var objektivt givet i kirken. På den 
anden side bragte denne selvsamme verdsliggørelsesproces musikken 
i en situation, hvor den (og andre kunstarter) - i en tid, hvor 
mennesker var blevet mindre modtagelige over for rituelle, forud
sigelige sandheder som kirkens - måtte modtage manges religiøse 
følelser. Der opstod med andre ord - og som bekendt - en slags 
kult omkring kunsten. Den store - udødelige - musik, som ikke 
mindst navne som Wagner og Liszt er vidnesbyrd om.

Op mod det 2o. århundrede er det blevet til en voldsomt tilspids 
et modsætning. På den ene side total subjektivitet - på den anden 
side en oplevelse af, at det, der har gyldighed, og som peger ud 
over den daglige verden, er kunsten. Dette sidste forlener denne 
med i hvert fald et indirekte krav om at leve op til en slags ob
jektivitet i det geniale subjektive udtryk. Subjektiviteten pres-
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ses så at sige helt derud, hvor den transcenderer sig selv og lan
ceres som en form for objektivitet.

Her bryder subjektiviteten så sammen. Det er, hvad der sker i 
den musik, som Adorno skriver om - i Schonbergs 12-tonesystem, 
der i en vis forstand kan karakteriseres som en genritualisering 
af musikken. Men det sker langt mindre tilspidset i virkeligheden, 
end når man læser om det hos Adorno. Derfor er en bedre anvendelig 
kilde til det tilspidsede i modernismen at finde i Thomas Manns 
roman Doktor Faustus, der skildrer den samme moderne situation som 
Adorno, men med den bevidste frihed, den fiktive tilgang til virke
ligheden giver. Den modernisme, som Mann lod sin komponist-hoved
person, Adrian Leverkiihn finde frem til, er ikke identisk med 12- 
tone musikken, som Schonberg og hans elever og andre skrev, men i 
sammenhæng med hele Tysklands og den vestlige kulturs sammenbrud 
omkring nazismen og 2. verdenskrig trækker den de yderste konse
kvenser af den af sekulariseringen prægede musik- og kulturhisto
rie og rummer et selvopgør for Mann med hans egen rod i denne mu
sikkultur, der som Mann skildrer det, var en del af den åndelige 
grobund for nazismen.

Thomas Mann lod faktisk modernismen i den tilspidsede forstand 
- som udtryk for ekstrem isolation og for sammenbruddet af de po
sitive kulturværdier og som fornægtelse af traditionens udtryk - 
blive til i en raffineret og uigennemskuelig pagt mellem Leverkiihn 
og Djævelen, hvor Mann ironisk-distanceret (men alligevel med til
slutning) lod Adornos ord om kultursituationen i omtrent direkte 
citater komme til udtryk hos Djævelen.

Pointen er, at den proces, der gjorde den tonale udtryksmåde umu
lig for sand kunst, ikke kan vendes om. (Det gælder hos både Ador
no og Mann) . Som ung mand har Leverkiihn tanker om en tilbageføring 
af musikken under en kult. Thomas Mann er i romanen i allerhøjeste 
grad indforstået med nødvendigheden af Leverkiihns kunstneriske pro
ces og viser samtidig det dæmoniske i det, der ligger i denne pro
ces ' yderste konsekvenser - i kunstens forsøg på at transcendere 
sin subjektivitet og blive til erkendelse.

Citeret fra den danske oversættelse (p. 2o3) følger en i den sam
menhæng afgørende bemærkning fra Leverkiihn, med en kritisk spørgen
de kommentar fra bogens fortæller, Leverkiihns nære ven Serenus 
Zeitblom:

Kunstværket! Det er bedrag. Det er noget, som borgeren gerne 
vil have skal findes. Det er mod sandheden og mod alvoren.
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Ægte og alvorligt er kun det helt korte, det højst konsisten
te musikalske øjeblik ...
Skin og spil har allerede i dag kunstens samvittighed mod 
sig. Den ønsker at ophøre med at være skin og spil, den øn
sker at blive erkendelse.

og kommentaren:
Men det, som ophører med at stemme overens med dets egen defi
nition, ophører dette ikke overhovedet? Og hvordan vil kun
sten leve som erkendelse?

Doktor Faustus rummer i sin dybt tragiske slutning dog også en
antydning af et håb og af en forløsning fra den dæmonisk tilspidse
de modernisme. (Se artiklerne om Doktor Faustus under 2)). I sam
menhængen her er det dog beskrivelsen af et bestemt aspekt af mo
dernismen, der særlig har betydning for den nu følgende diskussion 
af gudstjenesten og salmesangen i det 2o. århundrede.

II Gudstjenesten, salmesangen og modernismen
Det er både karakteristisk og forståeligt, at den skildrede musi
kalske udvikling i det 2o. århundrede omtrent ikke kan høres ved 
gudstjenesten.

Der findes meget musik med bibelske og af den kristne tradition
i øvrigt påvirkede temaer og tekster også i det 2o. århundrede. Mo
dernismen er - som antydet - et langt mindre entydigt fænomen end 
det tilspidsede aspekt, jeg har fremdraget i forrige afsnit, men 
dette aspekt er samtidig så væsentligt for det 2o. århundredes 
forvaltning af den klassiske musiktradition, at det rummer en stor 
del af forklaringen på, hvorfor den nye musik var så umulig - ofte 
så uønsket - at integrere i gudstjenesten. Tilspidset sagt handler 
det om Djævlepagten, i hvert fald om den moderne erfaring af gud- 
løshed, fortvivlelse og ensomhed, som er svær at forbinde med guds
tjenestens lovsang og bekendelse og udtryk for tro og mening. Deri
mod kan disse moderne udtryk siges at være umiddelbart relevante 
for kirkens anråbende led, dens udtryk for menneskets afmagt. Men 
- hovedsagelig - sprang gudstjenesten (og her tænker jeg på den 
danske højmesse, skønt det sikkert gælder langt videre) den moder
nistiske erfaring over. Og samtidig blev den sværere at finde sig 
selv i for mennesker - sværere jo mere man levede med i tidens po
litiske og åndelige strømninger.

Den modernistiske musik - såvel som anden kunst - udtrykker en i 
tiden eksisterende grundoplevelse af tilværelsen. Når denne ikke 
finder genklang i gudstjenesteritualerne - højst i prædikenen, men 
ikke i gudstjenestens musikalske form og indhold - vil gudstjene-
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sten også for de mange, der har et helt uanalytisk forhold til den 
- opleves som antikveret, som ude af kontakt med omverdenen. Det 
handler om, at splittelsen, angsten, absurditeten politisk, musi
kalsk, trosmæssigt - ja på mange flere punkter - er en uafviselig 
del af menneskelivet i det 2o. århundrede, også der hvor mennesker 
ikke selv formulerer sig om det. Så langt tror jeg, at Adorno har 
ret.

Lige så klart er det, at gudstjenesten ikke kan være modernistisk 
i den før skildrede forstand. Gudstjenesten har sin underordning 
under et objektivt forhold - den kristne tro - i behold og har sin 
mening derfra. Men gudstjenesten er folkets forsamling om denne 
forkyndelse, og derfor er tidens egne udtryk nødvendige. Det hand
ler ikke om - som så ofte diskuteret - at gøre gudstjenesten popu
lær gennem at udvande den; gudstjenesten skal ikke blive kitsch, 
men den må indoptage autentiske moderne erfaringsudtryk også selv om 
disse bliver spørgende, tvivlende eller råbende over for evangeli
ets forkyndelse. Ellers bliver/er gudstjenesten et museum.

Samtidig med dette er det interessant at konstatere, at selv om 
de tilspidsede modernistiske udtryk (så at sige) ikke har fundet 
vej ind til gudstjenesten - hvad der ud over det omtalte også hand
ler om gudstjenestens institutionaliserede status, kirkens og kun
stens fjernelse fra hinanden og kunstnernes manglende interesse 
for at forme udtryk, der kunne gå ind i gudstjenesten, (hvilket 
alt sammen står i forbindelse med den nævnte udvikling) - så er 
den danske højmesse dog ikke uden præg af modernismen. Jeg tænker 
her ikke blot på, at modernismen og gudstjenesten har fælles pro
blem m.h.t. folkelig appel, men også på selve gudstjenestens musi
kalske udformning.

For at forklare dette må jeg komme noget ind på Thomas Laub, der 
i nyere tid er den komponist, der har haft størst indflydelse på 
gudstjenestemusikkens udformning og plads ved gudstjenesten - og
så skønt den laubske reform aldrig er blevet helt gennemført.
Laub er ikke modernist. Han er født 1852 og hører hjemme i en

4)grundtvigsk opfattelse af gudstjenesten . Man kan heller ikke si
ge, at hans musik peger frem mod modernismen på nogen direkte måde. 
Langt snarere er der - rent musikteknisk - tale om en tilbagevenden 
til tidligere tiders musikalske udtryk, idet Laub havde den tanke, 
som stærkt bæres frem i hans teoretiske hovedskrift Musik og Kir
ke 5), at den dur-mol tonalitet, der udvikledes efter renæssancen, 
var et musikalsk-teknisk udtryksmiddel, der svarede til den sekula-
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riserede verdens udtryk for personlige følelser i forhold til den 
kirketonale udtryksmådes mindre bøjelige, men til gengæld mere ob
jektive og sandere udtryk for gudstjenestens over-personlige funk
tion. Laub lod sig - som bekendt - først og fremmest inspirere af 
den gregorianske sang og den lutherske salmesang, i særlig høj 
grad den sidstnævnte med dens folkelige og samtidig kirketonale 
grundlag.

Når jeg alligevel mener, at der er trask hos Laub - og ved den 
laubske holdning til salmesang og gudstjeneste - der kan siges at 
være parallelle med modernismen, er det, fordi der hos Laub indgår 
en forestilling om den sande gudstjenestemusik og salmesang - og 
det på en måde, som er forskellig fra den i tidligere tid prakti
serede centrale styring af, hvilken musik der skulle benyttes ved 
gudstjenesten. I den gregorianske reform handler det nok om en teo 
logisk-kirkelig styring af gudstjenestesangen, men dennes mening 
består ikke i en stilistisk ensretning, men snarere i en kirkepoli 
tisk manifestation, der viser sig samtidig at blive et gyldigt ud
tryk for karolingertidens teologiske helhedssyn. I den lutherske 
salmesang er der på samme måde tale om, at salmen - også af ydre 
grunde fra reformationstidens folkelige brede strømning - bliver 
bærer af opgøret med den institutionaliserede og undertrykkende ka 
tolske kirke og ikke mindst bærer af en folkelig, religiøs tro, 
der her gives fri og ikke får stilistisk indsnævrende begrundelser 
i en'sand'form for musik. Tværtimod. Luther var som bekendt åben 
for at inddrage melodier også af totalt verdslig art. (Det hører 
naturligvis med, at det kun var muligt, fordi den stilistiske ud
vikling på reformationstiden endnu ikke havde skilt det privat-per 
sonlige udtryk fra kirkens univers.)

Hos Laub findes en tanke om gudstjenestemusikkens sandhed, der 
for det meste formuleres som en tanke om, hvilken musik der er 
mest velegnet til at bære menighedens sang frem, altså en hånd
værksmæssig vurdering, men som alligevel også i sammenhængen kan 
ses at indebære en mere teologisk vurdering af musikken. En skel
nen mellem autentisk og ikke autentisk kirkelig musik.

Se f.eks. det følgende afsnit fra Musik og Kirke (p. 91-92):
Lad os tænke os at en af Davids salmer, en lovsang eller en 
bodssalme, skal sættes i musik. Det kan gøres på to måder. 
Komponisten kan leve sig ind i Davids sjæleliv, gøre sig til 
ét med ham, herudfra ævne at udtrykke alle de rørelser, der 
går gennem hans sind, gøre sit musikudtryk for disse rørelser 
så skønt og gribende at vi alle bliver revet med og stærkt fø 
ler sammen med David (vel at mærke, vi har jo ordene, så vi
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kender årsagen til sindsrørelsen). En sådan musik kan have 
stor kunstnerisk værdi, kan også have religiøs værdi, men 
gudstjænestemusik er det ikke. Kirkefolket kommer jo ikke 
sammen ved gudstjænesten for at føle rørelse over andres fø
lelser, selv om de er nok så smukt udtrykt, det samles for 
selv at frembære kirkeordene og derigennem sine egne lovsan
ge og bønner, frembære dem i den fællestone der udtrykker, 
ikke den enkeltes, men hele menighedens sjælelige stilling 
overfor ordene (i det tænkte tilfælde Davids salme), dens 
stemthed til at gøre sig til ét med dem, - kort, som før sagt, 
dens ja og ammen, redeligt, énfoldigt, uden bagtanker.

Laubs opfattelse er et så præcist udtryk for den moderne skelnen 
mellem følelser og objektivitet, at det næsten kan være svært over
hovedet at opdage, at det ikke er ganske selvfølgeligt, det der ud
trykkes. Men hvori består denne skelnen mellem at frembære menighe
dens sjælelige stilling over for ordene, dens stemthed til at gøre 
sig til ét med dem og så at røres, at rives med af disse ord? Er 
det andet end den Adorno'ske skelnen mellem objektiv autenticitet 
og kitsch - set i relation til et kirkeligt univers?

I slutningen af Musik og Kirke sammenfatter Laub sine tanker om 
gudstjenestemusikken. Han taler om Grundtvig, som gav klarhed over 
kristendommen efter rationalismens udvanding, og om den salmeskat, 
der også kom frem igen gennem ham, og om hans poetisk-historiske 
syn. Men - fortsætter Laub -

ét fik vi ikke, den tone, som kan bære de kirkelige ord. Der 
trængte en fremmed sang ind i kirken, båren af en kunst som 
vil sit eget, ikke hvad kirkens er. I sig selv udmærket, har 
den som bærer af gudstjænestens sang gjort skade; den må iføl
ge sin natur understrege stemningen i ordene, det poetiske ap
parat. Billedsproget hvis formål i ret salmesang er at tjæne 
indholdet, sætte det i lys, bliver af den æstetiske sang skub
bet i forgrunden, som var det hovedsagen, og indholdet dækkes 
• • • •

Laub skriver videre:
Der er nu kun ét at gøre: vi må vende tilbage til den gamle 
ægte kirkesang, pode vor gudstjænestesang ind i dens stamme; 
af den skal så alt det nye vokse frem som vi har brug for ...

(p. 174)
Laubs fortjeneste i analysen er den ganske præcist at påpege den 

splittelse mellem den gudstjenstligt-kirkelige verden og musikken, 
som gradvis indtræder i historiens løb. Men hans forsøg på at løse 
den krise, der i virkeligheden for gudstjenestens vedkommende sva
rer til senromantikkens krise omkring subjektiviteten i musikken 
og kravet til musikken om at kunne være svar på religiøse længsler, 
er behæftet med den samme indre konflikt som findes i modernismens 
løsning. Den kunstigt tilførte objektivitet undgår nok den subjek
tive musiks forbrugthed, men kun ved at indsnævre; den gør det mu-
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sikalske univers lille i forhold til samtidens bevidsthed, og er 
på den måde med til at gøre henholdsvis den modernistiske musik og 
kirken til et specielt område i kulturen. Både den laubske salme
sangsopfattelse og den tilspidset modernistiske ideologi lever i 
et lukket univers, hvis sandhedsværdi beror på en opsplitning af 
menneskelivet i adskilte områder. Problemet er - i begge tilfælde 
- ikke så meget den konkrete mangel på folkelig appel som den tan
ke teoretisk at kunne bestemme det sandt folkelige gennem stili
stisk indsnævring.
Et eksempel på, hvad det handler om, kan fås ved at betragte to 

meget vellykkede salmemelodier til den samme salme: Nr. 263 i Den 
Danske Salmebog, Kom, Gud Helligånd, kom brat! (Grundtvig efter 
latinsk sekvens). Laubs melodi på grundlag af den gamle gregorian- 
ske sekvens (nr. 249 i Den Danske Koralbog) er et mesterværk i sin 
forening af den middelalderlige mystik og selvfølgelige forankring 
i den kristne tro med et alligevel mere moderne tonesprog og en 
tilsvarende distance til middelalderpræget. En storslået pendant 
til Grundtvigs gendigtning af den latinske tekst. Barnekows melo
di (nr. 25o i DDK) er - som Laub skriver det (op.cit. p. 145-6) - 
udtryksfuld og smuk. Den fremdrager et ganske andet aspekt af 
Grundtvigs tekst end Laubs melodi. Men et aspekt, der er til stede 
i salmeteksten. Man kan godt - med rette - vurdere, at Barnekows 
melodi mere fremhæver følelsen i Grundtvigs ord end den afspejler 
et fast forankret kirkeligt fortolkningsunivers. Og dog må det in
genlunde føre til, at Barnekows melodi regnes for "forkert" i kir
ken. Den er ikke udtryk for en subjektivitet, der ikke kan høre 
hjemme i kirken. Salmens form fastholder melodien, så den ikke gli 
der ud i total subjektivitet.

Skal gudstjenesten være en folkelig forsamling om den kristne 
tro, må den kunne rumme både udtryk for følelsesfuld opfattelse af 
traditionens ord og for selve troens over-personlige karakter. Bå
de Laubs i og for sig berettigede kritik af romantisk salmesang 
for at være poetisk skønmaleri, der fratog gudstjenesten dens ka
rakter af forsamling om noget større og fastere end den enkeltes 
følelser, og den lige så berettigede kritik i nyere tid af den 
laubske salmesangsideologi som noget snævert og ufolkeligt rammer 
ved siden af, om de bliver til en fornægtelse af hver enkelt - ro
mantisk eller laubsk - salmemelodis anvendelighed i gudstjenesten.

Gudstjenesten består i udtryk fra forskellige perioder, der hver 
for sig har fremhævet forskellige sider af den kristne tro, stil-
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let side om side. Ethvert forsøg på at rense ud i denne stilblan
ding fører uvægerligt til en ensretning af gudstjenestens afspej
ling af troens mange aspekter. En sand gudstjeneste i den forstand 
kan ikke findes, fordi det netop er gudstjenestens styrke, at den 
opbevarer udfordringer for f.eks. det 2o. århundrede i lige de de
le af ritualet, der afspejler de sider af troen, det er sværest 
at forholde sig til og at udtrykke i moderne tid. Troen og tradi
tionen er hver for sig større end hver enkelt tids udtryksmulighe
der herfor.

Det er yderst interessant, at gudstjenestens historiske tilbli
velse nøje svarer til både et typisk moderne forsøg på at gøre op 
med indsnævrende teologiske konceptioner i det 2o. århundrede og 
tilsvarende forsøg på opgør med den musikalske modernisme, der er 
blevet omtalt i begyndelsen af denne artikel.

Den amerikanske teolog Harvey Cox opstillede i 1969 i sin bog 
The Feast of Fools, A Theological Essay on Festivity and Fantasy^ 
som et slags teologisk program, at teologien skal anerkende dis
kontinuiteten i den moderne situation og se denne som et værdi
fuldt udgangspunkt. Cox gør sig til talsmand for, hvad han kalder 
en "juxtapositionsteologi", der indebærer, at kirken skal lade de 
forskellige tiders udtryk stå uantastet og bevare deres - i histo
rien relativerede - gyldighed som fortolkning af den tradition, 
der også får moderne fortolkninger, men hvor en moderne fortolkning 
heller ikke kan påstå at være totalt omfattende. Diskontinuitet er 
en autentisk oplevelse, skriver Cox, og igennem juxtapositionen kan 
sammenstødene mellem symboler og situationer fejres som grundlag 
for ny erfaring (p. 131-32).

Cox' tanker og forsøg på at løse teologiens moderne isolation 
har - med en helt anden sprogbrug - en filosofisk gennemargumente- 
ret pendant i K.E. Løgstrups metafysiske tænkning. Se til forhol
det mellem teologiens sandhedssøgen og traditionens udtryk Løg-

7)strups sidste arbejde
Ganske tilsvarende Cox' tanker er der samtidig, dvs. fra midten 

af 196o'erne, sket et opbrud i avantgardemusikken fra den strenge 
modernisme. Traditionens klange og udtryk kan igen anvendes, men 
på en måde, der tydeligt er i gæld til den mellemliggende moder
nisme. Der er ikke tale om en værdirelativisme hos i hvert fald en 
del komponister i dette nybrud, men snarere om musik, hvis indhold 
er "stilkonventionernes indbyrdes forhold". Sådan udtrykker Poul 
Nielsen det i en artikel om Ib Nørholms musik i midten af 6o'erne.
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Tidens musikalske pluralitet accepteres bare som frugtbar, 
flerdimensional operationsbasis for komponisten 8).

Megen avantgardemusik siden 196o'erne kunne omfattes af ovennævn
te beskrivelse (både i Danmark og over hele den vesteuropæisk-ame- 
rikanske kulturkreds). Den udvikling gør det nærliggende at tænke 
over muligheden for en overskridelse af den modernistiske splittel
se mellem musikken og gudstjenesten, (som var resultatet i det 
mindste af udviklingen siden 18oo-tallet - og med rødder meget læn
gere tilbage).

Den senmodernistiske musik sammenholdt med de nævnte teologiske 
tanker synes at pege på en mulighed for at komme ud af gudstjene
stens klemthed mellem dens mangel på indoptagelse af moderne (mo
dernistisk) erfaring og dens præg (på trods heraf) af den moderne

9)isolation og smalhed i bestræbelsen på at være "sand"
Mere konkret må det handle om at udbygge gudstjenestens karakter 

af at være en "juxtapositionsgudstjeneste" gennem at markere brudfla
derne og gennem at inddrage traditionens udtryk og moderne udtryk, 
hvor de har erfaringer, der enten er glemt eller er nye.
Salmesangen er et af de gudstjenesteelementer, hvormed der umid

delbart kan komponeres i opbygningen af hver enkelt gudstjeneste - 
gennem valg af salmer med udtryk fra forskellige tider - både dig
terisk og musikalsk. Det afgørende spørgsmål i min sammenhæng her 
er så, om salmen også kan stå som bærer af den modernistiske erfa
ring.
Her er jeg mere i tvivl. Den - omtalte - tilspidset modernisti

ske erfaring af isolation og tvivl er næppe egnet til et "una voce" 
udtryk og kan næppe ritualiseres uden at blive til stil og dermed 
miste sit udtryk. Ole Sarvigs salmer - f.eks. - er i så henseende 
typiske ved at være personlige udtryk, der netop kun sjældent un
derordner sig en fast metrik, der tillader en fællessang. Mulighe
den for at integrere et moderne tilspidset udtryk i gudstjenesten 
ser jeg snarere i den juxtaposition, der lader det ekstremt isole
rede, subjektive udtryk for gudløshed integreres i én musikalsk 
form, der samtidig sætter dette i relation til traditionens posi
tivt kristendomsafspejlende elementer. Det synes mig tvivlsomt om 
salmen med sin knappe, strofiske form er velegnet hertil. Her sy
nes det snarere som om den katolske kirkemusikalske tradition (og 
den middelalderlige) med dens større musikalske former er frugtbar. 
Mozart og Bruckner - to katolske komponister, hvis kirkemusik på 
én gang er præget af et naturligt tilhørsforhold til den katolske
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kirkes omfattende tilværelsestydning og samtidig rummer individu- 
elt-subjektive udtryk integreret i formen - er her en relevant og 
gennem den sene avantgarde (efter 196o'erne) muliggjort udfordring 
til gudstjenestemusikalsk nytænkning .
Men der bør rimeligvis også arbejdes med salmeformen, skønt knap

heden her musikalsk let kommer til at indebære en meget stor prak
tisk vanskelighed med hensyn til indlæring for en ikke trænet fol
kelig forsamling.

Jeg tror - som sagt - selv, at den musikalske fornyelse af guds
tjenesten (i juxtaposition med dens traditionelle musikalske ud
tryk) , der er nødvendig og mulig igen, kommer i form af andre mu- 
sikalsk-liturgiske led end salmer. Disse vil snarere kunne stå som 
menighedens traditionelle (og forskelligartede) udtryk. Jeg vil 
dog gerne slutte denne artikel med mine egne to forsøg på at kompo
nere salmemelodier med integrering af den modernistiske erfaring 
sammenvævet med traditionen. Den første er en melodi til nr. 9 i 
DDS, Grundtvigs Te Deum-gendigtning, 0 store Gud ..., hvor jeg ud 
fra det gregorianske Te Deum og med modernistisk (objektiv) række
teknik anvendt på det traditionelle melodistof og treklange har 
formet en melodi, der ikke er let at synge, men for mig har kunnet 
forene de musikalske elementer, der gjorde den til en nutidig og 
dog ikke traditionsfornægtende musik.

Den anden er en melodi til en salme af Ebbe Kløvedal Reich, der 
musikteknisk rummer tilsvarende brud i sin forening af 12-tone ræk
ke, treklange og ikke-funktionel tonalitet.

O Store Gud ... blev komponeret i 1983 til Danmarks Radios Grundt- 
vig-fællessangsprojekt, Kristuspagten er komponeret i september 
1985 til en tekst af Ebbe Kløvedal Reich .

NOTER
1. H.G.Koenigsberger: Music and Religion in Modern European History. I: The Di

versity of History, Essays in Honour of Sir Herbert Butterfield. London 197o.
2. Der findes utrolig megen litteratur hertil. Jeg henviser i det følgende til 

nogle af nedenstående; alle indgår som generel baggrund for det, jeg skriver 
her om modernismen: Theodor W. Adorno: Philosophie der neuen Musik, Frank
furt am Main 1958. (på dansk: Kbhvn. 1982) Poul Nielsen: Musik og materia
lisme, Kbhvn. 1978. Poul Nielsen: Hjerte og hjerne i musikken, Kbhvn. 198o. 
Thomas Mann: Doktor Faustus, (f.eks.: dansk oversættelse, Kbhvn. 1957).
Jørgen I. Jensen: Dæmoniens spejl. Dansk Musiktidsskrift, nr. 6, 1983/84,
p. 266-285. (Med en hel del supplerende litteratur). Nils Holger Petersen:
Den tvetydige sækularisering. Kredsen, Kbhvn. 1978, nr. 2-3, p. 64-69.
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3. M.H.Abrams: Natural Supernatural!sm. New York 1971, p. 13.
4. Se hertil Jørgen I. Jensen: Musikalsk isolation og gudstjenstligt fællesskab 

i Thomas Laubs to tidlige skrifter. Dansk Kirkesangs Årsskrift 1971-72, p. 
34-52.

5. Thomas Laub: Musik og Kirke, (1. udg. fra 192o) Kbhvn. 1978.
6. Harvey Cox: op.cit. Cambridge, Massachusetts, 1969.
7. K.E. Løgstrup: Sandhed og historie, Fønix nr. 4, Kbhvn. 1981, p. 313-322.
8. Poul Nielsen: Hjerte og hjerne i musikken (se note 2), p. 99.
9. Hvad der her skrives meget sammentrængt har jeg ud fra Thomas Manns nærmest 

profetiske fiktive musikbeskrivelser i Doktor Faustus udfoldet i lidt stør
re detaljer i min artikel nævnt i note 2).

lo. Jeg har - bl.a. - selv forsøgt et sådant arbejde i en musikalisering af den 
apostolske trosbekendelse for menighedssang og 4 messingblæsere og klaver 
(findes også i en version for sang og orgel) med benyttelse af melodisk 
stof fra det gregoriemske Credo I (11. århundrede) i en rækketeknik, der in
tegrerer gammelt og nyt musikalsk stof i en form, der afspejler selve be
kendelsen.
Kristuspagten, Ebbe Kløvedal Reich: Du danske Svamp. Kbhvn. 1974, p. 125-6.11.
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ORDET OG MENNESKET

OM JOHANNES JOHANSENS SENESTE SALMESAMLING

AF PETER BALSLEV-CLAUSEN

Der er i de seneste år af mange forskellige forfattere sendt en 
overraskende mængde prædiken- og salmesamlinger på markedet. En af 
de flittigste og samtidig mest markante forfattere er Johannes Jo
hansen, der sidste år udsendte sin foreløbig sidste samling med 
titlen Ordet blev menneskets lys ^.

I lighed med flere af de foregående samlinger er der tale om en 
blandet udgivelse med såvel salmer som prædikener, hvoraf mange er 
skrevet til større og mindre kirkelige begivenheder i Helsingør 
Stift, hvis travle biskop Johannes Johansen er. Når man læser Jo
hannes Johansens bøger igennem, kan man gribe sig selv i den tanke, 
at stiftets præster og menighedsråd aldrig lader prædikanten og 
salmedigteren i ro, men ustandselig trækker veksler både på hans 
evner og på hans kræfter. Der er snart ikke den kirke i Helsingør 
Stift, til hvis indvielse, jubilæum eller orgel Johannes Johansen 
ikke er blevet bedt om at skrive en sang eller en salme, hvortil 
kommer et væld af større og mindre kirkelige begivenheder af snart 
sagt enhver slags. Havde prædikanten og salmedigteren ikke været 
Johannes Johansen, er det ikke godt at vide, hvad der var kommet 
ud af så mange og så ensartede lejlighedsbestillinger. Nu kan det 
igen i Ordet blev menneskets lys konstateres, at niveauet er holdt, 
og at både variation og kvalitet er sådan, at udgivelsen er beret
tiget.

Det er naturligt her at samle opmærksomheden om salmerne i Ordet 
blev menneskets lys. De er anbragt ind imellem prædikenerne, hvil
ket giver bogen et levende og afvekslende præg. Da en række af sal
merne har samme tema og derfor minder en del om hinanden, vil det 
være nærliggende at samle opmærksomheden om de salmer, der af den 
ene eller anden grund skiller sig særligt ud, og at lade resten
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ligge, for så vidt som de er repræsenteret af de salmer, der er 
omtalt. Først vil en række originale salmer blive omtalt, deref
ter nogle bearbejdelser og oversættelser, sammenholdt med deres 
forlæg.

III. af Sven Okkels

1
2)Samlingens første tekst, "Klokken slår - tiden går" (s.7) er ty

deligt nok skrevet under inspiration fra sidste strofe i Hans Ager
bæks salme "Uforsagt, vær på vagt!" (D 546) og C.J. Brandts "Klok
ken slår, tiden går" (D 358). Det er farligt for en salmedigter at 
lægge sig så tæt op ad sit - kendte - forlæg, som Johannes Johan
sen gør det her. Afvigelser i indhold og rytme bliver uvilkårligt 
udlagt som svagheder i forhold til det kendte forlæg. Der findes 
både afvigelser og svagheder i Johannes Johansens tekst - således 
er der et par steder brugt omvendt ordstilling - men helhedsind
trykket er, at Johannes Johansens salme både er strammere i sin 
form og mere konsekvent gennemført i sin tankegang end C.J.Brandts. 
Johannes Johansen lader hele salmen igennem Ordet være det gennem
gående tema, der fra at være skabelsens ord i begyndelsen af sal
men bliver genløsningens ord for til sidst at være den kristne for-



86

kyndelses ord, en tydelig trinitarisk udviklingsrække. Sproget er 
klart, men også eksperimenterende, som når Johannes Johansen i 
strofe 4 moddigter det meget brugte ordsprog, 'Tiden læger alle 
sår', med linien 'Tiden læger ej alle sår', der understreger sal
mens menneskeligt-realistiske tone.

En parallel til denne salme om Ordet danner den næste salme om 
Lyset, "Lyset blev til i det værk, du begyndte" (s. 9f), hvor ly
set beskrives først som skabelsens, derefter som opstandelsens og 
til sidst som den kristne forkyndelses, evangeliets lys. Ligesom 
tilværelsens, også den kristent forståede tilværelses alvor under
streges i langfredagsstrofen i "Klokken slår - tiden går", om, at 
tiden ikke lasger alle sår, beskrives det i den tilsvarende strofe 
i "Lyset blev til", hvordan

Lyset blev slukket, og øjnene onde.
Da blev du styrtet i dødsriget ned.
Fanget, fortrykt må du selv gå til grunde, 
du, der er kommet med nåde og fred.

Her som i salmen i øvrigt er der en identitet mellem fortid og nu
tid, der uden tvivl virker overraskende på den, der pludselig ser 
sig selv og sin nutidige kristne oplevelse af tilværelsen beskre
vet med bibelske begreber, der netop gennem denne oplevelsesidenti
tet virker mærkeligt levende.

Salmerne og ordet og lyset udgør sammen med de to følgende en af
deling på fire adventssalmer. Den tredie af adventssalmerne er 
"Herren kommer, vor død til trods"(s. 11). Denne salme er bygget 
op over en opremsning af alt det. Herren kommer til trods for: vor 
død, vor tid, vor tvivl, vor kløgt og vor nat. Hver strofe handler 
om et af disse trods'er og beskriver, hvordan Guds virkelighed gror 
ind over og bemægtiger sig den menneskelige virkelighed med samme 
langsomme, men uimodståelige kraft som daggryet og foråret. Salmen 
er præget af en alvorlig, men livsbekræftende realisme, en tone, 
der går igennem mange af samlingens salmer. Nok er Johannes Johan
sen den barnlige livsglædes salmedigter, men han er det og kan net
op være det, fordi han kender menneskelivets alvor og det mørke, der 
med usvigelig sikkerhed lukker sig omkring det, hvis ikke

Herren kommer, vor nat til trods, 
død og ventetid, mørke vintre.
Han vil holde sin jul hos os.
Det kan intet i verden hindre.
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I "Sions datter, se din konge" med overskriften "Æselkongen"
3)(s. 12) udfolder Johannes Johansen sin burleske fantasi, idet 

han lader æslet være bindeleddet mellem det guddommelige og det 
menneskelige. Ved at ride til Jerusalem og dermed til sin død på 
et æsel viser Jesus, at han kommer til os og tager os, som vi er, 
vi der er stædige og egenvillige og uartikulerede som det æsel, 
han red ind til byen på,

Vore salmer som en skryden 
falsk og hul som bjældeklang, 
tager han ind til sit hjerte, ren som morgenstjernens sang.

Johannes Johansen bruger æslet som en dobbelt metafor, dels direk
te som et billede på Guds komme til de mennesker, han i Jesus har 
gjort sig lige med på deres betingelser, dels mere indirekte som 
en metafor for Ordet, Guds ord, der er det bibelske udtryk (jfr. 
Johs. 1,1 ff) for inkarnationen. Guds identitet med mennesker på 
menneskers betingelser:

Uden stor ståhej og vælde 
rider han i hjerte ind.
Og hans æsel, det er ordet, 
som får magten i vort sind.

Inkarnationens uforklarlige forening af den guddommelige og den 
menneskelige virkelighed er også temaet i "Vær velkommen, Jesus 
lille!" (s. 2o), hvor en lang række af de modsætninger, der kon
stituerer inkarnationen et stillet op over for hinanden: Guds 
frie vilje over for menneskets bundne vilje. Guds liv over for 
menneskets død, menneskets ondskab over for Guds godhed, den menne
skelige håbløshed over for den himmelske herlighed, det guddommeli
ge lys over for verdens mørke, de modsætninger, der sammenholdes i 
og overvindes gennem inkarnationen. Det er det samme tema, Johan
nes Johansen behandler i 'Julesalmen', "Når livet har mistet al 
glæde og glans" (s. 25). Her beskrives inkarnationen dels ud fra 
juleevangeliet, dels ud fra Marias lovsang som forkyndelsen af på 
én gang Guds nåde og Guds dom over verden og mennesker. Salmen er, 
som Johannes Johansens salmer i øvrigt, blottet for den uvirkelige 
sentimentalitet, der gør så mange julesalmer ubrugelige som udtryk 
for det, der egentlig er Julens budskab, at Gud blev menneske i 
Jesus Kristus. "Ubuden, uventet er Gud iblandt os" siger Johannes 
Johansen med lige tanke på Jesu og vor tid, og han fortsætter, at 
"Gud dømmer vort hovmod, benåder vort mod / i tegnet, gudsbarnet, 
vort kød og vort blod." Det er denne evangeliske forståelse, Johan-
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nes Johansen for et par år siden lagde ind i sine oversættelser af 
engelske Christmas Carols, og som gjorde, at mange har fundet dem 
tungere end deres engelske forlæg!
Mellem advents- og julesalmerne finder man en 'Evangelisk ode 

til Erantis' (s. 17):
Tænk, Erantis, at du gider 
her i disse ulvetider, 
halvt sagtmodig, halvt forvorpen, 
kikke op igennem skorpen.

Det er et i virkeligheden dristigt forsøg på at skrive et parallel
digt til både Grundtvigs digt til påskeliljen, "Påskeblomst, hvad
vil du her"(D 2o6) og Kaj Munks digt til den blå anemone, "Hvad var

4)det dog, der skete" . Det er et voveligt forsøg, men det er lyk
kedes. Med en blanding af lige dele alvor og humor lader Johannes 
Johansen den lille forårsbebuder være et billede på inkarnationen; 
det er de samme på én gang svage og uovervindelige kræfter, som vi 
kender fra evangeliet om Jesu lidelse, død og opstandelse, der mø
der os i erantisens kamp mod og sejr over vinteren. Johannes Johan
sen bruger en række signalord fra lidelses- og opstandelseshistori
en i sin beskrivelse af erantisen: vunder, blod, nåde, står op. 
Ordene er anbragt så diskret, at de næppe falder i øjnene ved før
ste gennemlæsning; så meget mere gennemsyrer de og deres associa
tionssammenhæng hele digtet.
En anden tekst på grænsen mellem digt og salme er "Et barn er 

født til verden! Den glæde er så stor" (s. 33), der skildrer for
ældrenes, først og fremmest moderens, oplevelse af deres barns fød
sel og dåb. Johannes Johansen når her helt ind i et forældrepars 
oplevelse af mødet med tilværelsens grænser ved fødsel og dåb. Bed
re end de fleste har han evnet at leve sig ind i og udtrykke denne 
grundlæggende menneskelige og kristelige oplevelse. Den samme evne 
til stilfærdigt, men overbevisende at skildre menneskers kirkelige 
oplevelsesunivers møder læseren i den følgende 'Konfirmationssalme', 
"Du kalder os til kirke. Gud" (s. 34f), en videredigtning af "Vi 
kommer til din kirke. Gud" . Disse to konfirmationssalmer er så 
tilpas forskellige, at de godt kan stå ved siden af hinanden, men 
i øvrigt er de et godt eksempel på, hvordan det samme tema er ta
get op efter års forløb, og hvordan grundtonen er den samme, selv 
om der er arbejdet videre med både disposition og enkeltudtryk.
Som konfirmationssalme er salmen tænkt som konfirmandernes udtryk
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for deres tro og har i flere af sine formuleringer klassisk enkle 
og klare udtryk for evangelisk tro:

Kun du kan lære os at tro 
og handle helt derefter, 
så Ordet, vi har hørt, må gro 
i os med dine kræfter.

I "Du er under alt som dybet" (s. 36) er det sammenhængen mellem 
det kosmisk-universelle og det personligt-menneskelige, det gælder 
Næsten umærkeligt formidler Johannes Johansen denne overgang i 
strofe 1, hvor rækkefølgen er krybet, frøet, brødet, vinen og då
ben. I strofe 2 knyttes forbindelsen tilbage til universet, der er 
Guds skaberværk på samme måde som hvert enkelt menneske er det. De 
to sidste strofer, 3 og 4/ bruger billeder fra 1. Korintherbrev, 
kap. 13 dels for at sætte vores stykkevise menneskelige viden op 
mod den fuldkomne himmelske, dels for at sige, at vi i Kristus al
ligevel gennem troen, håbet og først og fremmest kærligheden har 
mulighed for at "fange lyset i det høje, / se i alle dybder ned." 
"Du er under alt som dybet" viser, hvordan det ikke mindst er den 
rigtige bibelbrug, der gør en salme til en salme. Salmen er her i 
familie med prædikenen. Ligesom det kræver en bibelsk-teologisk 
uddannelse, formaliseret eller ikke-formaliseret, for at kunne hol 
de gode prædikener og blive ved med det under stadig fornyelse, 
kræver enhver virkelig salmedigtning den samme grundlæggende indle 
velse i det bibelsk-kirkelige univers for at kunne lykkes. Derfor 
er en udgivelse som Ordet blev menneskets lys, hvor prædikener og 
salmer er sat ved siden af hinanden, i dobbelt forstand et teolo
gisk og ikke alene et kirkeligt-folkeligt arbejde.

Den kosmisk-universelle sammenhæng er også temaet i den næste 
salme i samlingen, "Gud Herrens navn er lovsang" (s. 41). Med lov
sangen som gennemgående billede og referensramme skildrer Johannes 
Johansen først Guds kærlighed til verden gennem skabelsen, der bli 
ver det synlige udtryk for Guds livskraft og livssang, og som har 
sit højdepunkt i Guds skabelse af mennesket:

Han ta'r to jordpartikler 
og ånder lovsang ind 
i deres dunkle indre, 
et mands- og kvindesind.

Det er karakteristisk for Johannes Johansen, at han ikke bliver 
stående ved sin barnligt-glade skildring af skabelsen og lader den 
alene være hans beskrivelse af Guds kærlighed. Skildringen af men-
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neskets skabelse og dermed Guds livskrafts menneskeliggørelse le
der lige over i en skildring af inkarnationens højdepunkt, hvordan 
Jesus led og døde for menneskers skyld, også her med lovsangen som 
det levende udtryk for oplevelsen af den store guddommeligt-kosmi- 
ske-menneskelige sammenhæng:

Og kærlighedens lovsang 
fra Kristi læbe lød, 
da han gik over Kedron 
ind til den visse død.

De sidste tre strofer i salmen er en afsluttende skildring af, 
hvordan 'Gud Herrens navn er lovsang', og hvorfor; det er den som 
følge af hans kærlighed til sin skabning og til mennesker og som 
et udtryk for vores oplevelse af og udtryk for hans kærlighed til 
os.

Uden at der er tale om nogen konsekvent opdeling af stoffet, er 
Ordet blev menneskets lys i store træk opdelt efter kirkeåret. Den 
næste salme, opmærksomheden skal henledes på, "Du, som mætted tu
sind munde" (s. 49) har i overensstemmelse hermed overskriften 
'Salme i Fasten'. Salmens udgangspunkt er Jesu fristelse i ørkenen, 
og dens tema er en bøn til Jesus om at rive masken af den onde, 
når vi bliver fristet, sådan som han gjorde det, da han selv blev 
fristet. Johannes Johansen bruger stærke billeder, og han nøjes 
ikke med at tale om den frister, der kommer udefra, og som derfor 
i virkeligheden ikke er farligere, end vi selv gør ham til, han 
taler også om den frister, vi er for os selv:

Og når vi os selv besmykker, 
sminker os i fromt bedrag, 
riv al pynt og pral i stykker, 
alt maskeret selvbedrag.

Der er ingen pietistisk masochisme i Johannes Johansens angreb på 
fristeren i os selv, tværtimod er hans salme en i virkeligheden 
rystende stærk afvisning også af den pietistiske fristelse til det 
som fromhed maskerede selvbedrag. En salme som denne viser sammen 
med mange andre, at når Johannes Johansen tør gå så tæt på sin læ
ser, som han gør, skyldes det, at han har turdet se sig selv i øj
nene .

Skrevet i samme stemning er "Det er så mørkt hernede" (s. 51), 
der har overskriften 'Sort Salme'. Det er en salme, hvor Jesu døds
mørke Påskelørdag er bundet sammen med den enkeltes sjælelige døds
mørke. Salmen er et tæt og intenst udtryk for et kristent menneskes
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oplevelse af tilværelsens absurditet og håbløshed. Tonen anslås 
allerede i strofe 1: "Det er så mørkt hernede / på jorden nu i 
nat. / Det er, som om Guds vrede / har kloden helt besat" og 
gennemføres salmen igennem. I salmens centrale, midterste strofe 
er den kristne tilværelsesforståelse i dens spænding mellem for
tvivlelse og håb skildret med en stilfærdig styrke, der vidner om 
Johannes Johansens evne til at sætte sin oplevelse og forståelse 
af kristendommen og menneskelivet på vers:

Usigeligt vi længes 
i nat mod morgenstund, 
mens onde ånder trænges 
i sjælens undergrund.
Guds Ånd, kom ganske nær, 
så mørkets rige sprænges 
af nådens morgenskær.

Ind i denne sammenhæng lyder evangeliet om, at "Usynlig ved vor 
side / går han, der gav sig hen", og at "En nat så ond og lang / 
si'r han: "Det er på tide, / vi synger morgensang"." Det, der gør 
Johannes Johansens salmer uforklarligt nærværende, er denne umær
kelige overgang fra forkyndelsens postulat til tilværelsens virke
lighed, idet netop forkyndelsens postulat gør tilværelsens virke
lighed mulig.
Helt i tråd med "Du, som mætted tusind munde" og "Der er så 

mørkt hernede" er det lille aftenvers "Bag Gardinet ..." (s. 52):
I mit mørke, tunge sind, 
luk lidt lys og lethed ind, 
så jeg slipper lidt af sorgen 
og kan leve til imorgen.

At det også her er den sjælelige Påskelørdags-stemning, Johannes 
Johansen vil udtrykke, ses deraf, at der umiddelbart efter følger 
en påskeprædiken og efter den igen en 'Påskesalme', "Da solen på
skemorgen kom" (s. 58). Her er stemningen en helt anden, d.v.s. 
ser man ordentlig efter og læser lidt ned i salmen, vil man se, at 
det er den samme kristendomsopfattelse og oplevelse af menneskeli
vet, der bar de foregående salmer, som også ligger til grund for 
denne. "Vi vandrer i den skarpe vind,/ vi går med hjertesorgen", 
og "Vi vandrer mod den visse død / hver dag et lille stykke" skri
ver Johannes Johansen i strofe 3 og 4, og det er på denne baggrund 
hans jublende lyse lovsang over påskemorgen og Kristi opstandelse 
fra de døde skal forstås. Johannes Johansens barnlige glæde og lov 
sang til livet er direkte og indirekte hans lovsang til sin himmel
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ske Far over, at han i dåben er blevet Guds barn og Kristi bror, 
med alt hvad det indebærer. Heraf også Johannes Johansens stærke 
betoning af dåben:

I barnets dåb
står op vort håb,
så det i os må brænde
hver dag til verdens ende. (str. 4)

"Da solen påskemorgen kom" er et godt eksempel på, hvad man med Grundt
vig kan kalde den historisk-poetiske sammenhæng mellem fortid og 
nutid, mellem den bibelske begivenhed og den kristne, der (i dag) 
er sig sin sammenhæng med denne bibelske begivenhed bevidst: Den 
bibelske begivenheds betydning ligger i dens betydning ud over 
dens datidige sammenhæng, og vores livs betydning ser vi først, 
når vi ser vores liv i sammenhæng med de grundlæggende begivenhe
der i fortiden. Således i den sidste, konkluderende strofe i "Da 
solen påskemorgen kom" (str. 6), hvor beretningen om samtalen mel
lem Jesus og de to disciple på vejen til Emmaus er strofens forstå
elsesbaggrund :

Er øjet blindt og hjertet tungt, 
kom, følg med os på vejen, 
lad Ordet opstå, klart og ungt, 
kald hver af os din egen.
Og langvejsfra,
Halleluja,
kom glæden os i møde, 
opstået fra de døde.

Det er naturligt, at Johannes Johansen lige efter denne påskesal
me har sat den sang, han skrev til drengekoret ved Helsingør Dom
kirke, da det 1977 kunne fejre sit 25 års jubilæum, og som han har 
givet overskriften 'Lovsang', "En ny sang vil vi synge" (s. 59). 
Johannes Johansen forsøger sig her med den vanskelige genre, en 
lovsang om det at synge lovsang, men forsøget er lykkedes, og sal
men fremstår som en ægte lovsang, der ikke på noget tidspunkt står 
uden for sig selv som en sang om det, den selv skulle være. Moti
vet er, at lovsangen i virkeligheden er Guds egne ord rakt tilbage 
til ham selv af dem, de er sagt til. Salmens ramme er tanken om, 
at Gud taler til den menneskehed, der er i dødens vold, og at hans 
ord ikke alene vækker de døde til live, men også åbner de blindes 
øjne, de døves ører og de stummes læber, hvilket sidste giver men
nesket mulighed for at give det liv, det har fået, tilbage til Gud 
gennem lovsangen. Billedsproget er stærkt, men behersket og dermed 
et godt udtryk for, hvordan Johannes Johansen er i stand til at la-
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de form og indhold mødes i en overbevisende helhed i sine salmer.
Efter "En ny salme vil vi synge" har Johannes Johansen meget na

turligt sat et par morgen- og aftensalmer. Den første, 'Morgen
sang I', "Når morgensolen lyser her"(s. 65) er en sang om, hvordan 
Gud er med os dagen igennem i stort og småt og i alle de modsæt
ninger, dagen bringer. I 'Morgensang II' (s. 66), "Din sol står op 
endnu en gang" er motivet den overraskelse, det i virkeligheden er 
hver morgen igen at se lyset vinde over mørket. Det, der gør de to 
morgensange til salmer, er, at Johannes Johansen ikke bliver ståen
de ved naturbilledet og heller ikke nøjes med at sætte naturople
velsen ind i en mere eller mindre almenreligiøs ramme, men at han 
uden springende overgange integrerer naturoplevelsen med troen på 
Jesus Kristus. Det er Jesus Kristus, Guds ord, der med sin lidelse, 
død og opstandelse er verdens og tilværelsens sammenhæng for Johan
nes Johansen. Det er denne helhedsforståelse, der har fået dem, 
der helst vil nøjes med skildringer af naturen og menneskelivet, 
til at mene, at Johannes Johansens sange er for tunge, for teolo
giske, og som samtidig har fået dem, der dybest set mener, at sal
mer er teologi og kateketik (kristen og kirkelig pædagogik) sat på 
vers, til at give udtryk for, at Johannes Johansens salmer er for 
lette. Det spændende ved Johannes Johansens salmedigtning er, at 
den, hvor den er bedst, på en uovertruffen måde forener det menne
skelige og det kristelige uden at forråde eller forflygtige hver
ken det ene eller det andet; som eksempel kan nævnes strofe 3 i 
"Din sol står op endnu en gang":

Din nåde er i solens lys, 
som gør, at livet selv forny's, 
men klarest dog i Jesu ord, 
som gør en himmel af vor jord.

Efter morgensangene følger, som naturligt er, en 'Aftensang', "Du, 
som har tændt millioner af stjerner" (s. 67), der oprindelig er 
skrevet til en FDF/FPF-lejr i Sletten. Denne salme er et udmærket 
eksempel på Johannes Johansens sammentænken af tilværelsens modsæt
ninger i sine salmer på baggrund af sin oplevelse af Guds skabende 
og forløsende ord i Kristus:

Tak for den lysende dag, der er gået, 
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået.
Tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt.

Denne dobbeltbundne tilværelsesforståelse er et gennemgående motiv 
i hele salmen, den giver salmen en dybde og et perspektiv, der godt
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kan virke (positivt) overraskende, når man tænker på, hvem den op
rindelig er skrevet til, men som giver den et liv og utvivlsomt 
også en slidstyrke, som spejdersalmer sædvanligvis ikke har. "Du, 
som har tændt millioner af stjerner" har, sådan som det kan ses 
af den allerede citerede strofe 2 et moralsk motiv, der dog ikke 
får lov til at stå alene eller tage magten fra salmens øvrige moti
ver, sådan som det ofte er og har været tilfældet i netop spejder- 
og ungdomssaimer. Pietistisk moralisme under enhver form, også den 
moderne politisk-økologiske, ligger uden for Johannes Johansens be
grebsverden. For ham er det moralske moment et spørgsmål om ikke 
at holde glæden og taknemmeligheden over Guds skabelse og tilgivel
se for sig selv, men dele den med alle dem, som skabelsen og tilgi
velsen også gælder, ikke fordi vi skal eller bør, men fordi vi i 
vores glæde over det liv, som Gud har givet og giver os på trods 
af den død, der ellers er vores sikre skæbne, ikke kan lade være.
Mellem de mange 'lejlighedssalmer', Johannes Johansen har skrevet, 

er der også salmer skrevet til orgelindvielse. Et godt eksempel er 
den 'Orgel-salme', der er skrevet til indvielsen af orgelet i Glad- 
saxe kirke i efteråret 1984: "Stor musik biir født i rummet"
(s. 95f) med fortsættelsen "hver gang menighed biir til". Johannes 
Johansen opfatter her orgelet som lovsangens hjælper og bærer, der
for er det i resten af salmen ikke så meget orgelet som lovsangen, 
han skriver om. Herved bliver en sang om orgelet og dets musik til 
en salme om menigheden i dens forhold til sin himmelske Herre, og 
salmens konkrete anledning bliver almengjort sådan, at den kan 
bruges også andre steder, og uden at der specielt er tale om orgler 
og orgelindvielser. Som et udtryk for Johannes Johansens eget øn
ske om, at salmen skal kunne bruges også ved andre lejligheder, 
har han efter salmen anført en anden version af strofe 1, sådan at 
hele salmen kan bruges, "Når der ikke er orgelindvielse!".

Som et sidste eksempel på en salme, der er meget konkret og lo
kal i sit udgangspunkt, skal nævnes salmen om 'Livstræet", "Det 
tørre træ, et kors, slog ned" (s. Ilo), der er skrevet til Ullerød 
Kirkes 75 års jubilæum, og hvor motivet er taget fra Niels Skov- 
gaards udsmykning af altervæggen. Resultatet er blevet en salme 
med både den tyngde og den lethed, der er karakteristisk for Johan
nes Johansen. Som eksempel på den tone, der går gennem hele salmen, 
skal strofe 4 anføres:

Det tørre træ, et kors, blev tegn
på kærlighedens grøde.
Nu grønnes frodigt hver en egn,
hvor alting før var øde.
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Ordet blev menneskets lys giver ikke alene mulighed for at stifte 
bekendtskab med Johannes Johansen som umiddelbar, original salme
digter, samlingen rummer også en række gode og oplysende eksempler 
på Johannes Johansen som bearbejder og oversætter.

Først skal nogle eksempler på, hvordan Johannes Johansen har be
arbejdet sine egne tekster, nævnes. Salmen om Ordet, "Klokken slår 
- tiden går" er allerede omtalt. Den er en bearbejdelse af salmen 
med samme titel og førstelinie i samlingen Som maj i bøgeskove fra 
1983 . Sådanne bearbejdelser gør det muligt at følge digteren i
hans arbejde, hvordan han overvejer for og imod tankegange og for
muleringer, man kan se, hvordan han bytter om på strofer, hvordan 
han digter hele strofer om, selv om indholdet sagligt set bliver 
ved med at være det samme, man kan se, hvordan han udelader hele 
strofer og digter nye til. Det sidste er ikke tilfældet i "Klokken 
slår - tiden går", men ellers giver denne salme eksempler på alle 
de andre muligheder for ændringer, hvoraf et par af de mest karak
teristiske skal nævnes her.

I 1985-versionen er den oprindelige strofe 6 rykket frem og ble
vet strofe 3, da det giver en bedre historisk rytme at lade hentyd 
ningerne til Jesu fødsel komme før hentydningerne til hans død og 
opstandelse. I strofe 4 (opr. strofe 3) er sidste linie ændret fra 
"Ordet med solen står op." til "... Ordet lægges i grav", hvorved 
opstandelsen ikke foregribes i dødsstrofen. Næste strofe, opstandel 
sesstrofen, er formuleret om, uden at indholdet er blevet ændret, 
men sådan at billedbrugen og tankefølgen er blevet bedre:
1983:
Klokken slår - tiden går. 
Skriften døde, men genopstår. 
Hjertet brænder, der før var is. 
Håbet bjerges, der led forlis. 
Det gør det levende ord.

1985:
Klokken slår - tiden går. 
Graven sprænges. Ordet opstår. 
Kolde hjerter brænder i glød. 
Op af skriften, stivnet og død 
springer det levende Ord.

Både sprog og tankegang har gennemgået en afklaring og forbedring,
på samme måde med de øvrige ændringer i salmen, der afgjort har
vundet ved at blive taget op og gennemarbejdet igen.

Som allerede nævnt ovenfor er "Du kalder os til kirke, Gud" en
bearbejdet version af "Vi kommer til din kirke. Gud" fra samlingen

7)Thurørim og noget3 der ikke rimer fra 1974 . Der er her tale om
en langt mere gennemgribende bearbejdning end den, der er blevet 
"Klokken slår - tiden går" til del. De oprindeligt 6 strofer er 
blevet til 9, og de er alle ændret mere eller mindre, kun slutstro



96

fen er forblevet uændret. Den oprindelige strofe 1 er blevet til 
strofe 1 og 3 i 1985-versionen. Stroferne 2 og 4 i 1974-versionen 
har skiftet plads og har begge fået digtet de to første linier næ
sten om. Strofe 3 og 5 i 1974-versionen (der i 1985 er blevet til 
henholdsvis strofe 5 og 8) har fået byttet halvdelene om. Hertil 
kommer, at stroferne 6 og 7 i 1985-versionen er helt nydigtede og 
nærmest står som en sammenfatning af tankegangen i hele salmen, 
jfr. str. 7, der er citeret ovenfor i gennemgangen af salmen. Når 
man kender den første version af salmen, kan bearbejdelsen godt 
virke noget forvirrende, ikke mindst når der er tale om en salme, 
der er så forholdsvis godt indsunget som "Vi kommer til din kirke. 
Gud". Til gengæld viser det sig ved gentagen gennemlæsning, at den 
bearbejdede version hænger bedre sammen både tankemæssigt og sti
listisk. Hvad der eventuelt kan være gået tabt af den første for
mulerings friskhed, har salmen vundet i sammenhæng og almengyldig
hed.

Et tredie og i denne sammenhæng sidste eksempel på Johannes Jo
hansens bearbejdelse af sig selv er 'Morgensang I' , "Når morgenso
len lyser her" (s. 65), der er en bearbejdning af salmen med samme 
begyndelseslinie i Rim om Gud og gule ærter fra 1975 '. Begge ver
sioner har 4 strofer. Heraf er de to første identiske i de to ver
sioner, hvorimod 1975-versionens strofe 3 og 4 er kortet af og sat 
sammen til én strofe, strofe 4 i den bearbejdede version, hvor til 
gengæld strofe 3 er nydigtet, ganske vist på baggrund af de til
oversblevne linier i de oprindelige strofer 3 og 4, men tankegan
gen er blevet strammet op og gjort mere almen. Det oprindelige ud
sagn om, at Gud er "i blomsterne, du la'r os se,/ i håndens greb 
om skovl og ske." er blevet til "Du er i duggen på et blad./ Du er 
i legen, der gør glad," og "I vindens leg med mand og båd,/ i ed
derkoppens tynde tråd" er ændret til "Du er i kampen for vor fred/ 
og i de nederlag, vi led". Beskrivelsen af Guds nærhed i naturen 
og historien eller i menneskelivet er blevet både mere præcis og 
mere levende.

De nævnte eksempler viser, at Johannes Johansen er kommet til det 
punkt i sin produktion, hvor det er naturligt for ham at tage det, 
han allerede har skrevet, op til fornyet vurdering og behandling. 
Som eksemplerne viser, er der tale om både klaring og stram
ning af stil og tankegang hen mod et på én gang klassisk og person
ligt udtryk. Der er ingen tvivl om, at Johannes Johansen, som den 
levende og produktive digter og teolog han er, ved siden af sin
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fortsatte digtning med held vil kunne arbejde videre med sine alle 
rede foreliggende salmer, eventuelt med henblik på en kommende sam 
let udgivelse.

3
Et eksempel på, hvordan Johannes Johansen har søgt at bearbejde en
gammel dansk salme, er, "Jeg venter dig. Herre Jesus, til dom"

9)(s. 117) . Denne salme, der i sin ældste form muligvis går tilba
ge til Anders Sørensen Vedel, findes som nr. 233 i Den Danske Sal
mebog i den form, den havde i folkelig brug i midten af det 19. 
årh., delt op i toliniede strofer. Johannes Johansen beholder før
stelinien og strofeinddelingen, men forholder sig i øvrigt nogen
lunde frit til den traditionelle tekst. Resultatet er blevet en 
salme på 8 toliniede strofer mod Den Danske Salmebogs 5 strofer. 
Johannes Johansens primære formål med sin bearbejdelse har været 
at gøre salmen sangbar, hvad den p.g.a. den meget uregelmæssige 
rytme ikke rigtig er i den traditionelle version. Johannes Johan
sen har taget rytmen fra førstelinien og gennemført denne rytme 
salmen igennem. Derved har han, alene af metrisk-rytmiske grunde, 
været nødt til at skrive det meste af salmen om. Selv om meningen 
er blevet fastholdt, er både ord og billeder flere steder ændret 
mere eller mindre. Et af Johannes Johansens problemer har været, 
at han har været nødt til at omskrive og udvide den gamle versions 
prægnante formuleringer for at få verselinierne til at passe til 
det standardiserede versemål. Som eksempel kan tjene sidste strofe 
(str. 5 i den gi., str. 8 i Johannes Johansens version), hvor han 
har været nødt til at ændre forlæggets

Og når du kommer, kom mild og blid, 
og gør mig salig til evig tid!

til Hvert øjeblik længes hjertet derhen, 
den salige tid du kommer igen.

Så længe den gamle ordlyd hænger i øret, vil kritikken, i dette 
tilfælde af Johannes Johansens bearbejdelse af "Jeg venter dig, 
Herre Jesus, til dom", være tilbøjelig til at være ret hård, da en 
nyformulering af en kendt tekst, ligegyldigt hvor god denne nyfor
mulering er i sig selv - man kan i denne forbindelse tænke på kri
tikken af Grundtvigs forsøg på at gendigte gamle danske salmetekst 
er - næsten altid vil føles som ringere end den gamle tekst. Et 
fingerpeg om, hvor god eller dårlig en bearbejdelse af en gammel
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tekst er, kan eventuelle nydigtede strofer, der er føjet til bear
bejdelsen, give. Her er det så heldigt, at Johannes Johansen har 
føjet en helt ny 6. strofe til sin bearbejdelse af den gamle sal
me:

Jeg løfter mit blik som blomst og som blad
mod solen, mod dig, forventningsfuld og glad.

Her, hvor Johannes Johansen er helt sig selv, og hvor hans sprog
i •og tankegang ikke rent uvilkårligt bliver sammenlignet med den gam

le tekst, er der ingen tvivl om den digteriske kvalitet og origina
litet. Ret beset er resten af bearbejdelsen heller ikke uden denne 
kvalitet.

"Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom" er et godt eksempel på de 
muligheder, men samtidig også vanskeligheder, der ligger i den 
overleverede salmeskat. Hvis salmerne ikke kan synges, glider de 
måske langsomt, men sikkert ud af den levende salmetradition. Vil 
man beholde de gamle salmer i levende brug, er det derfor nødven
digt, at de bliver rettet metrisk til, hvis de er for metrisk ure
gelmæssige efter moderne syngemåde, sådan som tilfældet er med 
"Jeg venter dig. Herre Jesus, til dom". Til gengæld ændrer enhver 
bearbejdelse på den oprindelige tekst, og man må se i øjnene, at 
det ikke uden videre er den gamle salme, der lever videre i bear
bejdelsen. Et godt eksempel på dette problem er som nævnt Grundt
vigs Kingo-bearbejdelser. Kriteriet på en god bearbejdelse må være, 
at den på den ene side er indholdsmæssigt og til dels også sprog
ligt kongenial med forlægget, og at den på den anden side tilfører 
den gamle tekst nyt digterisk - indholdsmæssigt og sprogligt - liv. 
Skal det 16. og 17. århundredes salmetradition for alvor gøres til
gængelig for moderne salmebrugere, forestår der et enormt arbejde 
først og fremmest med sproglig, men også i høj grad med indholds
mæssig bearbejdelse. Det er et arbejde, der skal gøres, inden Den 
Danske Salmebog kan få sin afløser. Johannes Johansen har med be
arbejdelsen af "Jeg venter dig. Herre Jesus, til dom" givet sit 
- kvalificerede - bud på, hvordan det kan gøres.

4
Fra arbejdet med at bearbejde gamle danske salmer er springet ikke 
langt til arbejdet med at oversætte fremmedsprogede salmer til 
dansk. Det er derfor ikke overraskende, at Johannes Johansen har 
taget en række oversættelser med i Ordet blev menneskets lys.

På forhånd mest spændende er oversættelsen, eller rettere gen
digtningen af Luthers "Nun komm, der Heiden Heiland", der igen
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er en gendigtning af den middelalderlige "Veni, redemptor gentium”, 
og som i sin danske oversættelse "Kom hedningers frelser sand" til 
og med Pontoppidans salmebog hørte til den faste stok af lutherske 
gudstjenestesalmer lo^. Det er en af de salmer, der for længst bur
de have været med i salmebogen igen, men som af forskellige grunde 
ikke er kommet det alligevel. Den vigtigste grund er, at den gamle 
reformatoriske oversættelse fra Thomissøns salmebog ikke kunne bru
ges, og at der ikke er kommet nogen tilstrækkelig god oversættelse i 
stedet. Nu har Johannes Johansen forsøgt sig med en oversættelse. 
Man må som helhed sige, at oversættelsen er lykkedes, netop fordi 
den ikke er en egentlig oversættelse, men så udpræget en gendigt
ning, der tager indhold, stil og intention fra Luthers salme og så 
i øvrigt forholder sig meddigtende, både frit og loyalt til forlæg
get. "Nun komm, der Heiden Heiland" er oprindelig en julesang skre
vet til en let og yndefuld og meget iørefaldende melodi. Johannes 
Johansens gendigtning lægger sig op ad melodien og gengiver tekst
ens i virkeligheden lette og viseagtige præg på en måde, der igen 
får tekst og melodi til at smelte sammen. Her, hvor Johannes Johan
sen er sprogligt fri i modsætning til bearbejdelsen af "Jeg venter 
dig. Herre Jesus, til dom", er hans sprog og med det hans stil he
le vejen igennem nutidigt, let og naturligt uden anakronistisk syn
taks og forældede ord. Herved får salmen et nyt liv, som den ikke 
har haft i århundreder, og den får mulighed for at blive det natur
lige udtryk for moderne menneskers tro på Jesus som Guds Søn og 
glæde over hans fødsel.

Hvis man venter en nogenlunde ordret oversættelse og gengivelse 
af Luthers salme, bliver man uvægerligt skuffet af Johannes Johan
sens gendigtning. Johannes Johansen har taget sig den samme frihed 
i sin gendigtning, som f .eks. Grundtvig tog sig i sine mange gendigtnin
ger, og som er den måske væsentligste forudsætnina for, at de sta
dig er så nærværende og levende, som tilfældet er. Det er enhver, 
ikke mindst enhver poetisk oversættelses vilkår, at den ikke fuldt 
ud kan gengive på et andet sprog, hvad der ligger i forlægget. Der
for skuffer oversættelser meget tit - med mindre oversætteren for
holder sig så frit til originalens ordlyd, at han kan gengive ind
hold og intention, sådan som det er muligt og nødvendigt for ham 
som digterisk personlighed på sit eget sprog. Kun hvis man er op
mærksom på dette forhold, er det muligt at vurdere en poetisk over
sættelse, i dette tilfælde Johannes Johansens gendigtning af "Nun 
komm, der Heiden Heiland".
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Sammenholder man Luthers original (der i parentes bemærket selv 
er en oversættelse, fra latin), viser det sig, at Luther er mere 
konkret og historisk i sin beskrivelse af Jesu fødsel og dermed 
af inkarnationens uforklarlige virkelighed end Johannes Johansen, 
der bruger mere almene og tidløse billeder. Denne forskydning, der 
i øvrigt er almindelig i digte og dermed sange, ses allerede i 
strofe 1:

Luther 1523
Nun kom der heyden Heyland, 
der iungfrawen kind erkand, 
das sich wunder alle wellt,
Gott solch geburt yhm bestellt.

Johannes Johansen 1985
Kom, Guds lys, og tænd os an 
kristenhed og hedningland, 
lys igennem verdens nat, 
vinterkold og gudsforladt.

Af denne 1. strofe ses både Johannes Johansens arbejdsmåde og hans 
vanskeligheder. For at tage vanskelighederne først består de først 
og fremmest i at omsætte det uregelmæssige 15oo-taIsmetrum til et 
normaliseret og dermed af moderne mennesker sangbart versemål. Her 
af kommer det overraskende skift fra jambisk til trokæisk rytme i 
første linie. Læser man længere ned i Luthers tekst, ser man, at 
liniebegyndelserne i lige så høj grad er jambiske som trokæiske. 
Dette sammenholdt med melodien, der i den form den brugesi idag, 
skanderer teksten trokæisk, har gjort det naturligt for Johannes 
Johansen at lægge sig fast på en gennemført trokæisk rytme.
Med udgangspunkt i strofe 7 i Luthers tekst, hvor der står, at

Deyn krippen glenzt hell und klar, 
die nacht gibt eyn new liecht dar,
Tunckel mus nicht komen dreyn, 
der glaub bleyb ymer im schein.

udbygger Johannes Johansen dette billede i overensstemmelse med Jo 
hannes-evangeliets fortale, der siger, at "Lyset skinner i mørket, 
og mørket fik ikke bugt med det". Lysets komme til verden og dets 
sejr over mørket er Johannes Johansens tema hele salmen igennem, 
og det er dette tema, der omslutter den bibelhistoriske fortælling 
om Jesu fødsel som Guds og Marias søn, som sand Gud og sandt menne 
ske, i modsætning til Luthers salme, hvor det er den bibelhistori
ske fortælling, der er overordnet i forhold til det johannæiske 
del-tema i strofe 7.

Det er denne ombrydning af metrum, sprog, temaer og metaforer, 
der har gjort det muligt for Johannes Johansen at gendigte Luthers 
gamle julesalme til levende brug. Resultatet er blevet en på én 
gang folkelig og kirkelig julesang, der sunget på den oprindelige
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melodi sikkert vil vise sig at være både smittende og slidstærk.
Med "Gud Helligånd, blæs troen ind" (s. 81) har Johannes Johansen 

forsøgt at gendigte den middelalderlige pinse-antifon "Veni, Sancte 
Spiritus", der stadig i Grundtvigs oversættelse efter Luthers ver
sion af den senmiddelalderlige tyske oversættelse er et centralt 
led i den danske folkekirkes præste- og bispevielsesritual .
For overskuelighedens skyld bringes her hele Johannes Johansens 
gendigtning:
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Gud Helligånd, blæs troen ind 
som himlens vejr i vore sind!
Tænd ild i hjerterne hernede!
Lær os at synge, takke, bede!
O kærlighed, rejs håb, som faldt, 
din kraft udholder, håber alt!
Forén dit folk, som nu er spredt, 
så alle biir fuldkommen eet, 
een mund til lovsang fuldt beredt!
Halleluja - Halleluja!

Gendigtningen er anderledes end Grundtvigs, men ikke mere end 
Grundtvigs er forskellig fra den tyske, som Luther brugte som stro
fe 1 til sin "Komm, helliger Geist, Herre Gott". Johannes Johansens 
gendigtning skal derfor ikke vurderes efter, om den ligner Grundt
vigs oversættelse mere eller mindre, men efter dens forhold til den 
tyske (latinske) original og efter dens egne digteriske og teologi
ske kvaliteter.

De forskelligheder i forhold til det tyske forlæg, der falder i 
øjnene, er, først og fremmest at Johannes Johansen i linie 2 har 
'vore', hvor forlægget har 'dine troendes', idet Johannes Johansen 
forudsætter, at troen er Helligåndens gave, hvor forlægget siger, 
at Helligåndens gave er den nåde, som den viser de troende. Kærlig
heden i linie 5 hos Johannes Johansen er et billede på Helligånden, 
sådan som den kommer til og opleves af den troende, hvor kærlighe
den i det tyske forlæg er den kærlighed, som Helligånden bliver 
bedt om at tænde i de troendes hjerte. De øvrige forskelligheder 
er alle af sproglig og formuleringsmæssig art uden større teolo
gisk betydning. Spørgsmålet er imidlertid, hvor stor forskellen i 
de to nævnte tilfælde egentlig er. Johannes Johansens tanke er, at 
Helligåndens gave er troen, håbet og kærligheden, og at Helligån
den, idet den kommer til mennesker, gør denne tredobbelte guddomme
lige virkelighed til menneskers virkelighed. Der er derfor næppe 
nogen afgørende forskellighed i tankegang og teologi mellem Johan
nes Johansen og hans forlæg.

Hvad det sproglige udtryk angår, er der en friskhed og umiddel
barhed over Johannes Johansens gendigtning, som Grundtvigs ikke 
har mere, om den nogen sinde har haft den. Ingen er i tvivl om, 
hvad der menes, og ordene og sætningerne forstås samtidig med, at 
de læses eller synges. Johannes Johansens tekst er klar, levende, 
prægnant, et godt bud på, hvordan nutidigt liturgisk dansk skal 
være.

En tredie oversættelse med tysk forlæg er "O Gud, som kun er god"

Biskop:

Kor:
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(s. lo2), der er en gendigtning af Johann Heermanns salme fra
12)163o "0 Gott, du frommer Gott, du Brunnquell guter Gaben"

Denne salme er 1734 oversat nogenlunde ordret af Birgitte Kaas, i 
hvis oversættelse den fandtes i de danske salmebøger til og med 
Guldbergs salmebog. Selv om den stadig fandtes i sønderjysk tradi
tion, blev den ikke taget med i de kongerigske salmebøger, da man 
fra midten af det 19. århundrede greb tilbage bag om Evangelisk 
Kristelig Psalmebog. Johannes Johansens gendigtning er ikke et for
søg på at genoplive salmen i dens tidligere danske skikkelse. Han 
går direkte tilbage til Johann Heermanns tekst og gengiver den 
frit og utvungent på et naturligt, nutidigt dansk. Som i "Kom,
Guds lys, og tænd os an" føler Johannes Johansen sig ikke bundet 
til at gengive sit forlæg ordret med direkte overtagelse af ord, 
billeder, tankegang. Johann Heermanns salme er stærkt personligt 
præget, skrevet ud fra hans egne livsoplevelser. Johannes Johansen 
frigør i sin gendigtning salmen fra dens biografiske sammenhæng. Da 
Johann Heermanns oplevelser af liv og død af gode grunde ikke er 
eller kan være Johannes Johansens, går Johannes Johansen ind bag 
salmens personlige forudsætninger og skriver ud fra dens inten
tion, inspireret af mødet med Johann Heermanns digteriske udtryk 
for sine menneskelige og kristne livsoplevelser, en stærk og almen
gyldig salme. Som eksempel på Johannes Johansens gendigtning i for
hold til Johann Heermanns salme kan strofe 1 tjene:
Johann Heermann 163o
0 Gott, du frommer Gott, 
du Brunnquell guter Gaben, 
ohn den nichts ist was ist 
von dem wir alles haben: 
Gesunden Leib gib mir, 
und dass in solehen Leib 
ein unverletzte Seel 
und rein Gewissen bleib.

Johannes Johansen 1985
0 Gud, som kun er god, 
de gode gavers giver. 
Alt dør foruden rod, 
vor rod du er og bliver 
Vi véd, vor svage krop 
kun lever af din kraft. 
Giv os fra tå til top 
del i din nådes kraft.

Johannes Johansen griber billedet af Gud som alle gode gavers kil
despring og bruger det dels til at ændre tiltalen til Gud i første 
linie, dels til at ændre den gennemgående metafor i strofen. Da 
'from' ikke kan bruges som tiltale til eller omtale af Gud på mo
derne dansk, da 'from' ikke mere som hos Johann Heermann betyder, 
at man er god og karsk, men at man er religiøst inderlig, eller 
karikerende: at man er religiøst sentimental, har Johannes Johansen 
valgt adjektivet 'god'. Samtidig har han inspireret af rimet "god"- 
"rod" valgt det mere centralt bibelske (johannæiske) billede af
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forholdet mellem Gud og mennesker, Kristus og de kristne, som (vin-)- 
træets rødder, stamme, grene og saft er. Samtidig med at Johannes 
Johansen på denne måde gør sit billedsprog mere bibelsk end forlæg
gets, er det karakteristisk, at han udelader omtalen af den ufordær
vede sjæl og den rene samvittighed som det sunde legemes naturlige 
indhold og i stedet siger, at "vor svage krop hun lever af din kraft". 
Det er ejendommeligt at se, at Johannes Johansen, der lever i anden 
halvdel af det 2o. århundrede, er Luther teologisk nærmere end Jo
hann Heermann, der levede i første halvdel af det 17. århundrede. Det 
er ikke desto mindre tilfældet, og det er dybest set forudsætningen 
for, at Johannes Johansen er i stand til at gøre en almengyldig sal
me ud af Johann Heermanns personligt-biografiske digt.

Sommersalmen "Det dufter lysegrønt af græs" (s. 87) er endelig
en oversættelse af C.D. af Wirséns "En vanlig gronskas rika dråkt"

13)fra 1889 . Grundtanken i denne salme er, at hvor vidunderlig na
turen end er, ikke mindst om sommeren, hvor alt synes glæde og lov
sang, så er den dog forgængelig og forfængelig, og kun Guds ord og 
det liv, han giver os, består. Trods sin naturidylliske stemning 
ikke mindst i de første strofer en typisk vanitas-salme. Det er 
tydeligt, at det er det lyse og livsbekræftende sommerbillede i 
salmens begyndelse, der har givet Johannes Johansen lyst til sin 
oversættelse. For at undgå vanitas-billedet mest muligt har han 
udeladt strofe 4 og 5 hos Wirsén, idet han nøjes med overgangen til 
vanitas-motivet i slutningen af strofe 3.

Selv om Johannes Johansen som flere gange påvist langtfra savner 
alvoren og tanken om livets forgængelighed i sine salmer, er det, 
som om Wirséns romantiske vanitas-stemning er så fremmed for ham, 
at han har svært ved at indarbejde den organisk i sin oversættel
se. Det er betegnende, at det er i de sidste fire linier af stro
fe 3, Johannes Johansen er mest afhængig af sit svenske forlæg og 
har sværest ved at skabe sit eget sproglige og teologiske univers. 
Alligevel lykkes det ham at forme vanitas-allegorien om, sådan at 
salmen bliver en lovsang til Guds skaberkraft og skabervilje og 
dens sejr trods alt over død og mørke. For Johannes Johansen er 
foråret og sommeren ikke en allegori på Guds skaberværk, men et ud
tryk for det, en del af det skabelsesdrama, som vi oplever som 
kærlighedens gåde, og som vi er os bevidst gennem Guds ord:

Ja, du gør alting nyt på jord, 
en sommer fuld af nåde.
Men klarest lyser dog dit ord 
af kærlighedens gåde.
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5
Johannes Johansen kommer som salmedigter hele kompasset rundt. Han 
rummer i sig lys og mørke, resignation og jublende glæde, tvivl og 
tro, alvor og humor. Johannes Johansens stil er udpræget personlig 
men hans digteriske og teologisk-kirkelige univers er ikke eksklusi 
vt hans eget, og det lukker sig ikke kun op på hans betingelser, 
tværtimod, hans salmer har en almen bredde og dybde, der i al deres 
umiskendelighed gør dem til almeneje, til egentlige salmer.

Johannes Johansens salmer er meget forskellige, men der er over
raskende mange af dem, der trænger sig på som selvfølgelige udtryk 
for individuel og kollektiv erfaring. Mange af Johannes Johansens 
salmer ejer den blanding af kunstnerisk og teologisk kvalitet og 
slidstyrke, der er karakteristisk for ægte folkelig sang. De har i 
sig den enhed af alvor og livsglæde, der er den dybe sammenhæng i 
ethvert ægte kristent livsudtryk. Derfor har de gode forudsætnin
ger for at blive egentlige salmer. Tiden vil vise, om de slår an; 
hvis de ikke gør det, er det ikke Johannes Johansens skyld. Han 
har, nu sidst med Ordet blev menneskets lys, givet sit kvalificere 
de bidrag til diskussionen om, hvad nutidig og fremtidig salmesang 
skal være, og hvordan den skal lyde på dansk.
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MELLEM IDE OG VIRKELIGHED
Karl-Johan Hanssons disputats om den svenske koralrevision i Fin
land 1968: "En levande forsamlingssång".

AF PETER BALSLEV-CLAUSEN

Karl-Johan Hansson har i "En levande forsamlingssång" ^ ønsket at 
give en bred og fyldestgørende videnskabelig fremstilling af et 
samtidshistorisk hymnologisk emne, nemlig arbejdet med og modtagel
sen af den finlandssvenske koralrevision, der fandt sted i slutnin
gen af 196o'erne. Karl-Johan Hanssons afhandling er et velafrundet 
og velafvejet arbejde, der holder den rette balance mellem helhed 
og detalje, distance og engagement. Samtidshistorikerens, det gæl
der også den hymnologiske samtidshistorikers, arbejde er farligt 
for sin udøver, da han meget mere end fortidshistorikeren risike
rer at blive anklaget for partiskhed og manglende objektivitet. 
Karl-Johan Hanssons arbejde, både dets analyser og dets konklusio
ner, er præget af en engageret objektivitet, der aftvinger respekt.

Karl-Johan Hansson stiller sig i indledningen den tredobbelte op
gave at gøre rede for de omstændigheder, der gjorde, at man i 1963 
kun 15 år efter indførelsen af den autoriserede finlandssvenske 
koralbog af 1948 tog skridt til en gennemgribende melodirevision. 
Dernæst ønsker han at gøre rede for de ændringer i melodimaterialet 
som revisionen medførte, for til sidst at bringe en oversigt over 
den modtagelse, koralbogsrevisionen fik i de svensk-finske menighe
der.
Afhandlingens titel, "En levande forsamlingssång", er hentet fra 

diskussionen omkring revisionsarbejdet, hvor den fra flere sider 
var blevet det slagord, der skulle bære de reviderede melodier 
frem og anbefale dem hos både lærd og læg. Dels opfattede man be
grebet den levende menighedssang som et udtryk for en musikalsk 
velklingende menighedssang, dels forstod man begrebet som en beteg
nelse for en enstemmig sang, som menigheden deltager i med liv og 
lyst, dels lagde man et åndeligt indhold ind i betegnelsen, der 
dermed kom til at betyde en åndeligt levende sang, der afspejler 
menighedens trosliv.

Efter en kort "positionsbestemmelse" af ikke mindst svensk hymno
logisk forskning opstiller Karl-Johan Hansson tre mulige undersøgel 
sesmetoder, henholdsvis en historisk-genetisk, en komparativ-melodi 
analytisk og en adfærdsvidenskabelig-sociologisk metode. Selv har 
han valgt en overvejende kronologisk fremgangsmåde.
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Forudsætninger
Før sin redegørelse for revisionsarbejdet i midten af 196o'erne om 
taler Karl-Johan Hansson udførligt tilblivelsen af og tendensen i 
den da gældende koralsalmebog fra slutningen af 194o'ernef Svensk 
koralpsalmbok for den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Anta
gen av sextonde allmdnna kyrkomdtet 1948. Denne koralsalmebog var 
en direkte videreførelse af den både tekstlige og melodimæssige 
tradition tilbage fra det 19. århundrede; ikke mindst var dette 
tilfældet, hvad melodierne angår, idet koralsalmebogen fra 1948 
betegner højdepunktet af den udvikling, der siden det 18. århund
rede havde ført til stadig mere urytmiske koraler, og hvis store 
svenske navn var J.C.F. Haeffner, der 182o-21 udgav sin stilistisk 
normgivende koralbog til den wallinske salmebog. På trods af det 
krav om en mere livfuld salmesang, der i 192o'erne var blevet 
rejst i forbindelse med den salmebogsrevision, der resulterede i 
det officielle salmebogstillæg af 1928, er en del salmemelodier, 
der stadig var rytmiske i koralbogen fra 1886, blevet 'utjamnade' 
i koralsalmebogen fra 1948! Bl.a. med den begrundelse, at en god 
koralbog ikke måtte indeholde for mange melodier (John Sundberg), 
var nyere melodier i det store og hele ikke kommet med, og forsø
get på at gøre melodierne mere livlige ved at synge dem hurtigere 
var ikke uden problemer, da det i mange tilfælde gav en rytmisk 
usikkerhed ikke mindst ved melodiafslutningerne, det såkaldte fer
matsproblem, der blev en af hovedårsagerne til, at man i begyndel
sen af 196o'erne begyndte at presse på med ønsket om en koralbogs
revision. En anden årsag var den forskning, der var sket omkring 
den gamle lutherske koral, først og fremmest i Tyskland, hvor for
skere som Winterfeld, Tucher og Zahn, hovedmændene i den kirkemusi 
kalske reformbevægelse, allerede før 185o havde slået til lyd for 
genindførelsen af den rytmiske koral. Nordiske navne var Thomas 
Laub, P. Pettersson, U.L. Oilman, R. Norén og Per Steenberg.

Den umiddelbare inspiration til en revision af den finlandssven
ske koralsalmebog kom dels fra det rigssvenske arbejde med rytmi
ske koraler i 195o'erne (Harald Goranson) dels fra den Nordiske Ko 
ralbog, der blev udgivet i forbindelse med det 18. nordiske kirke- 
musikermøde i København 1961, og som for alvor præsenterede de nor 
ske, svenske og finske kirkemusikere og menigheder for den rytmi
ske koral.
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Revisionsavbej det

I slutningen af 195o'erne havde ikke mindst Harald Andersén gjort 
opmærksom på, at de stive koraler ikke alene var utidssvarende, 
men også utilfredsstillende som bærere af menighedssangen. 1962 
fulgte John Forsberg kritiken op med at foreslå en egentlig revi
sion af koralsalmebogen fra 1948. Det blev dog ikke så meget enkel 
te kirkemusikeres kritik af den urytmiske koral, som en begivenhed 
af en helt anden art, der sammen med den Nordiske Koralbog, kom 
til at give stødet til revisionsarbejdet, nemlig det Lutherske 
Verdensforbunds 4. generalforsamling, der blev afholdt i Helsing
fors sommeren 1963. Ved denne lejlighed blev den rytmiske koral 
for alvor præsenteret på finsk grund. Da Kyrkomotet i løbet af ef
teråret samledes, var der ingen tvivl om, at der skulle nedsættes 
et udvalg af sagkyndige til at foretage en revision af koralsalme
bogens melodier. Udvalget, der kom til at bestå af Helge Nyman, 
Harald Andersén og Gunnar Ahlskog, fik som sit kommissorium "at 
utarbeta ett tillågg till gållande Svensk koralpsalmbok for den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland".

Udvalgets medlemmer så i det store og hele ens på den opgave, de 
havde fået. Derfor gik arbejdet overraskende hurtigt fra hånden, 
og derfor var det ikke nødvendigt for dem at nedfælde de princip
per, de lagde til grund for deres arbejde. Arbejdet havde den be
grænsning, at der ikke måtte ændres på salmeteksterne, hvilket betød 
at man på forhånd måtte lade en række melodier ligge, da de ikke 
kunne ændres, uden at teksten samtidig blev ændret. I øvrigt op
stiller Karl-Johan Hansson på baggrund af en analyse af revisions
arbejdet fire almene revisionsprincipper, der uden direkte at være 
nedfældet af udvalget har ligget til grund for dets arbejde. For 
det første ønskede man at følge en "alluthersk", økumenisk linie 
med en vidtgående harmonisering med udenlandske, ikke mindst nor
diske og tyske meloditraditioner, idet man samtidig var klar over, 
at en sådan økumenisk harmonisering let ville kunne komme til at 
ske på bekostning af egne nationale og lokale traditioner. For det 
andet anlagde man et historisk perspektiv, idet man, så vidt det 
var muligt, ønskede at genindføre de gamle koralers oprindeligt 
rytmiske form. Dertil kom, at man ud fra en musikæstetisk betragt
ning ønskede at rytmisere koraler, der oprindelig var komponerede 
i den stive, urytmiske koralform. Det fjerde revisionsprincip var 
praktisk-pædagogisk ud fra en betragtning om, hvilken melodi eller 
melodiform der kunne antages at fremme en levende menighedssang



lo9

mest muligt. I denne forbindelse tog man i praksis vidtgående hen
syn til, hvilke melodier der i forvejen var indsunget i menighe
derne og dermed var bærere af den kirkelige sangtradition.

Af salmebogens 632 salmer fik 172 svarende til 27% lov til at 
beholde deres melodier uændret, de øvrige melodier var enten ble
vet bearbejdet af revisionsudvalget eller skiftet ud med andre. Det 
sidste var tilfældet med hele 99 melodier eller 15,7%, hvoraf 38 
var helt nye i forhold til koralsalmebogen fra 1948, ligesom 47 
især nordiske melodier var blevet helt udeladt. En lang række af 
de nye rytmiske koralformer var hentet fra Nordisk Koralbog fra 
1961, fra tillægget til den rigssvenske koralbog 1964 og fra Evan- 
gelisches Kirchengesangbuch 195o, men langt de fleste rytmiske be
arbejdelser var blevet foretaget af udvalgets medlemmer selv. Af 
ændringer, der ikke direkte har med melodiernes rytme at gøre, kan 
nævnes, at 15 melodier blev transponeret ned mod lo, der blev 
transponeret op. De fleste melodiers tælleenhed blev ændret fra 
halvnoden til kvartnoden, hvilket gav en hurtigere tempofornemmel
se, end man var vant til. Desuden forsvandt taktstregerne helt til 
fordel for cæsurtegn i melodier med ligedelt takt, ligesom den ryt
miske struktur blev markeret med halve taktstreger i melodier med 
tredelt takt.

Før revisionsforslaget kunne vedtages på Kyrkomotet skulle det 
til udtalelse i de enkelte menigheder i Finlands evangelisk-luther- 
ske Kirke. Trods en del modstand ikke mindst mod detaljer i forsla
get blev det anbefalet af det store flertal af menighederne. Da re
visionsforslaget gjaldt den svensksprogede koralsalmebog var de 
fleste svar fra finsksprogede menigheder enten summarisk-positive, 
eller man undlod helt at tage stilling, hvorimod svarene fra de 
svensksprogede menigheder var langt mere udarbejdede og nuancerede, 
selv om den positive holdning også her var den langt overvejende. 
Den modvilje, der kom til orde gennem menighedernes udtalelser, 
skyldtes dels almindelig konservatisme m.h.t. salmesangen, dels en 
fornemmelse af, at det ville være svært at indføre de rytmiske ko
raler i menigheder med få og svage kirkemusikalske ressourcer.
Karl-Johan Hansson skønner, at der var fem hovedgrunde til at 

revisionsforslaget af 1967 fik en så positiv modtagelse, som det 
faktisk gjorde. For det første spillede det en rolle, at de revide
rede melodier var tænkt til alternativ brug, ikke som autoriserede 
afløsere af de eksisterende. For det andet regnede man rundt om i 
menighederne med, at de bemærkninger og ændringsforslag, der blev
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gjort, ville blive taget til følge før en endelig autorisation af 
forslaget. For det tredie bidrog den almindelige lede ved fælles
sang og salmesang, som man stadig stærkere oplevede op gennem 
196o'erne, til at man så positivt på dette forsøg på at få genop
livet salmesangen. Den faglige autoritet, som hovedmændene bag re
visionen nød i finsk kirkeliv, har uden tvivl på forhånd stemt man
ge positivt over for deres revisionsarbejde. Endelig var mange af 
den opfattelse, at en koralbogsrevision trængte sig mere og mere 
på, og at revisionsforslaget af 1967 var et skridt på vejen til 
en gennemgribende revision af hele koralbogsstoffet.

På Kyrkomotet efteråret 1968 blev det overdraget et seksmands 
underudvalg under salmebogs- og kirkemusikudvalget at gennemgå re
visionsforslaget før den endelige vedtagelse på Kyrkomotet. Efter 
et intenst udvalgsarbejde fremlagde man efter små tre uger en be
tænkning, der i det store og hele anbefalede revisionsarbejdet, 
idet man yderligere foreslog forskellige ændringer. Især var man 
kritisk over for de foreslåede melodibytninger - ikke fordi man 
ønskede at følge de ønsker, som menighederne havde fremsat i deres 
udtalelser, men fordi man af saglige grunde var uenige med revi
sionsudvalget. Den 25. november 1968 vedtog et enigt Kyrkomote at 
godkende revisionsforslaget til alternativ brug ved siden af den 
gældende koralsalmebog fra og med 1. søndag i Advent 1969. Som al
lerede nævnt var revisionsarbejdet af den finsksprogede del af den 
finske kirke blevet opfattet som et anliggende først og fremmest 
for de svensksprogede menigheder. Derfor havde man fra finsksproget 
side ikke i nævneværdig grad blandet sig i debatten om forslaget på 
Kyrkomotet. Efter vedtagelsen viste der sig imidlertid visse pro
blemer. Ganske vist havde revisionsudvalget ønsket at tage vidtgå
ende økumeniske hensyn ved revisionen, men man havde glemt, at re
visionen ville give den svenske og den finske del af den finske 
kirke hver sin salmesang, idet de finsksprogede menigheder fortsat 
ville synge salmerne på de traditionelle stive koralmelodier, hvil
ket i bedste fald ville gøre en fælles salmesang, hvor det ellers 
ville være muligt at synge den samme salme på begge sprog, meget 
vanskelig.

Efter sin fremstilling af Kyrkomotets behandling af revisions
forslaget gør Karl-Johan Hansson sig nogle principielle betragtnin
ger om melodirevisionen som demokratisk proces, der inddrager samt
lige menigheder. En gennemgang af Kyrkomotets og dettes salmebogs- 
og kirkemusikudvalgs behandling af sagen viser, at menighedernes
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kritik af revisionsforslaget, herunder de mange ændringsforslag, 
ikke på noget tidspunkt for alvor er indgået i Kyrkomotets overve
jelser. Formelt blev den kirkelige lovgivnings bestemmelser fulgt, 
for så vidt som menighederne blev hørt i sagen, men reelt blev der 
ikke taget hensyn til deres kritik. Der kan være flere grunde her
til. En af dem kan have været den meget korte tid, det seksmands 
udvalg, der var nedsat til at gennemgå forslaget, havde haft til 
sit arbejde. En anden grund kunne være den, at seksmands udvalgets 
kendskab til de enkelte menigheders udtalelser ikke beroede på ud
talelserne selv, men på sammendrag, som Kyrkomotet havde ladet fo
retage. Endvidere havde det været ulogisk, om Kyrkomotet ved at 
tage hensyn til menighedernes udtalelser var gået imod det kommis
sorium, det selv havde givet revisionsudvalget. Dertil kommer, at 
det i høj grad var de ledende kirkemusikeres entusiasme og arbejde 
for sagen, der fik den til at gå så forholdsvis glat og hurtigt 
gennem de forskellige demokratiske instanser. "Men den principiel
la frågan återstår", tilføjer Karl-Johan Hansson: "Varfor beg^rde 
kyrkomotet uttålanden av forsamlingarna om 1967 års melodiforslag, 
når synspunkterna från fåltet åndå inte beaktades infor det avgo- 
rande beslutet?", og han konkluderer, at "den demokratiska proces
sen når det gåiler F 1967 år diskutabel." Sætter Karl-Johan Hans
son spørgsmålstegn ved behandlingen af revisionsforslagets behand
ling på Kyrkomotet, ønsker han dog ikke uden videre at overgive et 
så folkeligt spørgsmål som en revision af salmemelodier til eksper
ternes afgørelse, og han illustrerer sin skepsis over for eksper
terne ved at henvise til, hvordan salmen 'Jag nu den såkra grunden' 
i fem efter hinanden følgende koralsalmebøger eller salmebogsfor
slag hver gang har fået en ny melodi.

Koralbogstillæggets indførelse
Efter Kyrkomotets vedtagelse af indførelsen af koralbogstillægget 
i efteråret 1968 blev der nedsat en redaktionskomité, bestående af 
Ahlskog, Andersén og Degerman, der skulle gennemgå det vedtagne 
forslag og forberede det til udgivelse. Dette arbejde kom til at 
strække sig over fire år, sådan at meloditillægget først forelå 
december 1972. Da det færdige tillæg forelå, viste det sig, at re
daktionsudvalget havde foretaget en række mindre ændringer og i 
tre tilfælde havde forsynet salmer med nye melodier, der ikke hav
de Kyrkomotets godkendelse.

Redaktionsudvalget havde tænkt sig, at de nye og de gamle melodi-
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er skulle aftrykkes ved siden af hinanden i samme bog. Forsamlings
forbundets forlag, der udgav de nye rytmiske melodier, valgte imid
lertid at udgive de nye melodier for sig selv. Sammen med titlen, 
hvor det - også af forlaget - var anført, at de nye rytmiske melo
dier var føjet til "Koralbeståndet med uteslutande av motsvarande 
tidigare melodiformer", gav dette brugeren det - falske - indtryk, 
at de nye melodier og melodiformer var blevet indført ikke sammen 
med, men i stedet for de gamle. Dette forhold sammen med biskop 
Forsells stærke anbefaling af de nye melodier i det svensktalende 
Borgå stift og Finlands Rundradios udstrakte brug af de rytmiske 
koralmelodier varslede om, at de nye melodier inden længe ville væ
re i almindelig brug. Det skulle imidlertid gå anderledes.
Som nævnt udkom den reviderede koralsalmebog først sidst på året 

1972, og man måtte vente yderligere 4 år til 1976, før den tilsva
rende koralbog udkom, 8 år efter den officielle vedtagelse på Kyr- 
komotet 1968. Disse store forsinkelser var udtryk for en manglende 
helhedsplan. Havde Kyrkomotet fra begyndelsen handlet efter en 
fastlagt handlingsplan, ville den tvivl og usikkerhed, der bredte 
sig i mange menigheder ikke mindst på landet, have været undgået, 
og melodierne kunne være blevet indført og indsunget med beslut
somhed og entusiasme.
Nu skete der det, at koralbogsrevisionen af 1968 blev overhalet 

af den kirkemusikalske udvikling, allerede inden den var blevet 
indført. En væsentlig faktor blev den åndelige populærmusiks gen
nembrud i slutningen af 196o'erne. I løbet af kort tid blev den 
rytmiske koral sammen med den traditionelle stive koral ikke alene 
af de fleste unge, men også af mange andre på det nærmeste afskre
vet som forældet, ude af stand til at bære moderne menneskers lov
sang frem.

Det endelige dødsstød fik koralbogstillægget, da Kyrkomotet 1975 
besluttede at nedsætte en salmebogskomité, der skulle udarbejde et 
forslag til en ny svensk-finsk salmebog, med den dobbelte begrund
else, at 1968-revisionen af koralsalmebogens melodiside ikke havde 
givet den fornyelse af salmesangen, man havde håbet på, og at sal
mebogen ikke alene savnede nye melodier, men først og fremmest nye 
tekster. Allerede to år tidligere, i 1973, var der blevet nedsat 
en kommission til udarbejdelse af et forslag til en ny finskspro
get salmebog, og denne samtidighed gav mulighed for en vidtgående 
ikke alene tekstlig, men også melodimæssig harmonisering mellem de 
to søstersalmebøger.
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Koralbogsrevisionens betydning
Efter en detaljeret redegørelse baseret på et rundspørge fra året 
1984, hvor Karl-Johan Hansson gør rede for koralbogstillæggets ud
bredelse i det svenskdominerede Borgå stift, drager han i et af
sluttende kapitel en række konklusioner af sine undersøgelser om
kring tilblivelsen og indførelsen af koralbogsrevisionen af 1968.

For det første slår Karl-Johan Hansson fast, at revisionen i 
stedet for at tilføre den svensk-finske salmesang nyt liv skabte 
en polarisering og fortrydelse mellem dem, der gik ind for de nye 
rytmiske koraler, og dem, der holdt på de traditionelle, stivere 
koralmelodier. Resultatet blev mange steder, at salmesangen blev 
mærkbart ringere i stedet for at blive bedre. For det andet fik 
den åndelige vises gennembrud i 196o'erne al traditionel salmesang, 
både rytmisk og urytmisk, til at virke gammeldags og ude af trit 
med den moderne virkelighed. For det tredie begyndte salmesangen 
netop på denne tid at glide ud af skolernes sangundervisning. For 
det fjerde begyndte mange kirkemusikere, der tidligere var gået helt 
ind for den rytmiske koral, at vise større åbenhed over for andre 
musikalske stilarter. For det femte virkede koralbogsrevisionen af 
1968 alt for ortodoks på mange, ligesom man mente, at revisionen 
var gået alt for vidt i retning af at restaurere og udskifte kend
te og indsungne melodier. Hertil kom, at det i mange menigheder 
hovedsagelig var organisten og præsten og næppe ret mange flere, 
der for alvor ønskede at indføre de nye, rytmiske koraler.

Selv om koralbogsrevisionen således på mange måder må siges at 
have været en fiasko, mener Karl-Johan Hansson, at revisionens 
langtidsvirkning allerede nu kan siges at have været ganske ander
ledes positiv. Ikke alene har revisionen gjort både læg og lærd i 
den finske kirke langt mere kirkemusikalsk bevidst, end man var 
tidligere, men den har også en gang for alle indført den rytmiske 
koral i Finland, ikke alene i den svensksprogede, men også i den 
finsksprogede del af den finske kirke. Takket være koralbogsrevi
sionen af 1968 kunne der i løbet af 197o'erne arbejdes videre med 
den rytmiske koral i de to salmebogskommissioner, der afleverede 
deres forslag til helt nye salmebøger i henholdsvis 1983 for den 
svensksprogede og 1984 for den finsksprogede kommissions vedkom
mende .

Karl-Johan Hanssons afhandling er både spændende og lærerig læs
ning. Set fra Danmark falder det i øjnene, at den rytmiske koral 
først blev introduceret for alvor i Finland, et halvt århundrede
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efter at Thomas Laub i Danmark havde udsendt sin Dansk Kirkesang i 
1918. En anden afgørende forskel mellem danske og finske forhold 
er den kendsgerning, at koralbogen og dermed salmemelodierne i Fin
land som i Sverige er underkastet autorisation, hvad de ikke er i 
Danmark. Det har betydet, at de rytmiske koralmelodier i praksis 
var indført i den danske folkekirkes gudstjenester længe før Den 
Danske Koralbog kom i 1954. Dertil kommer, at Laubs og hans elevers 
front mindre var vendt mod den stive koral fra det 18. og begynden
de 19. århundrede, men meget mere mod den romantiske kirkemusikal
ske tradition fra sidste halvdel af det 19. århundrede. Herved er 
på mange måder også diskussionen mellem den traditionelle guds
tjenstlige salmesang og den kirkelige populærmusik foregrebet: det 
er et langt stykke de samme praktiske, ideologiske og stilistiske 
argumenter, der blev brugt i den kirkemusikalske debat i Danmark 
for 5o og 6o år siden, og som bruges i dag. Forskellen mellem for
holdene i Finland og Danmark er den, at debatten i Danmark er fri, 
ubunden af hensyn til autoriserede melodier og koralbøger, hvor 
den i Finland i høj grad vil være fikseret på et for eller imod 
den til enhver tid autoriserede koralbog. Denne forskel betyder og
så, at den formelle demokratiske proces ved vedtagelsen af nye ko
ralbøger, som den kendes fra f.eks. Finland, i Danmark i stedet 
vil være en fortløbende folkelig proces.
Bortset fra alle forskelle er der meget at lære også for danske

re i Karl-Johan Hanssons afhandling. Argumenterne for og imod, be
gejstringen og skuffelserne er de samme. Det samme er konflikterne 
mellem sagkyndige, der vil det, de anser for sagligt rigtig, og po
litikere, der vil det, de anser for politisk muligt, jævnfør Karl- 
Johan Hanssons skelnen mellem "Idé og Verklighet" i afhandlingens 
undertitel. Også Karl-Johan Hanssons afsluttende konklusion, at et 
sagligt funderet arbejde som det svensk-finske revisionsforslag 
fra 1968 ikke alene har sin værdi i sig selv, men også kan være en 
"insats med fordrojd effekt", er værd at skrive sig bag øret. Det 
gælder nemlig også andre steder end i Finland.

NOTE
1) Karl-Johan Hansson: "En levande forsamlingssång". 1968 års svenska koralrevi
sion i Finland - idé och verklighet. Vasa 1985. Meddelanden från Stiftelsen for 
Åbo Akademi Forskningsinstitut. Nr. lo8. 237 s. ill. melodieksempler. With a 
summary in English. ISBN 951-649-193-6.



115

IAH I BETHLEHEM OG LUND

AF ELISABET WENTZ-JANACEK

Året 1986 ar ett mellanår, om man tanker på Internationella arbets- 
gemenskapens for hymnologi, IAH, konferenser. Vi befinder oss mitt 
emellan Bethlehem och Lund.

1985 for IAH for forstå gången over Atlanten for en s. k. joint 
conference med Hymn Society of America och Hymn Society of Great 
Britain and Ireland. Den lilla staden Bethlehem i Pennsylvania med 
Moravian College var en edealisk konferensplats. Arrangemangen skot
tes med lika delar effektivitet och vånlighet. Temat The roots of 
American hymnody belystes utifrån och inifrån. Från nordisk sida 
var det fil. dr. Inger Selander och undertecknad som forelåste, om 
import till Amerika respektive export från Sverige. Den mycket kom- 
plexa bilden av amerikansk hymnodi år och forblir komplex, men tack 
vara många goda direktkontakter forutom intensiva psalmkvållar, 
sångovningar och bandlyssning har vål vissa sammanhang klarnat. 
Sårskilt intressant var det att just i Bethlehem, dår Zinzendorf 
sjålv vistats, få del av måhriska och herrnhutiska traditioner.
Med ett så stort deltagarantal som i Bethlehem, nåra 3oo personer, 

år det risk for att det biir mera manifestation ån personlig kon
takt. Dock tror jag att specialister inom olika hymnologiska områ
den lyckades finna varandra. (Bland annat hade vi en efterlysnings
tavla att fåsta meddelanden på!)

Det har sagts att en amerikansk grupp gårna kommer till Lund 1987 un
der ledning av Hymn Society of America's sekreterare Tom Smith. I så 
fall biir det under Buxtehudejubileet som just nu forbereds på bå
da sidor av Oresund. I Lund år det dock framfor allt IAH-konferen- 
sen som forbereds. Den går av stapeln hår Z-7 augusti med Buxte- 
hude-exkursion den 8 augusti.

Temat for nåsta års konferens år Proalamatio evangelii et hymno- 
dia, missionsaspekter på sången. Tre block år planerade med teolo
giska, historiska och praktiska infallsvinklar. En detaljerad in
fo judning skickas under september ut till alla IAH's medlemmar, och 
i HM kommer också mera konkreta fakta att publiceras. Den som vill 
deltaga har god tid till anmålningsdatum som år satt till 1 mars 
1987. Samma dag bor också de uppsatser och frågor vara inne som 
man onskar publicera i IAH's bulletin. Dessa "papers" kommer att
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utgora ett viktigt material for grupparbeten under lundakonferen- 
sen. Den som skriver på engelska, bor bifoga en resumé på tyska 
(eller så skriven att den lått oversattes) och omvånt. Tyska och 
engelska år numera konferensspråken i IAH.

Temat for nåsta år har ursprungligen foreslagits av Svein Elling- 
sen i Norge. Avsikten var att forlågga 1987 års konferens till 
hans land. Det visade sig dock enklare att samlas i Lund, inte 
minst med tanke på alla som kommer resande från Østeuropa. Det år 
nåmligen ett påfallande starkt intresse bland kolleger, teologer, 
musiker, diktare, tonsåttare och andra i lånderna bakom jårnridån 
for den hymnologiska arbetsgemenskapen, som år ekumenisk.
Jag har fått formånen att representera de nordiska lånderna i 

IAH's styrelse, vårs president Robin A. Leaver numera år verksam 
i Princeton, USA. Kontakta mig gårna, adress Kyrkogatan 17, 222 22 
Lund!

FORFATTERNES ADRESSER

Sognepræst Peter Balslev-Clausen, Ahlmanns Allé 14, 29oo Hellerup. 
Sognepræst Nils Holger Petersen, Brødrene Reebergs Vej 5, 2ooo F.
Elisabet Wentz-Janacek, Kyrkogatan 17, 222 22 Lund.
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