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LANGFREDAG

Du stod jo selv ved vejen,
da han blev ført forbi,
du tav, imens du lytted
med gru til mængdens skrig,
og derfor ved du bittert,
at du var med deri.
Du fulgte skræmt med skaren
til magtens marterhøj,
mens spot og hånsords pile
i sværm imod ham fløj.
Før klang dit hosianna,
nu så du, at du løj.
Dit glade hosianna
frøs bort, imens de skreg
og hadets bølger lukked
sig om ham. Du var fej.
Og da de rejste korset,
så du den anden vej.
Så var han grumt til hvile
på korsets planker strakt,
så var han uden nåde
i dødens onde magt.
Da sprængtes gravens lænker
af hans: Det er fuldbragt.
Det nøgne ord fra korset,
som gennem mørket brød,
det nøgne ord, der lyser
i verdens beske nød,
det nøgne ord, der gløder
i påskemorgenrød.
Fra: Gustav Biering: Status 1984. Privat tryk (København) 1984.
Tegninger af Erik Verner.
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DEN TOMME GRAV

Gethsemane dit sorte sprog,
din afmagt
under dødens åg,
den bitre kalk
i rædsels nat,
formørket, blindet
og forladt.
Og Golgatha din dumpe gru,
da verdens hjerte
brast itu,
da døden kom
med iskold hånd
og knuste håb
og liv og død.
Så stor en nød,
så dyb en angst,
mens mørkets engel
gik på fangst,
som var hver sjæl
til død bestemt,
af himlen selv
i helved glemt.
Da tændtes sol,
og lyset fo'r
med sejr til
den knuste Jord,
og Satan skjalv
i marv og ben,
da lyned splintred
gravens sten.
Se, påskens sol
af natten steg,
mens alle mørkets
magter veg.
Og bange hjerters
bange råb
fik nye klange
fyldt af håb.

Fra: Gustav Biering: Status 1985. Privat tryk,
Tegninger af Erik Werner.

(København) 1985
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KINGOS PASSION 11
AF ERIK A, NIELSEN

DEN HISTORISK KRISTELIGE-SALME
For et kristent menneske var - indtil rationalismens tid - kirke
året det store epos, man som kirkegænger og bibellæser gennemleve
de som et langt forløb, der omsluttede og tydede årets kreds. Kir
keåret var en slags praktisk-pædagogisk foranstaltning, der sørge
de for, at menigheden på denne måde stadig ved liturgiens hjælp
gjorde sig samtidig med Jesu bevægede livsløb fra fødslen til
himmelfarten, samt indgik til det liv i menighedens fællesskab,
som hans genkomst i Helligåndens skikkelse opbygger ved pinsetid.
At deltage i gudstjenesten søndag efter søndag, at udfolde et
kristeligt hjemmeliv med bøn, salmesang og husandagt var således
dybest set at føje sig ind som led i det liturgiske år og bringe
sit liv og sine tanker i overensstemmelse med det. Hvad der i de
gamle salmer skulle udsiges af teologi, af kristelig moral eller
af kristelige følelser, måtte altså finde sin plads på et velvalgt
sted i kirkeårets epos, der da også var rigt og mangetonende nok
til at skaffe en mangfoldighed af stemninger og tanker deres sung
ne udtryk igennem salmedigtningen. Det er således en afgørende
egenskab ved en ældre salme, at den næsten altid har en veldefine
ret plads, enten som led i gudstjenestens og de øvrige kirkelige
handlingers faste forløb eller i kirkeårets kredsgang.
Den salmebog, som Kingo efter kongeligt pålæg gik i gang med at
komponere af 168o'erne, og som af forskellige politiske grunde
2)
aldrig blev redigeret færdig
, er disponeret i fuldstændig over
ensstemmelse med kirkeåret. Kingo kom selv kun til at redigere den
såkaldte Vinterpart af Danmarks og Norges Kirkers forordnede Psalmebog (1689) , men da andre overtog og omredigerede værket til det,
der i folkemunde retfærdigvis altid har heddet Kingos Salmebog,
fastholdt de uden ophævelser kirkeårets tekstrække som den sammen
fattende størrelse.
Men i det følgende århundrede, Holbergs og Brorsons, brød dette
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liturgiske kompositionsprincip sammen, bl.a. under presset fra de
nye forstandsformer, som rationalismen udviklede og som med tiden
også kom til at sætte vidtrækkende spor i de kristne tankeformer.
Allerede i Brorsons store salmeværk fra 1739, Troens Klenodie, er
det tydeligt, at der er gået teologisk systematik i kompositionen.
Brorson indleder som beundrende Kingo-discipel med et stort afsnit
salmer, der liturgisk følger kirkens år; men derefter anbringer
han en lang række af andre afsnit, hvori han komponerer salmerne
sammen efter et andet, uhistorisk princip, som måske kunne kaldes
princippet om frelsens orden, dvs. en redegørelse for troslivets
forudsætninger og følger for den kristelige livsførelse. Det er en
moralsk-dogmatisk anskuelsesform, der udtrykker sig i denne opstil
ling. Og kommer man så endelig frem til den af Grundtvig afskyede
Evangelisk-Christelige Psalmebog fra 1798, er det den begrebslige
kompositionsform fra andendelen af Troens rare klenodie, der fuldstændig har overtaget kompisitionen 3)
Den moderniserende kraft, der således forskubber salmebøgernes
komposition, betegner en fuldstændig omlægning af den traditionel
le kristne pædagogik og poesi. Salmetraditionen slipper kun ind i
den Evangelisk-Christelige Psalmebog i totalt gennemarbejdet form,
og størstedelen af især Kingos salmedigtning er nærmest forsvundet.
Når man i nutiden så ofte har bebrejdet Grundtvig hans hårdhændede
fremfærd i sine Kingo-gendigtninger, overser man let, at Grundtvig
til syvende og sidst har en meget stor del af æren for, at Kingo
blev genanbragt på en central og rigtigt opfattet plads i den danske salmedigtning 4)
Begyndelsen til denne rehabilitering fandt sted allerede i året
1811, hvor Grundtvig i ugeskriftet Sandsigeren offentliggjorde en
lille afhandling om den historisk-kristelige salme, og hvor han
afsluttede sin fremstilling med at indbyde sine samtidige til at
skrive salmer til troslivets fornyelse og Den evangelisk-kristeliges fordrivelse. Med en historisk-kristelig salme mener Grundtvig
en digtning, der i hele sit anlæg er fortællende, og det er barne
sengen De hellige tre Konger, bedre kendt under navnet Deilig er
den Himmel blaa, der har givet ham anledning til at skrive den
lille afhandling. Sangen blev trykt sammen med overvejelserne, og
i denne lille offentliggørelse fra 1811 gør Grundtvig egentlig al
lerede de første væsentligste erfaringer, som peger frem mod det
liturgiske og episke anlæg, der som en forklarelse af traditionen
kommer igen i første bind af hans Sang-Værk
til den danske Kir
ke fra 1837.
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Den korte afhandling fra 1811 er højst skarpsindig i sin analy
se af samtidens fejltagelser og fremsynet i sin skildring af,
hvad samtidens kristenliv følgelig har behov for. Hvis alverdens
konger ikke mægter at sætte det mindste blad på en nælde, så for
mår den rationalistiske afart af kristentroen ligeså lidt at få
et trosliv og en levende kristelig digtning til at blomstre. Det
er intet mindre end kristenlivets syndefald at ville tilpasse det
til de rationalistiske tankeformer, moraliseringen over almene
borgerdyder, de abstrakte, billedfattige anskuelsesformer, hele
udrensningen af det fortælle- og billedstof, den kristne tradi
tion har med sig som sin varigste bibelske arv.
Sin vane tro lader Grundtvig også denne fordybelse i et emne
vokse ud af et billede, der udgør den egentlige organiserede
kraft i afhandlingens forløb og slyngninger. Han skriver: dersom
vi endnu længere ville vedblive at ringeagte sand Kristendom og
daarligen sysle med at opelske et Kundskabstræ af den halvvisne
Gren, som er løsrevet fra sin hellige Rod, da vil Slægten snart
vorde udjaget af sit drømte Paradis, uden anden Vinding end den
raadnende Frugt, den stjal med formastelig Haand, og da vil den
forgjæves længes efter det foragtede Livets Træ, fortvivlende
vil den staae med den mørke Grav foran sig, og bag sig Keruben med
det flammende Sværd 5)
Grundtvig ser således i 1811 meget tydeligt, at det, der er
sket med kristenlivet i løbet af det foregående århundrede, er en
drastisk og dertil tåbelig beskæring, som har fjernet en vækst
fra dens rod og troet at kunne få frugt fra den gren, der er uden
forbindelse til sit træ og sine rødder. Salmedigtningen er blevet
en gren, der ingen plads har på livets træ.
Hvis en billedtale som denne skal være mere end teologisk reto
rik, må den henvise til en virkelig forestilling om vækstkræfter,
hvad den da også gør hos Grundtvig. Den vækst, Grundtvig allerede
på dette tidspunkt har for øje, er de livskræfter, som kristentro
en og den kristne digtning kan forbinde sig med. Det helt afgøren
de spørgsmål, Grundtvig stiller i denne afhandling, drejer sig om,
på hvilken måde og med hvilken kraft salmens billedverden kan gri
be formende ind i menighedens og den enkeltes liv.
Når dette spørgsmål er stillet, medfører det, at Grundtvig må
konstatere, hvorledes den salmedigtning, der prædiker moral- og
fornuftsreligion, er blevet enstonende, kold og tør, fordi den
har sluppet sin forbindelse til det historiske. Så snart fortællin-
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gens fremadskridende begivenhedsrække, dens handlende personer,
prisgives til fordel for begrebets abstrakte almengørelser, sætter
en digtning sin afgørende virkekraft overstyr. Den klassiske reto
rik, der blandt så meget andet indeholdt en højst forstandig pæda
gogisk tænkning, fastholdt netop eksemplet, det levende forbillede
som en uundværlig del af sin opdragelseskunst ^. Den forbilledli
ge skikkelse, som i en karakteristisk krise handler stærkt og mo
digt, forbinder sig på en langt mere dybtgående måde med de lytten
des væsen, end den abstrakte moralisering og skildring af dyder
formår det.
Grundtvig bryder med moralismens opdragelsestanker ved at fast
slå, at man ikke griber og forvandler mennesker ved at gøre dem
mere oplyste, men ved at blive i stand til at berøre deres vilje
og motivering. Oplysningen skal blive til livsoplysning, sådan som
han selv senere kom til at præge dette ord. Og for at røre ved den
menneskelige vilje må salmen som enhver anden billedlig udtryks
form fremvise viljer og skæbner i historiens former. Moralen bør
iføre sig en mere eller mindre historisk Dragt for at vinde Ind
gang. Føier Man til, at det mindre er Kundskab om Pligterne end
Villie og Størke til at opfylde dem og til at forsage, hvad der
behager Sandserne, der fattes Menneskene, behøves der vel ei mere
Bevis for, at de Fleste Kirkesange burde vosre levende Billeder af
Jesu og de hellige Mænds Liv; og de fremfarne Tider have lært, at
saadanne tale kraftig til Hjertet og laane Sjælen Vinger til høi
7)
Flugt over det Jordiske
Fra den Evangelisk-Christelige Psalmebog var den historiske Jesus-skikkelse så godt som forsvundet, f.eks. var ikke én af Kingos
egentlige passionssalmer optaget deri. Den megen smagfuldhed og
pænhed, der også sidenhen har været den borgerlige kirkes problem,
havde ikke nerver til at synge om blodige henrettelser, ja skyede
endog fødselen og barnet i stalden som for kraftig naturlighed.
Grundtvig så med rette denne udeladelse som en undsigelse af en
gammel kristenpligt til at følge Kristus efter, til at tilegne sig
og begribe hans skæbne ved at gentage den i sit eget liv. Det kan
derfor ikke undre, at Grundtvig måtte pege bagud hinsides rationa
listernes kultiverede trosliv til mere stærke og paniske mennesker
som Luther og Kingo, når han skulle påbegynde sin egen vidtrækkende og vidtløftige plan for salmens genoplivelse ;.
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ANDAGT OG MEDITATION
Et af dansk salmedigtnings største fortællende forløb udgøres af
de 17 passionssalmer, Kingo indkomponerede i Vinterparten af sin
salmebog. I den Forordnede Kirke-Psalmebog aftrykkes disse salmer
som et tillæg med følgende forklaring: Psalmer over Passionen,
hvilke kan bruges i Menighederne Fasten igiennem, ved Uge-Prædikerne og paa Bededagene, efter ethvert Steds Leilighed
. Men i
Vinterparten er salmerne komponeret ind i mellemrummene mellem de
enkelte fastesøndage. Herved kommer de til at danne en art sammen
hængende hverdags-tekstrække, sideløbende med fastesøndagenes tra
ditionelle læsestykker. Det er begivenhederne fra nadverindstiftel
sen skærtorsdag til Jesu korsdød langfredag, der på denne måde
forstørres op og gøres til et syv uger langt forløb, hvori menig
heden som en mediterende påskeforberedelse gennemlever de enkelte
stationer på Jesu lidelsesvej. Man kunne måske kalde fastetiden
for påskens advent og anskue passionssalmerne som en langt udspun
det faste-andagt.
For religiøst uerfarne mennesker hviler der et tykt lag støv
over begrebet at holde andagt. Andagten er en mild kedsomhed, an
dagten er forbeholdt de hellige, andagten er en religiøs pligt
handling. Og en sådan opfattelse er i mange henseender ikke så
forkert. Alligevel skjuler den for den kendsgerning, at visse for
mer for andagt kan være både storslået, dybt bevæget, lidenskabe
lig og modig, udholdende, ja måske vild. Glosen andagt har sin op
rindelse i det tyske ord denken an (at tænke på), og andagten har
da også som religiøs form det formål at skole og uddybe den menne
skelige tankevirksomhed på en bestemt måde. Andagten er altså en
kristen form af det, som i moderne tid hedder meditation. Og medi
tationen nyder hos mange nutidige mennesker en større respekt.
Forudsætningen for både meditationen og andagten er, at der døgnet
igennem forekommer et broget mylder af henvendelser, der vil be
slaglægge et menneskes opmærksomhed. Tanker fur sjældent lejlighed
til at forløbe uforstyrret og rent længe nok til at de kan antage
en fast og gennemsigtig form.
Andagten og meditationen er da to måder at indprente sig fore
stillingsbilleder på, eller måske at rense sig for hverdagens tan
kemylder på. Den klassiske kristne meditation, der altså bærer be
tegnelsen andagt, adskiller sig fra størstedelen af den moderne me
diteringskunst ved, at den beskæftiger sig med en billedverden,

8

som er hentet fra Bibelen. Den moderne mediterende søger mod et
ligevægtspunkt, som hun eller han forestiller sig som en art midte,
man har i sig selv. Men i andagten søger tankerne imod en midte,
som ligger hos Gud.
Aage Henriksen har defineret meditationen som en anskuende for
dybelse i en sanset eller forestillet genstand, der medfører omlejring af bevidstheden '*'0^ . Den genstand, der mediteres over i
Kingos passion, er ikke selv i hvile, men er en af de mest oprør
te og dramatiske begivenhedsrækker, menneskeheden kender. I skær
torsdagens og langfredagens løb sker de mest dybtgående omlejrin
ger i menneskenes livsvilkår siden syndefaldet. Bare det at stille
sin bevidsthed til disposition for denne begivenhedsrække bevirker
følgelig drastiske omlejringer i den. Den blotte genfortælling af
passionsforløbet er allerede tilstrækkeligt.
Traditionen har bearbejdet disse evangeliske kernebegivenheder
i det endeløse og f.eks. på forskellig måde fastlagt og navngivet
en række stationer på lidelsesvejen: Kristus i Gethsemane have,
tornekroningen eller ecce homo (Pilatus' fremvisning af den pinte
Kristus). Hvert af disse billeder har samlet sig til en ikonogra
fisk enhed med et fast inventar af personer og genstande, sådan
som det eksempelvis kendes fra Durers grafiske serier eller fra
Briiggemanns store, træskårne alter i Slesvig domkirke. På hver af
disse stationer kan malstrømmen af begivenheder standses så meget,
at en mediterende fastholdelse af momentet bliver mulig. Og alle
rede herved bliver en ejendommelighed ved passionstraditionen syn
lig: modsætningen mellem de åndeløst hurtige hændelser, der for
de implicerede næppe levner tid til overvejelse, før det katastro
fale begivenhedsforløb er ført til sin bitre ende, og den grundige,
næsten udspekulerede efterlevelse og efterprøvelse, hvormed den
mediterende fordyber sig i hvert led af kæden.
Det er passionsbegivenhedernes indprentning, som er denne medi
tations store formål. Men skønt de i deres enestående forening af
gru og ophøjethed er uforglemmelige, så er de ligesom andre eks
treme begivenheder samtidig så grelt afvigende fra normallivets
jævnhed, at de er vanskelige at fastholde. Hverdagens måde at san
se og huske på er tilbøjelig til at udstøde dem og holde afstand
til dem. Derfor bliver det i dybere forstand meditationens opgave
at nedbryde hverdagens forventningshorisont og lukke de matte san
ser op for det overjordisk skønne og forfærdende. Tilegnelsen af
begivenhederne bliver en salighedssag.
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Mens f.eks. Erik
Krabbes lange passionssalme fra Hans Thomissøns salmebog
^ for
talte lidelseshistori
en rent episk, er der
hos Kingo tilkommet he
le spørgsmålet om, hvor
ledes den nutidige syn
der skal formå at få
sit liv knyttet sammen
med påskens begivenhe
der og derved blive
delagtig i dens følge
virkninger. Dermed er
et i dybere forstand
lyrisk spørgsmål, jeg
ets spørgsmål om sin
egen betydning i for
hold til den sansede
og forestillede omver
den, blevet stillet.

Albrecht Durer: Syndefaldet

Muligheden for at arbejde med dette spørgsmål er så grundlæggen
de i passionsdigtningen, at den har sat sig spor i selve komposi
tionsformen. Fra eksempelvis Bachs passioner kender man, hvorle
des den rent episk-dramatiske fremstilling af begivenhederne veks
ler med salmekoralerne , hvori menigheden kollektivt modtager det
skeende i en slaus gudstjenesteklang, og arierne , hvor solostemmer
eller duetter fortolker den enkelte troendes inderliggørelse og
stemthed i forhold til lidelseshistoriens momenter. Da Kingos gen
re i sig selv er salmen, bliver det den musikalske passions to øv
rige bestanddele: den episk-dramatiske fremstilling og den lyriske
tilegnelse, der deler digtningen mellem sig. Det sker i alle sal
merne på næsten samme måde, nemlig sådan, at de to første tredje
dele fremstiller situationen, mens sidste tredjedel, kaldet appli
kationen, stiller spørgsmålet om jegets plads i forløbet.
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OUVERTUREN

Anslaget til Kingos store værk lyder således:

Hører til I høye Himle
Hører til I Engle-Koor!
Hører 0 I Folk som vrimle
Og som Jordens Klod beboer!
Høre hver som høre kand,
Hver som Sands har og Forstand,
Alt det som har Aand og Øre
Lave sig nu til at høre.
JEsus, O vor JEsus siunger!
0 en meer end Engle-Sang!
Tier alle Engle-Tunger!
JEsu Røst maa have gang!
Himlens heele Harmoni
Sættes nu i Melodi
Ved vor JEsu Mund og hierte,
Før ham Døden skulde smerte.

(276)

Det bibelske tekstgrundlag bagved Kingos passion er den såkaldte
passionsharmoni, dvs. en sammenstilling og komplet udgave af de
evangeliske beretninger om Jesu lidelseshistorie. Denne sammenstil
ling af de forskellige evangelisters beretninger, der f.eks. er
baggrunden for at man kan nå op på antallet syv korsord , har siden
12)

15oo-tallets slutning været trykt i salmebøgernes tillæg
. Det
er simpelthen denne passionsharmonis første sætning, Kingo lægger
til grund for sin ouverture-salme: Og der de havde sjunget Lovsangerij gik Jesus hen ud efter sin Sædvane over den Bæk Kedron til
Olieby erget.
Den lovsang, Jesus her istemmer, er - oplyser Kingo i en note det såkaldt store hallelujah (psalme 112-19), som jøderne sang ef
ter deres påskemåltid. Sangen skulle ihukomme jødefolkets udvand
ring af det ægyptiske fangenskab og dets indvandring i det forjæt
tede land. Kingo skriver: Men Christus med denne Sang berømmer
Guds Velgierninger i det Ny Testamentes efterdi hand alt tilforne
haffde indstifftet Nadveren, sit hellige Legems og Bloods Sakra
mente ... (277). Jesus er altså her selv den typologiske bibelfor
tolknings ophavsmand, da han udlægger den gammeltestamentlige
tekst på sig selv: igennem sin lovsang knytter han nadverindstif
telsen sammen med den brødsbrydelse og blodsudgydelse, som nu skal
foregå med hans legeme i dets lidelseshistorie. Ikke blot jødefol-
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ket skal nu befries, men alverdens folk og fanger udfries af syn
dens og dødens verden 13^.
At Jesus kan lovsynge Gud i netop den stund, hvor han skal træ
de ind på sin lidelses lange bane, fylder den syngende salmedig
ter med undren. Der er det størst tænkelige klangrum omkring den
syngende Jesus. Alt, hvad der sædvanligvis fylder verdensrummet
med sin mangfoldighed af lyde, manes til tavshed? himlen, hvori
englekorenes sang ellers lyder for Herrens trone, må tie og lytte
sammen med alle jordens folk. Det store alt holder vejret og al
opmærksomhed vender sig i koncentreret form imod den begivenheder
nes midte, hvor den, der skal blive vor frelser, nu går syngende
ud på sin smertensvej.
Mens resten af passions-cyklusen appellerer intenst til den
menneskelige synsevne, er det i optaktssalmen høresansen der ta
ges i brug. Hørelsen er en af de menneskelige fjernsanser, og til
forskel fra synet sanser den samtidig hele horisonten rundt og
hører hele himmelhvælvet over sig. Hørelsen er på denne måde total
sansen, og det ligger i selve naturen af denne sans, at det kunne
blive den, der skabte menneskehedens stærkeste begreber om skabel
sesværkets kosmiske helhed, nemlig forestillingen om sfærernes mu
sik, klangen der som et ekko og et ekkos ekko fortaber sig ud til
rummets endeløshed.
Men selv denne sfæremusik kan nu for et panisk øjeblik påbydes
tavshed, fordi det ufattelige sker, at den overtones af en endnu
større klang: Gud selv synger, ikke i det yderste fjerne, men i
midten af den jordiske hvirvel af begivenheder, som han nu skal
gennemlide. Det er den fuldkomne balance mellem det nære og det
fjerneste, når Jesus nu selv sætter hele himlens harmoni i toner.
Bortset fra selve skønhedsvirkningen ved at få denne fjerne
klang anslået allerede i optakten, opnår Kingo ved sit fremragende
anslag at gøre de kommende begivenheders paradoksale dobbeltkarak
ter klar fra begyndelsen. Hvad der menneskeligt set tegner sig som
en allé af ydmygelser, pinsler og død, åbenbarer sig for det gud
dommelige blik som en vej til befrielse og triumf. I typologisk
modsætning til Adam, der græd ved uddrivelsen fra Paradiset, kan
Jesus syngende gå sin død i møde med forvisningen om, at han såle
des vil genoprette en guddommelig orden i verden, en orden, der
jordisk set har været forstyrret siden syndefaldet. Ved Jesu mel
lemkomst skal det ske, at den himmelske harmoni nu igen skal kom
me til at omfatte også de syndige jordiske menneskeliv. Jesu gud-
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dommelige evne er da den, at han kan fastholde det store formål
tværsigennem alle tilsyneladende uoverkommelige og definitive jor
diske lidelser. Han bliver i Kingos fortolkning aldrig totalt iden
tisk med sit eget plagede legeme, men udholder dets angst og pins
ler som uundgåelige omstændigheder ved den store plan, han er op
fyldt af at skulle virkeliggøre.
Jesus er i passionens øjeblik den mest fuldkomne skikkelse til
mediterende selvbearbejdelse. Den kristne forestilling om Jesu to
naturer, en menneskelig og en guddommelig, tegner netop det "land
skab", meditationens omlejring skal finde sted i. For i den drama
tiske og billedrige meditation over Jesu lidelsesvej, som salme
digteren og de syngende nu skal gennemføre, vil alle passionens
rædsler træde lyslevende frem, og skal de ikke få en troende til
at bukke under i afmagt og opgivelse, må forventningerne til den
guddommelige forløsning vokse sig så levende i troslivet, at de
overstråler alt andet.
Dette er jo i sandhed en ouverture, en mægtig klang til indled
ning. Kingo slår ned på netop Jesu lovsang, fordi han selv som dig
ter nu også syngende skal begive sig ud på det, der skal være hans
egen smertes og triumfs vej, han lange digteriske og andægtige for
dybelse i passionshistorien. Også han kan ængstes med grund, for
hvorledes skal han kunne blive ved med at synge og digte, hvorle
des skal stemmen undgå at briste i ham, når han nu skal følge i
Jesu fodspor gennem den mest oprivende og i bogstaveligste forstand
himmelråbende historie, der nogensinde har kunnet fortælles.
Og han svarer, idet han opmuntrer sig selv til værket:
Stem da op mit svage Hierte,
Stem min Tunge, Siæl og Aand,
At Jeg siunger om din Smerte,
Vri mig med din egen Haand,
At din Død dend blive maa
Alt hvad Siælen Nyner paa,
Saa Jeg drive kand og dræbe
Døden, med din Død paa Læbe.
Siung min Siæl, og lad dig høre!
Glem dog ey andægtig Graad!
JEsu Aand dend dig skal røre.
Siung om Eblet Adam aad!
Siung saa om det JEsus leed.
Om hans Kors, hans blood og sveed.
Siung on troe, saa skal du stige,
Siungendes i Himmerige.
(279)
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Og hermed ligger da vejen klar for læseren eller for den syngen
de menighed. Også den skal i fastetidens begyndelse forberede sig
på at deltage i en dramatik, der giver genlyd til verdensrummets
yderste grænse. Også vi skal med ængstelse og fortrøstning gå gen
nem lidelsens mange ydmygelser og prøvelser. I andagten og sangen
gentager historien sig som nutid, igennem denne lange fordybelse
bliver frelsen til virkelighed, der også omfatter os.

OM JESU SVEED UDI URTEGAARDEN

Dette er den første egentligt fortællende salme i paaasionen. Pla
ceret lige efter optaktssalmen skildrer den, hvorledes Jesus kryd
ser Kedrons bæk og vandrer ind i Gethsemane have. Han lader dis
ciplene tilbage og gribes i sin ensomhed af en dødelig angst over
det forestående. Passionsharmonien fortæller: og det kom3 ats der
han stridde med Døden og bad inderligen3 da blev hans Sved som
Blodsdraaber3 der faldt paa Jorden.
Undersøger man nu denne salme som kristelig metaforisk medita
tionstekst, bliver det klart, med hvilken simpel storhed den er
lagt til rette for sit brug. Der er formentlig tale om det mest
gennemarbejdede stykke typologisk tekstudlægning i den danske sal
melitteratur. Kingo havde som lærd teolog fordybet sig i betyd
ningsfulde værker fra sin samtids opbyggelseslitteratur, og det
er især muligt at påvise en stærk afhængighed af Johann Gerhards
Harmonia, der er udgivet i Frankfurt 1652 14) . I dette lærde værk
har Kingo kunnet finde en opsamling af den lange tradition for ty
pologisk læsning af lidelseshistorien, og han har som overlegen
digterisk begavelse haft stærk sans for de poetiske muligheder i
den typologiske billed-kombinatorik, som han overtager, men også
bearbejder selvstændigt og afvinder stor digterisk skønhed og
strenghed.
Kingo har i Gerhards kommentarer til Gethsemane-situationen kun
net læse, at Jesus ville møde Satan selv i haven, fordi Adam i sin
tid måtte møde Satan i sin have. Det er dette motiv, Kingo udar
bejder, da han sammenkomponerer salmen over tre haver: paradisets,
Gethsemane og det nutidige jordelivs "have". Med disse tre haver
kan Kingo analogisk stille hele frelseshistorien fra syndefaldet
og frem til os selv frem for os, så den bliver delagtig i evange
lietekstens drama. Sammenstillingerne er udført med største kunst-
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færdighed og mange detaljer. Over for de vidunderlige frugtbæren
de træer i Paradiset stiller Kingo følgende vækster i Gethsemane,
der hvis de optages bogstaveligt på nethinden mest ligner et sur
realistisk maleri:
Der er intet Træ for Øye
Hvor Freds Frugter er at faal
Kriig og Striid og Mord og Død,
Pidske, Plager, Spot og Nød
Synes aff hver Knop at sprude,
Freden er for JEsus ude.

(28o)

Ind i denne krigeriske have må Jesus gå, netop fordi Adam ved sit
syndefald blev skyld i, at menneskene blev uddrevet af fredens ha
ve. Menneskets forbudte lyst i Paradiset førte til dets fald, nu
skal den uskyldige Herres lidelser i Gethsemane bringe det brudte
forhold til Gud i orden påny. Følgelig tilkaldes nu Adam (Kom, 0
Adam, kom at see/ Ind ude i Gethsemane!) for at være vidne til,
hvorledes Jesus for at genoprette det forbrudte, må gennemleve det
i modsat retning. Den angst, som overfalder Jesus, er en byrde af
den samlede menneskelige synd, og hans oplevelse af den er så skån
selsløs, at den gennemryster hans legeme:
Trænger sig i JEsu Blood,
Kniber ved hans Hierte-rood,
Slider, saver, Skiær og stinger,
Som Ti Tusind gifftig Klinger.

(281)

For Adams øjne tager angsten skikkelse af slangen fra Paradiset.
Om denne slange hedder det jo, at den skal bide dig i hælen, men
du skal knuse dens hoved, og med et spil på denne sætning indfører
Kingo den da også i sin tekst, hvor det hedder:
Angist vil sig strax tillave,
Følger dig i Hælen med!
Med de titusind giftige klinger i Jesu blod føres slangemotivet vi
dere, så at slangebiddet er selve anledningen til Jesu krampelig
nende angstanfald:
See, hvor Otterslangen bider
Og ophidser alt hans Blod!
See, 0 see hvor ængstes hand!
See, hvor gifftig vaar dend Tand
Som med Dødsens kolde Smerte
Brød Guds Søns det rene Hierte.

(281)

Herfra glider salmen næsten over i en dødsbeskrivelse, og først på
dette sted påkaldes en ny iagttager, nemlig den Guds engel, der i-
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følge evangelieberetningen styrker Jesus i hans agoni og øjen
synlig giver ham den lindring, at giften i hans årer bryder frem
igennem hans krop som en blodig sved. Jesus selv gør næsten tje
neste som et filter, der renser og helliggør den væske, der læg
ger sig som en blodig dug over havens græs og blomster.
Inden i de episke begivenheder udspiller der sig således et sym
bolsk drama knyttet til syndefaldsberetningen og til legemets væ
skeverden .
Netop det flydende element i dets mange forskellige former sy
nes at være det egentlige metaforiske princip i salmerne - og spe
cielt i denne. Der er tale om et rigt udfoldet billede. I salmens
anslag vader Jesus med sin bare fod over Kedrons bæk, hvorved han
gentager Davids gang over samme bæk. Det fortælles (2. Sam 15.23),
at David krydsede Kedron, da han med gråd og smerte måtte flygte
fra Jerusalem. Bækken betyder altså som Rubicon et skæbnesvangert
skel, og hertil kommer, at Kedron ifølge traditionen betyder den
sorte bæk (jfr str. lo), hvad der skal bero på, at den var fyldt
op med blodigt affald 15) . Den bodslignende vandring igennem den
ne bæks afskyelige vand tegner altså den første figuration af Kri
sti lidelsesvej, og det er i salmens applikationsdel klart, at
Kingo opfatter vandringen som en bodsgang, man selv må eftergøre,
en første nedstigning i det blodige bad, som foregår passionen igennem:
Nu saa vil jeg mig da vende
Hen til Kedrons sorte Bek,
Og fra Verdens Vellyst rende
I en Poenitentzes Sek!
Ind udi Gethsemane
Skal mig Hierte Daglig see,
Med hans Pine, Blood og Møye
Overstryge Siælens Øye.

(282)

På denne måde bryder Kingo effektfuldt ind i en sværttilgængelig
verden af menneskers æstetiske forbehold, vores næsten tabu-lig
nende vægring ved at berøre det, som på samme tid er helligt og
afskyvækkende. Inde i blodets væske og i kroppens udsondringer fo
regår mysteriet. For at komme i levende forbindelse med det, må
den syngende - i al fald metaforisk - gennemføre berøringen med
dét, som ens instinktive reaktioner ikke kan udholde at komme i
kontakt med. Nutidens æklede afvisning af hele blodsmystikken i
baroktidens digtning er, al sin forståelighed til trods, en bloke
ring over for selve det sted, hvor dens billedverden har sine mest
radikale kræfter investeret.

/
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Det, der flyder ud af
Purpur-Kilden i Jesu krop,
er da også netop det, som
jeget beslutter sig for
at opsamle i salmens ap
plikationsdel. Med forskel
lige metaforers hjælp for
vandler den syngende sig
til billedlige skikkelser,
der bringer ham i berøring
med Jesu blod. Dette sker
ved yderligere udbygning
af det typologiske arbej
de. De blomster, som vok
sede i Paradiset, er ikke
meget værd i forhold til
de blomster i Gethsemane,
som modtog Jesu blodige
sved. For at kunne berø
res af denne sved, må sal
misten nu digte sig selv
ind i blomstens skikkelse,
hvad han gør ved hjælp af Esajas-forestillingen (Es. 4o.6 ff) om,
at alt kød er som græs og alt menneliv som blomsterne i græsset.
Forgængelighedstemaet i dette leder så over i en skildring af, hvor
ledes jeg selv i min dødsstund vil svede angstens sved og da må an
råbe om den nåde, som er købt mig ved Jesu blod.
Og endnu et billede kaldes frem med stor poetisk rækkevidde; bil
ledet af jøderne, der ved udgangen af Ægypten (2. mosebog 12.21 ff)
strøg lammets blod på dørstolpen, så at dødens engel måtte gå for
bi, når den dræbte alle de førstefødte. Således skal jeget undslip
pe dødsenglen ved selv at blive strøget med Jesu blod, en fortolk
ning af, hvad salvingen af den døende indebærer, og et billede der
viser, hvorledes væskerne i det store kristne billede øjensynlig
veksler over i hinanden som vandet til vinen og vinen til blodet.
Endelig naar Hiertet brister,
Naar min' Øynes Lys forgaar,
Naar min Tunge Maalet mister,
Stryg min Siæl da med en Taar
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Aff din røde Sveed og Blood!
Salve da mit Hierte-rood,
Saa skal jeg i Dødsens Vaade
Finde salighed og Baade.

(284)

Igennem dette sakramentelignende billedarbejde forbindes begiven
hederne i Gethsemane have med skærtorsdagens hovedbegivenhed:
nadverindstiftelsen. Det billede af Jesus, der ligger til grund
for Kingos fremstilling her, er forestillingen om Jesus som druen
der er lagt i persekarret. Mens angsten knuger ham, presses blo
det af ham. Hos Kingo udsiges dette billede ikke direkte, men
Brorson, der i numrene VI-XI af sin Svane-Sang uddrog en række
tematiske kvintessenser af Kingos passion, ser alligevel tydeligt
billedet:
Lad mig, søde JEsu, møde
I din Pines Natte-Vagt,
Dig at skue. Livets Drue,
I Guds Vredes Perse lagt.

’

Ved således at strømme ud bliver Jesu væsen og magt til en mægtig
og underlig flod, der strømmer ubrudt gennem tiderne ned til os,
der lever så lang tid efter ham. Den andagtssøgendes hensigt er
det da at åbne sig, så denne strøm også trænger ind i hende eller
ham. I væskens sammenførende element sker symbolsk set det møde,
der med en mangfoldighed af midler fremmanes på tværs af afstande
• • j og rum 17)
i• tid

VÆKKELSE
I de to første salmer, der her er undersøgt, er den bibelske gen
fortælling tydeligt formet af en religiøst instruerende hensigt.
Salmerne er fulde af signaler for, hvorledes det evangeliske dra
ma skal opleves og overtages af den syngende. En ny drejning af
dette bodsforeskrivende arbejde findes i tredje passionssalme Om
de Sovende Disciple, hvis hovedtema netop er opvågningen til del
tagelse i Herrens lidelser. Disciplene, der ikke har kræfter til
at våge med deres mester, synker gang på gang tilbage i deres tun
ge legemers dorskhed. Jesus minder da de søvndrukne disciple om,
hvad de oplevede i den situation, man plejer at kalde forklarel
sen på bjerget (Matt. 17.1-9)
4
Ey, Hvor Vaagne vaare I
Der I saae mig Klædt udi
Himlens Herlighed og Ære,
Og paa Thabor prydet være.

(286)
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Kingo ændrede siden (1699) disse linjer og fik i sin nye version
tydeligere frem, at mødet med den guddommelige forklarelse altid
har noget skræmmende ved sig, selv når den er herligst. Det gud
dommelige må altid tilsige menneskene, at de ikke skal frygte, når
det træder frem i deres nærhed:
Dend tiid Jeg paa Bierget stood.
Frygtede vel Eders Blood,
Men det var for Himlens Ære,
Som I saae mig iklæd være.
I denne frygt viser det sig også tydeligere, at forklarelsen er
beslægtet med den opvågnen, der nu forlanges af disciplene. Situa
tionen, hvor Jesus tre gange vender tilbage til disciplene og fin
der dem sovende, udlægges hos Kingo som en fortælling om, hvorle
des de guddommelige begivenheder skal rive mennesker ud af deres
hverdagsvaner. Søvn bliver betydningsmæssigt forbundet med ord som
tryghed og sikkerhed, gloser, der senere i den pietistiske digtning
skulle blive af central betydning som beskrivelse af det verdslige
menneske, der ikke var åndeligt oprevet og derfor unddrog sig delta
gelsen i det religiøse liv (Se f.eks. Brorsons: Kom Hierte, tag dit
regnebræt: Tænk, trygge siel, at alting staar / i Guds register
skrevet). Kingos salme slutter:
Vek mig dog og lad mig ikke
Slæt i Døden sove hen.
Løs du op min trygheds strikke,
Søde JEsu, Siæle-Ven,
Lad mit Øye stedse see
Paa din Pine, Nød og Vee,
Lad mig midt i Dødsens Taage
Paa dig tænke, Troe og Vaage.

(288)

Formålet med passionsmeditationen er således vækkelse, hvad der
næsten ordspilsagtigt lader sig udsige i forbindelse med netop
denne evangeliske situation. Kristeligt set stammer selve bevidst
heden fra Gud, forsåvidt som han allerede i skabelsen beåndede
den døde materie og indblæste den liv. Men den sanselige krop våg
ner kun modstræbende; helst synker den tilbage i vellystens lavt for
mulerede verden, helst udsletter den bevidstheden, så snart den
bliver anspændende eller faretruende. Det daglige liv, som kriste
ligt set er syndens liv, udfolder sig da i en sindig, tung rytme
uden synderlige udsving, uden skarpe forskelle mellem søvn og vå
genhed. Det er en sådan ret vegeterende ukarakteristisk dagligver
den, det kultiske festår lægger sig henover med en skarpere profi
lering af dets taktslag, en mere målbevidst kultivering af kultu
ren.
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En sådan ritualisering af tiden sammenknyttes i skabelsesberetnin
gen med himmellegemerne og stjernerne, og der indføres dermed en fra
kosmos hentet strenghed og klarhed i begribelsen af tid. Fra himmel
rummet, fra Guds bundløse verden ankommer da et intensere lys, en
voksende anelse om, at det, der udgør vores daglige liv, i alle hense
ender kan begribes sandere og dybere, end vi for tiden formår det.
Det er en anelse, der fordobler vores begreber, forsåvidt som den ser
1 O \

en dybere betydning i den betydning, vi allerede kender

. Vækkelse

er her et centralt begreb, fordi det nu lader sig se, at den opvågning, vi alle oplever en eller flere gange i døgnet, kun er begyndel
sen til en opvågning. Man kan vågne langt mere omfattende, ens evner
kan udspiles, kan fyldes af panisk liv, hvorved man kan hensættes i
tilstande af ekstatisk eller forfærdende klarhed. Dette motiv, der i
modernistisk digtning spiller en afgørende Rolle, har således vigtige
rødder tilbage i den religiøse erfaringsverden.
I Kingos passionsdigtning foregår der hele beretningen igennem en
parallelføring af den guddommelige vågenhed og den menneskelige halv
søvn, der her kaldes synden. Lige fra anslagssalmen åbnes det mægtige
kosmiske klangrum, idet Jesus med sin lovsang sætter altet i svingnin
ger. At Jesus med sin fader deler den guddommelige bevidsthed, indebæ
rer at han hele vejen er grelt bevidst om, hvad der er ved at foregå,
og om, at intet mindre end verdens frelse nu står på spil. Han véd,
at dette er den største krise, skaberværket nogensinde kan geråde i,
og han véd, at det symbolske drama nu står så tæt omkring hans person,
at han ikke må unddrage sig nogen nedværdigelse eller lidelse. Samti
dig er hans akutte katastrofebevidsthed så frygtelig højspændt, at
det i synden hensovede menneske næppe har organer til at tilegne sig
den og deltage i den. Man synker hele tiden nedenud af den og må ved
den yderste anspændelse af sine koncentrationsevner bestræbe sig på
at blive delagtig i den.

OVERFØRING
Overføring hedder på græsk metafor. Det siges som fast bestanddel i
litteraturvidenskabens metafor-definition, at metaforen rykker et ord
eller et billede ud af den virkelighed, hvor det egentlig hører hjem
me, og bruger det overført på en anden virkelighed, som det træder for
tolkende og berigende ind i. Således betegner metaforen en af spro
gets overhovedet vigtigste opgaver: overføringen af betydning fra men-
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neske til menneske, fra virkelighed til virkelighed.
Der findes kun få steder så stærk en metafor som den evangeliske
beretning om Kristus. Men når det er sagt, har man rejst flere pro
blemer, end man har løst. For selve den måde, betydningstilskriv
ningen kan forløbe på inden for denne metafor, har i kristendommens
historie antaget meget forskellige og uforenelige former. Lad os
prøve en sammenligning. I den traditionelle kærlighedsdigtning er
der ikke megen tvivl hos den elskende: det er den ombejlede og til
bedte kvinde (eller mand), der er virkelighedens egentlige brænd
punkt. Det er hendes væsen, der skal udsmykkes, tolkes og kærteg
nes derved, at alt, hvad der er smukt og poetisk i verden, bringes
ind i hendes virkelighed og beriger den. Ædle stene fra verdens
fjerneste egne må lade sig transportere hen i berøring med hendes
krop, blomster må lade sig afskære fra deres voksested for at for
skønne hendes omgivelser. Og den elskendes ord draperer sig på
tilsvarende måde om hende. Sproget bringer hende det, som ikke ma
terielt kan skænkes hende: morgenrødens eller himlens farve, ga
zellens rytme, fuglens sang, stjernens glans. Fordi den elskede
med et panisk nedslag har taget plads i verdens og opmærksomhe
dens midte, må alt det andet arrangere sig tilbedende omkring hende.
Denne sammenligning med kærlighedsdigtningen er nu ingenlunde
tilfældig, eftersom den har den allernærmeste berøring med de for
mer, den kristne religiøsitet har antaget. Tilbedelse er i spro
get både betegnelse for et gudsforhold og et erotisk forhold. Når
Bernhard af Clairvaux kunne gennemføre, at man mediterende skulle
leve sig ind i Jesu passion ved at tage Højsangens elskovsdigtning
som vejen og formen, så forgudede han netop Gud i en form, der
hentede sine kræfter og sin praksis fra elskerens forgudelse af
19)
den elskede
. I denne erotiske form kunne hele verden tilbeden
de stilles i Guds tjeneste, han kunne som smykke og herliggørelse
få hele den verden tilbagegivet, som han selv havde skabt. Denne
lidenskabelige gave-iver bliver naturligvis paradoksal i sin
grund, når den elskende, hvis væsen tilegnes i henrevet skuen, er
noget så forfærdende som et menneske, der pines, krænkes og hen
rettes. Heri opstår der en karakteristisk og dyb tvetydighed, som
knytter sig til al passionsmeditation: at man med henrykkelse kon
centrerer sin opmærksomhed omkring den, man elsker, er såre let
begribeligt; men den uafladelige fordybelse i lidelser, der umid
delbart burde skræmme én langt væk, er overrumplende. Måske er der
i den dybe katastrofes rædsel et sug, der er lige så panisk og u-
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undgåeligt. Det er ikke kun det overjordisk skønne, der samler
tilskuere i ring omkring sig; chokket gør det også. Og netop i
århundreders passionsmeditation har den kristne lidenskabelige
pædagogik bragt den himmelske og den dæmoniske fascination så
tæt sammen, at det kan være næsten ugørligt at skille den igen.
Fælles for disse to fascinationsformer er det, at de rykker be
vidstheden væk fra dens egen virkelighed og samler den i et ly
sende opmærksomhedspunkt udenfor. Det bliver følgelig en betyd
ningsfuld opgave for det digteriske, metaforiske arbejde at diri
gere den syngendes opmærksomhed ind i den rigtige tilstand af beredthed. Kingos salmer løser dette problem ved hjælp af en instru
erende stemme, som lyder i mange af deres passager. Det er en
stemme, der meget vel lader sig forstå som den syngendes instruk
ser og formaninger til sig selv. Det hører i så fald med til den
mediterende virksomhed, at den antager en art dialogisk form,
hvori et overjeg instruerer og vejleder sindet i dets andagts- og
bodsøvelser.
Den kristne meditation, der finder sted i Kingos passionsdigt
ning, foregår i et dramatisk bevæget billedrum. Det digteriske el
ler syngende jeg er i stærk aktivitet og levendegør billedrummet
med sine mange henvendelser og påkaldelser, af stilistikken kaldet
apostrofer. Apostrofen er i græsk retorik det moment i retstalen,
hvor taleren vender sig væk fra dommerne, som han normalt formodes
at rette sin argumentation imod, og i stedet henvender sig til sin
modpart. Apostrofe betyder på græsk: det at vende sig bort. Fra
denne grundbetydning kommer apostrofen til at betegne den sprogli
ge aktivitet, at man i talen vender sig mod nogen eller noget, som
ikke umiddelbart er nærværende, men som i tiltalen kaldes frem for
fantasien og bliver levende i sprogets virkefelt.
Den kristelige retorik, der kan studeres næsten overalt i dansk
salmedigtning, bygger således på den fiktion eller konvention, at
man kan gøre sig sproglig samtidig med og skabe sproglig forbin
delse til det, som reelt er adskilt fra én ved store afstande i
tid og rum, ja endog ved døden. Sproget har inden for denne fik
tion en magisk, skabende magt; når man påkalder et væsen ved dets
navn, drejer man dets opmærksomhed hen imod sig, i påkaldelsen
fremmanes en bevidsthedskontakt, en sjælelig berøring mellem væse
ner. Den syngende er i Kingos passion lige fra dens første strofe
fremstillet som et menneske, der med stor energi er i færd med at
indrette et forestillingsrum og oplade det med højspændte betyd
ninger:
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Hører til I høye Himle,
Hører til I Engle-Koor!
Hører 0 I Folk som vrimle
Og som Jordens Klod beboer!
Høre hver som høre kand.
Hver som Sands har og Forstand,
Alt det som har Aand og øre
Lave sig nu til at høre.

(276)

Herefter er der i salme efter salme et helt vekslende system af
apostrofer, som det er meget oplysende at studere.
Det er nu afgørende, at dette insturerende over-jeg, der på én
gang er den mediterendes egen stemme og den generelle religiøse
pligts talsmand i den enkeltes sind, bruger det metaforiske arbej
de på en karakteristisk måde: den fortællende fremstilling af de
evangeliske begivenheder udarbejdes i salmens første to tredjede
le med stor objektiv anskuelighed. Salmens sidste tredjedel, ap
plikationen, behandler da spørgsmålet om, på hvilken måde den syn
gende kan blive delagtig i den guddommelige betydningsfylde, der
er at finde i passionens begivenheder. Applikationen er i udpræget
grad metaforisk formidlet. I juridisk sprogbrug betegner applika
tionen den fortolkende manøvre, hvormed man knytter en lovbestem
melse til et aktuelt retstilfælde. I applikationen mødes således
det generelle (dvs. det alment formulerende) med det konkrete, og
idet disse to fænomener sammenknyttes, bliver vurdering og dom mu
lige. I applikationen påstås det, at en foreliggende, på sig selv
beroende virkelighed, lader sig tilforordne en bestemmelse af en
generalitet, der f.eks. som en lov sammenfatter alle et lands ind
byggere. I applikationen navngives altså en virkelighed ved at
bringes på plads i et magtfuldt sprog.
Når et moderne menneske skal tage stilling til en begivenhed el
ler et synspunkt, stiller det oftest med største selvfølgelighed
spørgsmålet: hvad betyder dette for mig? Men den forståelse, der
finder sted i applikationen, stiller i en vis forstand spørgsmå
let modsat: hvad betyder jeg for dette? Når spørgsmålet således
vendes om, sker det ud fra en forestilling om, at det måske ikke
er mig, der skal gennemlyse de dunkle steder i forkyndelsen, men
omvendt forkyndelsen, der skal gennemlyse de dunkle sider i mig.
Sådan som dommen er det i en retssag, er applikationen også i
O
\
den religiøse sammenhæng et højdramatisk moment
. I passionens
Kristushistorie, der her ubønhørligt skrider frem imod sin kulmi
nation ved Guds korsdød, findes kristeligt set den højeste bestem
melse, der overhovedet lader sig give af et menneskeliv og dets
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plads i verden. Idet dis
se højeste begivenheder
applikeres på mit liv,
bliver det uudsletteligt
klart, at de dømmer mig
i min halvhjertethed og
syndige bortvendthed.
Men det bliver i samme
moment klart, at disse
begivenheder ikke i ap
plikationen opsøger mig
for at udslette mig, men
for at drage mig ind i
den genoprettelse af det
forbrudte gudsforhold,
som Jesu frelsergerning
afstedkommer. Min bort
vendte virkelighed for
vandles og erstattes af
Guds virkelighed i mig.
Alt, hvad der er mit
eget, forsvinder bort i

Albrecht Durer: Korsvandringen

dommen; alt, hvad der er
Guds, stråler frem i frelsen.
Mit eget bliver følgelig her det, som ikke kan finde sin plads i
Guds frelseshistorie - undtagen som det, der ikke kommer med ind
i den. Mit eget er altså det uegentlige, hvorfor jeg kun kan vin
de varig eksistens ved at blive overført metaforisk til evangeli
ets stærke virkelighed. Vi ser derfor i Kingos passion, som i så
mange andre passionstekster, jegets nutidige virkelighed blegne
bort i den symboliseringsproces, hvormed jeget metaforisk finder
sin plads i evangeliets billedverden. Skal man ind i den, som i
sin fuldkommenhed ikke tåler tilføjelser, må det metaforisk ske
ved at man finder sin plads et eller andet sted i det, der alle
rede i forvejen var i den. Det er denne vej ind i evangeliets
livssfære, der dybest set har motiveret det udholdende, mangfol
dige og til tider hårkløveriske arbejde med typologien. Man vil
indenfor, om man så skal sænkes ned igennem et hul, der er brudt
i taget.
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På denne måde udvikler der sig inden i myten en art psykologi,
som under fuld respekt for mytens kanoniske urørlighed dog lærer
sig at aflæse den som en billedrække, der giver toner fra sig til
det moderne menneskes begribelse af sin egen sjælelige konstitu
tion. Den sjælelige, inderlige gentagelse af mytens begivenheder
er således utvivlsomt en af de vigtigste kilder til udforskningen
af det europæiske menneskes sjælelige virkelighed, en udforskning,
der først på et sent tidspunkt kaster kirkeinstitutionen og den
kristne billedverden af sig og tillader sig at formulere menneske
sjælens anatomi i en fri begrebsdannelse, der med tiden kan vokse
til en egentlig psykologisk videnskab.
PEDER OG JUDAS SOM EXEMPLER

Det største nærvær, sproget i grammatisk henseende disponerer over,
er præsens eller nutidsformen. Mens de evangeliske fortællinger er
episke i den forstand, at de jævnthen er fremstillet i datid, er
præsens den førende form i Kingos passion. Denne vekslen af datid
til nutid, der kunne tage sig så uskyldig ud, betegner genremæs
sigt en bestræbelse væk fra det fortællende og over mod det drama
tiske, hvis grammatiske tid er præsens.
Der er noget reportage-lignende, næsten journalistisk aktuali
tetssøgende over den formidlende stemme i salmerne. Men dette sug
ind imod begivenhedernes centrum fortsætter sig i en række egent
ligt dramatiske fænomener, hvoraf først og fremmest rollen og rol
lemonologen må fremhæves. Således er den lange formaning om at
holde sig vågen lagt i munden på Jesus selv, så at den syngende
kommer under direkte tiltale fra sin egen salme. Og i ecce-homosituationen, hvor Pilatus fremviser den piskede og tornekronede
Kristus for folket, findes monologformen påny, nu lagt i munden
på Pilatus, der med forbavsende glød pålægger os alle at deltage
medlidende i Herrens forfærdende tilstand. Jesus og Pilatus kan i
disse to salmer på hver deres måde give en række instrukser fra
sig angående den rette sjælelige stemthed.
Den mest indtrængende sjælelige instruktion finder imidlertid
sted i det afsnit af passionen, der handler om Peder og Judas,
der ved deres handlinger i forbindelse med Jesu fængsling og dom
fældelse viser to forskellige måder at forråde Herren på.
Peders og Judas' historier fortælles i fire efter hinanden føl
gende salmer: Om St. Peders Fald, St. Peders Taare og Omvendelse3
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Om Judas som fortvifflePj og Om Pottemagerens Ager. I disse fire
salmer er påvirkningen fra den klassiske skolepædagogik iøjnefal
dende. Ved hjælp af disse to disciple indprentes man dels en for
billedlig optræden, dels en skræmmende. Det hedder om Peders
fald: 21)
JEsu giv det Faids Exempel
Og Oppreyssnings blive mig
Paa mit Hierte som et Stempel,
Der indtrykkes kiendelig,
At Jeg ey fortvile skal
Over mine Synders Tal,
Men mig ved Guds Naade trøster.
Som kand læge alle Brøster.

(343)

mens det modsvarende siges om Judas:
Judas skal en Speyel være
For hver syndig øyesteen.
Hvor i Synderen skal lære
At undfly hans strikk' og Green,
Synd og Satan i ham gik
Og sit Herredømme fik.
At sin Frelsere hand solte.
Mens hand gik i Satans Bolte.

(362)

En fortælling kan altså fungere som et spejl, hvori man kan se
sin egen skæbne, som den vil kunne forløbe til sin gruelige ende.
Men denne skræmmende refleksion af ens egne muligheder modsvares
så af den gode skæbne, der skal påtrykkes hjertet som et stempel.
Denne sammenrimning af exempel og stempel er yndet, fordi den
skildrer, hvorledes et forestillingsbillede kan brænde sig ind i
sindet og blive stående dér uudsletteligt. Og netop denne indbrænding, der til tider kan virke næsten som en traumatisering,
synes jo at være hele passionsmeditationens egentligste formål.
Igen er bibelharmonien behandlet med stor subtilitet. Hanen ga
lede anden gang, fortælles det, "Og Herren vendte sig saae paa
Peder, og Peder tænkte paa Herrens Ord, som han sagde til ham:
førend Hanen galer to Gange, skal du fornegte mig tre Gange; og
Peder gik hen ud og græd bitterlig". Mod dette moment stiler den
første af Peder-salmerne, idet der udtolkes en dybere betydning
af den drejning, Herren foretager med kroppen. Der er god luthersk
teologi i dette: mennesket Peder formår ikke selv at vende om, men
når Herren vender sig og ser på ham, kan han indse sin synd og be
græde den. Det går altså med ordet omvendelse, som det gik ordet
vækkelse. Denne teologiske begrebsliggørelse føres til ende i sal
mens applikationsdel:
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Vel kand jeg i Synden rende.
Som en modig Hest i striid.
Men at jeg mig om kand vende,
Det formaar ey aid min fliid I
Vend Dig derfor til mig saa
Med din Naade, at jeg maa
Aff dit Guddoms Øye skue
Krafften aff din Naade-lue.

(341)

Det er hovedtemaet i denne salme, at de menneskelige drifter huserer så kraftigt i enhver, at ingen beslutsomhed og viljesstyrke
kan holde dem sikkert i ave. I Syndens vand river skibet sig løs
af hjertets anker, og selv de store helgener har Adams klæder på.
Peder er jo ikke kun discipel, men også præfigurationen til alle
den katolske kirkes paver. At også han kan bukke under for syndens
anslag bliver derfor et afgørende luthersk argument mod pavekirken,
der bygger på en forestilling om det ophøjede embede. Ingen menne
skelig autoritet er urørlig.
Men ud af dette drager Kingo karakteristisk nok ikke nogen fore
stilling om, at ufejlbarlig autoritet så slet ikke kan findes i
verden. Den autoritet, som romerkirken lokaliserede i kirkeinstitu
tionen og det pavelige embede, flytter lutherdommen og her Kingo
over i skriftordet. At dette på den ene side er en frigørelse,
nemlig fra en voldsomt hierakisk institution, har Kingo et klart
blik for. Men det var først Grundtvig der med klare ord formulere
de, at den skriftautoritet, lutherdommen satte i pavekirkens sted,
på den anden side var lige så utilnærmelig og hurtigt blev til en
ny ufejlbarlig institution. Kingo tilråber Peder:
Peder, est du da en Klippe,
Som Guds Kirke bygges paa?
Hvor kand du da saadan glippe,
Og i Storm ey bedre staa?
Ney! vor JEsus Klippen er,
Og hans Ord, som Alting bær.
Hand staar fast og aldrig rygges,
Paa hans Ord Guds Kirke bygges.

(34o)

Efter denne første Peder-salmes indviklede teologiske mønsterdan
nelser følger salmen om St. Peders tåre og omvendelse. Den er som
en slags arie eller lyrisk monolog lagt i munden på den grædende
Peder og den fastholder ham i det moment af hans historie, hvor
han optræder efterfølgelsesværdigt: han angrer og græder de græn
seløse strømme af gråd, der er så karakteristisk for Kingos digt
ning. I gråden smelter Peder, Jesus slår vand af klippen, for Petrus betyder klippe 22)

L
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Helt modsat forholder det sig med Judas, der i en mesterlig sal
me skildres som den, der ikke vil smelte og græde. I sin forhærdel
se afsondrer han sig fra at indtræde i det kredsløb af væsker, der
forbinder synderen med sin frelser. Forhærdelse
ningsmæssigt sammen med ordet hård, og Judas er
der ikke kan slås noget vand af, og netop denne
egentlige grund til, at Jesu tilgivelse og nåde
også ham.

hører jo betyd
således den klippe,
forhærdelse er den
ikke kan omfatte

Hand sit Hierte hart tillukker
For Guds rige Naade-Flood,
Og sig under Satan bukker.
Vil ey gøre Pligt og Bood!
Alle Strømme som der kand
Fryde hvert et Siæle-Land,
Dem hand skammelig forskyder,
Helved-Bekke i ham flyder.

(364)

Judas står således som det skræmmende eksempel på, hvorledes et
menneske fastholder at ville udføre tingene selv, endog når det
sidste, der er tilbage at udføre, består i at hænge sig selv.
Fra klassisk tid er der en billedmæssig forbindelse mellem vædskernes verden og de menneskelige lidenskaber. Og Judas er jo i si
ne sidste timer et menneske i højeste affekt, også i ham ruller
vædskerne hastigt og nedbryder besindighedens skranker. Men det
er strømme fra Helvede, der behersker ham. Da han ikke med græ
dende tårer vil knæle ned for Jesus og bede om tilgivelse, kan
han ikke indoptages i det blodsfællesskab, som nadveren opretter
ved udgydelsen af Herrens blod. Han kommer til at fejre sin egen
sataniske nadver i stedet derved, at han i selvmordet drikker sig
til dom og død i sit eget blod:
Men hand, meer end en Forræder,
JEsu Naade agter ey,
Paa hans Blood og Vunder træder.
Løber hen ad Dødsens Vey,
Glemmer slet hans Pines Krafft
Og hans dyre Bloode-safft,
Søger hen til Reeb og Strikke,
I sit Blood sin Dom at drikke.

(364)

BLOD/ SVED OG TÅRER
De bække fra Helvede, der her flyder i Judas' årer, en frygtelig
dødsflod, synes at være et dæmonisk modbillede til den bibelske
forestilling om livets flod, der udspringer i paradisets have
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(1. Mosebog 2,lo) eller i en af Ezekiels visioner (Ez 47,1) som
fire kilder udspringer mod hvert sit verdenshjørne under templet
i Jerusalem. Hovedvisionen er nok afslutningen af Apokalypsen
(22.1). Når sådanne visionære billeddannelser forbindes med den
fra oldtid og middelalder kendte vædskepsykologi opstår der et me
get aktivt billedfelt, hvori mytens udvendige landskaber forbin
der sig med det enkelte menneskes sjælelige og fysiologiske ytrin
ger.
Det er i dette billedfelts virkekreds man skal opfatte den næ
sten groteske overdrivelse af menneskelegemets fysiologiske ytrin
ger, som forekommer så ofte i passionsdigtningen. I salmen om den
grædende Peter er der en underlig grådens ekstase, hvor øjnene
gennemstrømmes af vældige væskemængder, der renser og udskyller
ham næsten til blodet springer. Der optræder i salmen f.eks. føl
gende metaforiske dannelser: Øyne-strømme (1.1) Øynes Kilde-Veld
(1.5), Boode-spand (3.4) Øynes Kilder (3.5), Taarers salte Søe
(4.5) og Bedrings Vasker-sted (7.6). Peder har stået og varmet sig
ved ilden i ypperstepræstens gård, da hen forrådte Jesus, men da
Herren har vendt sig og set på ham, går han ud i mørket udenfor og
overgiver sig med sin gråd til vandets element. Ilden udlægges se
nere som helvedsbranden, men også tårerne forbindes metaforisk med
de langt større landskaber. Ved hjælp af fortællingen om, hvorle
des Peder vandrede på søen og var ved at gå til bunds i den
(Matt. 14.22-34) skabes billedet af det hav af salte tårer, som
han for resten af sit liv vil vandre om i og som Herren engang
skal trække ham op af.
Og i Taarers salte Søe
Vil Jeg gaa til Jeg skal døe,
Aid min Lyst og aid min Glæde
Ene være skal at græde.

(343)

Det sjælelige eller metafysiske landskab, som her tegner sig om
kring synderen, har en uundværlig rolle at spille i passionsmedi
tationen. Den pædagogik, som denne passionsindlevelse har fore
holdt det europæiske menneske igennem århundreder, har bearbejdet
dets legeme i nogle meget elementære sammenhænge. Under forskelli
ge former for fysisk eller sjælelig belastning reagerer kroppen
ved at udsondre forskellige væsker, hvorved den så at sige baner
sig vej igennem sin egen overflade og begynder en udflydning i si
ne omgivelser. Sved er et sådant sekret, forbundet med kroppens
temperaturbalance og som sådant et signal for en mere eller mindre
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kriseagtig tilstand i kroppen, hvori den forsøger at genfinde sin
ligevægtige tilstand.
Også tårernes forunderlige ytring er fysiologisk set en væske
afgivelse, men deres symbolske karakter er langt mere nuanceret
forsåvidt som de er forbundet med sjælens spejl i øjet. I tåren
giver man symbolsk set sig selv fra sig, sender sig selv ud i om
verdenen og prisgiver sig dens omsorg. Det bliver betydningsfuldt,
hvor en tåre falder, hvem der aftørrer den og dermed ligesom til
egner sig den eller påtager sig ansvaret for den del af mennesket,
der har udskilt sig gennem øjets kanaler.
Men begge disse ret dagligdags væskeudsondringer finder et li
denskabeligere udtryk, når det, der bryder frem gennem legemets
overflade, er blodet. For blodet skal i det sunde legeme blive in
de i kroppen, det er dødens begyndelse, når blodet baner sig vej
ud. Og dog er det Jesu skæbne igennem passionens fremadskriden,
at der brydes stadig brutalere ind igennem hans legeme, fra Gethsemanes blodige sved over hudstrygningen og tornekronen frem til
korsfæstelsen og spydstikket i hans side. I Gethsemanesalmen bru
ger blodet både svedens og tårernes kanaler, som udtryk for, at
de indre organer nu er lagt så hårdt i pres, at blodet sprænger
sine årer og kar. Denne sprængning og sammenløbning mellem sekre
ter og væsker, som legemet i sin sunde tilstand holder adskilt,
er fysiologisk set begyndelsen til den forvandling af væskerne,
der er en så vigtig del af det guddommelige mirakel (brylluppet i
Kana, nadveren).
Denne belastning af kroppen til dens bristningspunkt synes at
være den fysiologiske tilstand, den Kingoske passionsdigtning sti
ler imod. Den bruger det kraftigt indprentede, næsten traumatisk
indbrændte forestillingsbillede af Herrens legemlige smerter til
en alarmering af lemmer og organer for at fremsuggere den kritiske
kropstilstand, hvori bod og omvendelse finder sted. Måske bod og
omvendelse da opfattes som en kristelig forlængelse af den lettel
se, der ligger i svedens og tårernes virkninger. Karakteristisk
nok knyttes denne sprængning af karrene først og fremmest til øjet,
som i begyndelsen af salmen om Peders tårer modtager følgende in
struks :

3o
VElder ud I øyne-strømxne,
Flyder ned i hobetal.
Lader eder aldrig tømme
Her i denne Græde-dal,
I min' Øynes Kilde-Veld,
Flyder for min synde-Gield,
Flyder til I blive røde.
Ja til Hiertet selv kan bløde.

Albrecht Durer: Nedtageisen fra Korset

(342)
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Den tyske middelalderxnystiker Mester Eckehart stillede engang det
spørgsmål, om det var et menneske muligt at komme til at se Gud,
eller om alle de skabte ting i skaberværket fyldte så meget, at de
skyggede for synet af Skaberen selv. Og han besvarede spørgsmålet
ved at forklare, at det er et menneske muligt at fordybe sig såle
des i det skabte livs mangfoldighed, at man til sidst ser Gud over
alt. Han anskueliggjorde sin tanke med denne sammenligning: Det er
ligesom når et menneske stirrer længe ind i solen - derefter lyser
solen ham i møde ud fra alt, hvad han ser på.
Der er en stærk og på en måde farlig længsel efter det guddomme
lige i en sådan udtalelse. En længsel efter at sætte sig ud over de
grænser, man normalt og naturligt sætter for sin udfoldelse. Man
stirrer mod solen netop for at den skal brænde sig ind i ens sanser
så at dens billede aldrig mere slukkes ud.
En sådan passioneret anskuelsesform er det, man finder i Kingos
salmer. lagttagelsesprocessen drives så drastisk igennem at øjnene
nærmest står ud af hovedet på én, som besad synet en gravitation og
øjeæblet var en klode, en måne, der blev draget henimod det sete.
Denne intensive, ensidige bearbejdelse af synssansen bliver til
slut en slags stigmatisering af øjet.

BODSØVELSE
Hierte JEsu, hvad for Prøve
Skal jeg oaa mit Hierte faa?
Hvormed skal jeg mig bedrøve.
At du Lyst til mig kan faa?
Sådan spørges der i Eierte-Suk om Rest at prøve sig setv3 stående ef
ter 8. sang af andenparten af Aandelig Siunge-Koor. Både ild- og
vandprøven vil udslette jeget, hedder det, men der findes åndelige
modstykker til sådanne prøver, som jeget kan påføre sig selv.
Mens, O JEsu, du har Luer
Udaf Aandens Ild og Glød,
Stik dem an i Hiertets Buer
Og brend ud min Lyst saa sød!
Øes op af mit Hiertis Junge
Graad i Øynis Boode-spand,
Prøv saa Hierte, Mund og Tunge
Daglig med slig Ild og Vand.

(III 2o7)

Passionscyklusen er utvivlsomt den stærkeste ild- og vandprøve.
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der kan findes i Kingos digtning. Det er krasse midler, der tages
i brug for at smadre det syndige jeg. For at befordre sjælens rør
lighed og få den draget ind i passionsdramaets episke virkelighed,
må den i sig selv beroende, vellystige person uddrives.
Det er ikke sikkert, man som moderne menneske bryder sig meget
om den form, bodsøvelserne antager, men deres inderlighed kan man
ikke tvivle på. Den der som led i sin bod pisker sig selv, vender
hele sin angrebskraft væk fra fjenderne og retter den imod sig
selv. Og selv, hvor den egentlige korporlige flagellation undla
des, foregår der i meget religiøst fromhedsliv tilsvarende sjæle
lige bodsøvelser, hvor jeget overfalder sig selv uden ligefrem at
bruge pisk eller andre redskaber.
Det hænger sammen med de roller, det naturlige jeg får tilstået
i denne passionsdigtning; igennem identifikationen med de sovende
disciple, den fornægtende Peder, de vrede, dømmende og uretfærdi
ge jøder anbringes vi hele tiden i rollen som dem, der vælger den
kortere (skønt omkostningsrige) lyst fremfor sjælens evige salig
hed. På den anden side forudsættes det, at det er et troende men
neske, der synger sig igennem den lange række af begivenheder,
hvor ingen af de magthavere, som behandler Jesu sag, har den mind
ste forståelse for hans guddommelige uskyldighed. Den troende, der
vedkender sig Jesu guddommelighed, må altså med største opbragthed
være vidne til den himmelråbende uforstand, han behandles med. Vi
véd, at det er verdens egentlige magthaver, der her behandles som
et usselt skrog; at det er hele verdens dommer, der her sløbes
for retten hos Pilatus; at det er hele verdens hersker, der her
spottes ved at udklædes som en narrekonge med tornekrone og scep
ter af siv.
Du, for hvilken Jorden ryster
Fra hvis Ansigt Lynet gaar,
Jordens Fyrster slåer og Kryster
Som et ringe Potte-skaar,
Du som en Misgiernings Mand,
Dend mand agter ey et grand,
Maae nu staa for onde Munde,
Som et Lam blant Ulv' og Hunde.

(37o)

Hvilken uendelig modsigelse! Den, hvis fortjeneste er så stor, at
han kan tage alle menneskehedens synder på sig, dømmes som den yn
keligste forbryder. Og for at gøre hånen fuldkommen: morderen Barabbas gives fri i hans sted.
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O de underlige Domme!
0 Guds dybe skiulte Raad!
Hvor til ey min Siæl kand komme,
Men maa bade sig i Graad,
Naar dend tænker, JEsus leed
Udi sin Uskyldighed,
Vilde intet sig erklere.
Men lod Røveren passere.

(4o3)

Under hele den hårrejsende parodi på et retssag, hvorved Jesus
dømmes til at korsfæstes, mæler han selv knapt et ord, og selv
den himmelske verden, han stammer fra, forholder sig fjern og
stum. Men digteren bliver veltalende af denne stadige modsigelse,
som hans retorik ikke kan blive færdig med at skærpe i kæder af
paradokser. Med den kristnes sene bagklogskab kan han kende Jesu
sande væsen under gengivelsen af situationer, hvor ingen af de im
plicerede formår det. Således springer hans iagttagelsespunkt
flaksende fra den nærmeste samtidighed til en gudelignende ophøjet
hed over begivenhederne.
Hvilken vrede, hvilken retfærdig indignation på den uskyldiges
vegne kan dette sene kendskab til sandheden ikke vække i den medi
terende. Hvor var de blinde, korrupte, samvittighedsløse, hadeful
de, disse jøder og romere. Vreden og hævnfølelsen imod dem på Je
su vegne står på spring som en mægtig selvretfærdig partiskhed.
Og hvad sker der så? Det slag, som man rasende skulle rette mod
de andre, de samvittighedsløse og hadefulde, vendes pludselig til
bage og rammer én selv. For vi har for en stund i vores opbragt
hed vovet at dømme sagen fra Guds sted, og vi har med vores retfær
dighedssans givet Guds dom ret. Men vi er ikke dommere, vi er dem,
der skal dømmes og med vores indignation har vi indset den guddom
melige retfærdighed i den dom, der nu overgår os selv.
Det minder om den kendte fortælling om David og profeten Natan i
gamle Testamente (2. Sam. 12). David har på forbryderisk måde ta
get Batseba fra hendes mand Urias. Natan fortæller nu David en hi
storie om en rig mand, der stjal den fattige mands eneste får, og
David bliver bedt om at dømme i sagen. Men så snart David har ud
talt sin strenge dom over den rige mand, bliver han mødt med sva
ret: Du er manden. På denne måde rammes den, der har fældet sin ra
sende dom over jøderne, af sin egen dom i hele dens strenghed. For
hvem er det andre end én selv, der har været blind, korrupt, sam
vittighedsløs, hævngerrig. Med et slag er man selv rykket ind i
gruppe med historiens skurke.

34

I salmen Jesus hudstryges^ bespottes og Torne-krones er det helt
tydeligt, at der er tale om en åndelig flagellation. Alle de pins
ler, Jesus her udsættes for, dirigeres af den mediterende imod
hans eget sind (Derfor vil jeg hudeflette / Alle Lyster i mit
Blood), og det sker nogle steder med en sammenbidthed, som Kingo
senere ændrer i 1699-udgaven (Jeg er kun et uselt Røør, / Bank
mig under Korset møør! bliver til: ... Men, O søde Jesus, hør).
Atter er der en livlig typologisk billedavling på færde i denne
forbindelse. Tornekronen på Jesu hoved, der bider ham til blods,
er vokset fra fra slangens gifttand, som ødelagde menneskets liv
i Paradiset. Men faktisk er denne gifttand den oprindelige spire
til hele det syndens vildnis, som menneskene ved syndefaldet blev
fordrevet til. Således er tornekronen flettet af syndens vækster,
og samtidig er vildnisset billede på den (med et ordspil:) lyst
gård, som udgør mit eget liv. Og dog må jeg glædes over, at slan
gen ved tornekronens hjælp fik lov at bide Jesus, for i dette bid
brækkedes dens gifttand:
Torne-Kronen, som Dig stinger.
Op udi min Lystgaard randt!
Og min egen Udyds Finger
Disse Pine-Klaser bandt!
Jeg dem veldig trykte ind
Med et ont halstarrigt sind.
Plantede min Synde-Throne
Paa Dig med en Torne-Krone!
Derfor vil Jeg daglig hugge
Syndsens Torn og Tidsel op,
Lad dit Blood mig dog bedugge.
Som flød aff din Hoved-Top!
Tænk at Tornen i dig sad,
Giør min Siæl dog der med glad.
At min Synd og Slangen stødte
Brodden stumped, der du blødte.

(4o8)

Samme illusionsløse erkendelse af ens egen delagtighed klinger i
det formentlig kendteste af alle stroferne fra Kingos passions
digtning, der i den originale version lyder således:
Jo, min Gud, Jeg bør ey dølge
at min synd.foruden Tal
Jo vaar med Dig hen at følge
Ind i Dommens Huus og Sal!
Mine synder Dommen skrev
Og Dig hen til Døden rev!
Hvor Jeg seer din Dom og Vunder,
Seer Jeg alt ysit Segl der under.

(426)
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SMERTENS LEGEME

Det er ofte påvist, hvorledes det europæiske stilskifte fra ro
mansk til gotisk stil spejler sig i den måde, kirkekunstnerne afbilder den korsfæstede Kristus på. Den romanske Kristus-skikkelse
er en kronet fyrste, der i sikker forvisning om sin guddommelig
heds sejr udholder korsfæstelsen uden synlige tegn på smerte. Men
den gotiske Kristus er et menneskelegeme, som i dødskampen synker
ned og fortrækkes af henrettelsens smerter.

Albrecht Durer: Begrædelsen
Naturligvis har også de kunstnere, der skildrede den urørlige
Kristus vidst, hvorledes et plaget menneskelegeme så ud, men det
har for dem været afgørende at afbilde den evige kristusbevidsthed, den fortrøstningsfulde optagethed af det frelseshistoriske
forløserværk, han var i færd med at fuldbringe. Smerterne er, som
man fortæller det kan gælde hårdt sårede soldater, mens de er midt
i kamptummelen, trængt tilbage af selve bevidsthedens dybe samlet
hed omkring den stillede opgave. I det gotiske krucifix forskyder
denne opgave sig. Kristus skal nu i den kunstneriske fremstilling
være til stede som den, der synker helt til bunds i menneskelege
mets smerteligste erfaringer, for at der ingen jordisk smerte skal
finder, som Gud ikke har båret på sin egen krop.
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I selve denne tilegnelse af smertens krop, studiet af nervebaner
nes veje, musklernes kramper, senernes sprængning, er der en så in
tens optagethed af kroppens anatomi, at Kristusmeditationen forment
lig er en af de afgørende kilder til det vesteuropæiske menneskes
tidlige og store viden om legemligheden. Den religiøse fordybelse
foreskriver her anskuelsen af et objekt, der spejler ens eget sub
jekt, så at subjektet i objektet kommer til syne for sig selv. Det
er en kropslig verden af dybeste fascination, der her bliver
kunstnerisk og religiøst synlig, og når der først er lukket op for
den, muliggør den naturligvis en stadig voksende bevidstgørelse af
ens egen kropstilstand og deres forbindelse med sjælens situation.
Kristusskikkelsen bliver længe den anskuelsesfigur, erfaringerne
opmales på, for i ham bevarer de en aura af hellighed, der velsig
ner og måske ligefrem fordrer en opgave, der i mange henseender
er tvetydig og afskyelig.
Den strenghed, hvormed bodsøvelsen gennemfører syndens dom over
sig selv, modsvarer skånselsløsheden i den fysiologiske realisme,
hvormed den lidende Kristus manes ind i alle vore sanser. Der er
smerter, man næppe tør eftertænke i en strofe som denne:
Merk hvor de hans Kræffter sprenger.
Og hans Bryst hvor trangt det gaar!
Hvor hans Legems Byrde hænger
Paa hans blodig Nagle-skaarJ
See hvor er hans Seener rakt!
Hans affmægtig' Arme strakt!
See hvor hand af Angest krummes,
Og hans blodig Øyne dummes.
Det mediterende arbejde i Kingos passion foregår således med en
meget markant fordeling i de åndelige kræfter og evner. Følger
man de anvisninger, den manende og instruerende stemme præsente
rer, sendes man dybt ind i den medlidende samtidighed med passio
nens begivenheder. Men det er også muligt at iagttage teksterne
så at sige i den modsatte retning, dvs. danne sig et billede af
selve den manende og instruerende stemme. Da kommer man frem til
en bevidsthed, der taler med sikker autoritet, som den der har ret
til at befale. Instruktørens stemme, som ikke skal bevæges af dra
maet, men overvåge, at det bliver bevægende. Eller kunstnerens
stemme.
Hvis man vil befri ordet for nogle af dets bebrejdende bitoner,
kan man kalde Kingos passion teatralsk. Det mediterende menneske
sind er blevet en scene, hvorpå passionen opføres og de deltagen
de sjælelige kræfter kan kaldes ind med myndig stemme. Som tidli-
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gere påvist kan denne stemme i apostrofer påkalde hele det bibelsk
typologiske billedinventar og dermed mane det frem for sindet. Men
lige så vigtigt er det, at den instruerende kan mane sig selv frem
som deltager i spillet. Stemmen forsøger at gøre sig til herre
over sine egne emotioner på den måde, at de træder i kraft, når
det bydes dem. I apostrofen objektiveres de forskellige emotioner
eller kropslige organer, så de næsten som personer eller jeg'er
kan afkræves et initiativ. Selve korsfæstelsessalmen viser f.eks.
befalingen til gråden: Bryder frem I hule Sukke / Af mit dybe
Hiertes Grund (str. 1) eller til hjertet og lysterne: 0 mit hier
te skælv du da! / Døer da hen I slemme Lyster^ / Døer> og driver
langt her fra! (str. 27) Peders instruktion til sine øjne (342)
er et helt studie i dette, ligesom sanseinstruktionen i det hele
er af yderste betydningsfuldhed for hele passionens sproglige
form.
Dette forbavsende myndige jeg, der kommanderer med sine motiver,
sin krop, sine lyster osv. er kulturelt set en utroligt fascine
rende dannelse, et talende og syngende overjeg. Det kan i mangt
og meget minde om den pegende Johannes Døber på Griinewalds korsfæstelsesbillede. Det er en figur, der ikke selv gennemrystes af
den lidelsesverden, han med sin finger henpeger på, men som vare
tager og overvåger, at vi deltager i lidelserne på rette intense
måde. Midt i ekstaserne, sammenbruddene, eruptionerne holder dette
jeg på forunderlig måde hovedet koldt, den befalende stemme sætter
aldrig sin myndighed over styr. Den taler øjensynlig som en jor
disk vikar for det guddommelige overjeg, en meditationens læreme
ster eller guru.

LANGFREDAG

Eksemplerne Peder og Judas ligger endnu inden for en moralsk kate
gori, forsåvidt som de to disciple foretager handlinger, der bør
efterlignes eller undflys. Kristus derimod er i passionen hinsides
det moralske; han er hævet over at være exempel, forsåvidt som
hans guddommelige og syndfrie væsen engang for alle gør ham uop23)
nåeligt fjern for os menneskelige og syndige eksistenser
Det modsatte af synd er ikke dyd, men tro, hævdes det hos Frank
Jæger, og Kristi indsats i passionens lange forløb er ikke en top
præstation af dyd og tålmodighed, men en handling af så fuldkorn-

38

men tro, at den besejrer al synd. Troen er fra Kingopassionens
ouverture opfattet som en uafrystelig forvisning om, at synden og
fordærvelsen er en forbigående, skønt langvarig tilstandsform for
den skabte verden, mens fuldkommenhed og guddommelig orden er den
evige tilstand i skabelsen. Ved at sætte sit liv ind på at rydde
syng og fordærvelse til side udfører Kristus et storværk, som al
drig kan blive forbilledligt, forsåvidt som det ikke kan efterlig
nes af noget menneske og ikke skal efterlignes, da det kun behø
ver at udføres én gang, hvis det denne ene gang er gennemført til
sin bitreste og mest triiamferende ende. Kristi forløsergerning
viser sig da derved, at han uden at have fortjent det gennemlider
den række af ydmygelser og straffe, som vi hvade fortjent at måt
te gennemvandre på egen hånd. Han er det mest ophøjede menneske i
den mest beskidte og lumpne begivenhedsrække. Men samtidig gennem
spilles med synderen det spejlvendte drama: det mest beskidte og
lumpne menneske inddrages i den mest ophøjede begivenhedsrække:
skabelsens genløsning.
Applikationen af Kristi forløsergerning på det nutidige menne
skeliv må derfor have den karakter, at mennesket bringer sit liv
i overensstemmelse med den genoprettede orden i forholdet mellem
Gud og mennesker - såvidt nogen sådan ligger inden for vores mu
lighed. Derfor må den mediterende forstå, at passionen betød en
enestående indsats for hans/hendes sag, og igennem andagten brin
ge sig på rette måde ind i det højspændte betydningsfelt, Herrens
lidelse og død har tilvejebragt. Derfor er det til syvende og
sidst ikke moralske handlinger, der fordres af menneskene, men bevægethed, omvendelse, hvormed man slutter sig ind i den skabelses
orden, som man ved sin forhærdelse har lukket sig ude fra. Omven
delsen er troens handling, dvs. forvisningen om, at man gør, som
det var Skaberens mening med én, når man lader sig gennemstrømme
af de kræfter, der forener mennesker med hinanden og med deres Gud.
Den sidste salme i Kingos lange række af passionssalmer er en
skildring af katastrofen på langfredag. Og Kingos skildring hav
katastrofens brændende og ætsende kraft. Jesus kommer bærende med
sit kors på vej til sin henrettelse:
Nys er hand fordømt til døde.
Tænk, min Siæl, hand kommer der!
See, hvordan hans Saar de bløde!
See, hvordan hand Korset bær!
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See, hvor striblet er hand Hud!
See, hvor ussel seer hand ud!
See, hvor Torne-Kronen stikker!
Hvor hans Mund sit blod inddrikker.
Tænk, hvor fuld hand er aff Vaande,
Og som Ormen vrier sig,
Agt, hvor stakket er hans Aande
Hvor han stønner ynkelig;
Hvor hand blodig er og blaa.
Og hvor neppe hand kand gaa.
Og maa dog med Korset stræbe.
Op til Golgatha at slæbe.

(466)

Himlen, hvis Gud han dog er, synes at have lukket sin dør for ham.
Tilsyneladende uden medlidenhed følger den hans livs frygtelige
afslutning, og jøderne der følger med og korsfæster ham, er lige
så ubarmhjertige. Og dog er han omgivet af en dyb medlidenhed.
Stående ved korsets fod følger hans moder Maria og hans disciple
hans dødskamp. Denne moder, stirrende på sin søns henrettelse,
indbegrebet af den grænseløse kærligheds styrke til at blive ved
med at se, hvor andre i rædsel ville lukke øjnene. Mariaskikkelsen rummer måske i den kristne tradition hele den kvindelige myn
dighed og hengivelse, som er den dybe forklaring på, at Europas
mennesker, og Kingo med dem, har fastholdt billedet af den liden
de Kristus med en sådan lidenskabelighed. Er blevet ved med at se
og se selv efter at gråden er ved at gøre dem blinde.
Den mediterende fastholder nu synet af den døende som om hans
salighed afhang deraf. Alt, hvad der skete i den gamle historie
fra Golgatha, drager jeget til sig, som om det var fyldt af en dyb
betydning. Når Pilatus på korset skriver, at Jesus fra Nazareth
var jødernes konge, svarer den, der mange århundrede senere hører
det:
Skriv dig JEsu paa mit hierte,
0 min Konge og min Gud!
At ey Vellyst eller smerte
Dig formaar at slette ud;
Denne Opskrifft paa mig sæt:
JEsus udaff Nazareth
Dend Korsfeste, er min Ære,
Og min Salighed skal være.

(47o)

Og når et jordskælv ryster jorden i det øjeblik, Jesus dør, da
skal den andægtiges hjerte gennemskælves af en tilsvarende kraft.
Dramatikken fortætter sig i selve dødsøjeblikket, hvor det frelses
historiske krama kulminerer. Jesus drikker den beske eddike, og
Kingo lægger ham et "korsord" i munden, som ingen evangelisk auto-
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ritet har: Alt, hvad Adam kund’ imaale, / Giør Jeg reet i denne
skaale.
Syndens slange, der har fulgt Jesus fra hans angst i Gethsemane
have, hvor den bed ham i hælen, og som siden ved tornekroningen
bed ham i panden, den bider ham i selve dødens øjeblik i hjertet.
Men typologisk set er dette slangebid i Jesu hjerte en gentagelse
af det bid i æblet fra kundskabens træ, som i sin tid forårsagede
menneskets fordrivelse fra Paradis. Jesu død er således sejrens
øjeblik for slangen. Men det ufattelige og underfulde ved Jesu død
er også fastholdt i dette billede af slangen, der bider ham i hjer
tet. For i dette bid, der altså også er et bid ind i et æble, bri
ster en kilde af blod og sød saft frem som et billede på den nåde,
der fra korset strømmer ned igennem tiderne indtil nu.
Jesus døer, og Jorden ryster,
0 mit hierte skælv du da!
Døer da hen I slemme Lyster,
Døer, og driver langt her fra!
Thi nu døde Gud og Mand,
For dend slemme Lyste-Tand,
Der i Eblet torde bide,
Hvorfor hand leed Dødsens guide.
JEsu, Jeg din Død begræder.
For Jeg der til Aarsag gav;
I din Død Jeg mig dog glæder,
Ja min støv udi min Grav!
Thi mit Liv er i din Død,
Og der hand dit Hierte brød,
Da din søde Naade-Kilde
Mig til Liv opbriste vilde.

(474)

Midt i hele denne oprivende historie er der noget klinisk køligt,
ja til tider næsten pedantisk og systematiserende i den grundighed,
hvormed den mindste detalje i korsfæstelsen udlægges. Brorson har
(Troens rare Klenodie nr 4o) i salmen JEsum seer jeg for mit Øye
gennemmediteret den korsfæstedes legeme del for del (fødder, arme,
sener, læber, øjne, rosenkinder, vunder og hjerte), og salmen når
tæt på det groteske, da han skal udlægge for sig selv, hvorfor Je
su arme er så udbredte på korset, og hvorfor hans hjerte slår så
kraftigt. Han forklarer det som udtryk for frelserens hjertelige
kærlighed, som han viser ved således at åbne favnen for os.
Bachs Johannespassion, med indlagte vers af Barthold Heinrich
Brockes, kan vise tilsvarende groteskerier. Arien nr. 60 (Mein
teurer Heiland, lass dich fragen) følger direkte efter fortællin
gen om, at Jesus bøjede hovedet og døde. Arien har form af en ræk
ke spørgsmål til den døde (er jeg nu fri for døden? skal jeg arve
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himmeriget? er hele verden nu forløst?), og hovedbøjningen udlæg
ges da som det store tavse ja!
Kingo står ikke tilbage i opfindsomhed. Han tolker den sidste
hovedbøjning som om Jesus bøjer sig ned imod det længselsfulde
menneske, og hans udånding bliver da et kys til synderen, måske
en indblæsning af evigt liv i det menneske, der engang skal lide
døden:
O min JEsu, gid Jeg kunden
JEsu, gid Jeg kunde dog
Døe med samme Ord i Munde,
Hvor med Du din Affsteed tog!
Bøy, 0 bøy dit Hoved ned
Til mig udi Dødsens sved,
At min Siæl din Kys maa nyde,
Naar Jeg skal min Aand udgyde.
Dette er Kingopassionens sidste ord. Som så mange andre fremstil
linger af Kristi lidelsesvej, standser den i langfredagens døds
øjeblik.

KINGO OG GRUNDTVIG

Det er karakteristisk for Kingos passionssalmer, at de er indivi
dualistiske i den forstand, at de ikke inddrager nogen synspunk
ter på stat, kirke eller konge, sådan som det f.eks. sker i 4.
akt af Elias Naurs Golgatha paa Parnasso, hvor passionens figurer
udlægges som forbilleder på hans samtids institutioner. Det eneste
tilløb, men et vigtigt sådan hos Kingo, er tolkningen af Peder som
figuration for romerkirken.
Det betyder nu imidlertid ikke, at kirkeinstitutionen er fravæ
rende i Kingos passion. Den er tværtimod til stede som autorite
ten bagved skriften. Den kristne pædagogik, der forløber som søn
derknuselse og genrejsning ved Kristus, former bibelforståelsen
som en indlægning snarere end som en tekstudlægning. Evangelieberetningerne er det objektive, dvs. de kræver ikke fortolkning, fordi
de overhovedet ikke er tvivlsomme, men de kræver tilegnelse. Det
er dette, der fastholder mennesket som metaforisk attribut til
evangeliet.
Bagved hele Kingos salmedigtning ligger det som dens pathos, at
kirken eksisterer som en objektiv institution, en nyrejst og stolt
bygning i enevældens lovgivningskompleks, opretholdt af Guds nåde
og kongens magt. Salmedigterens egen plads er at være en selvbe-
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vidst kunstnerisk medarbejder yed virkeliggørelsen af den enevæl
dige konges kirkepolitik. Der er i Kingos digtning ingen spor af
tvivl om kirkens autoritet, forsåvidt som den bygger på sand
skriftforståelse.
Tilstedeværelsen af den instruerende stemme overalt i værket er
formentlig årsagen til, at hele passionen i sin virkning snarere
udløser det patetiske end det bevægende. Der kan ikke tvivles om,
at salmerne for deres oprindelige brugere har været dybt bevægende
men det skyldes utvivlsomt, at disse brugere som helhed på en upro
blematisk og måske endda hjertelig måde følte sig hjemme i det ene
vældigt-kristelige monarki.
Ifølge Valdemar Vedel 24) er det patetiske kendetegnet ved det
emfatiske eftertryk, det lægger på den menneskelige følelsesverden
og dette træk af emfase viger sjældent i Kingos passionsdigtning.
Det peger meget tydeligt i retning af en kanonisk institution, som
det tilkommer at varetage og vejlede det religiøse stemningsliv.
Salmen som mediterende genre bliver altså derfor paradigmatisk,
den foreskriver et bevæget indlevelsesforløb, som den salmesyngen
de menighed ved sangens hjælp instrueres til at gentage. Det jeg,
som er blevet syngende i Kingos passion, er et i lydighed genta
gende jeg, et jeg, der igennem gentagelsen tilegnet sig et skolet,
religiøst liv. Med henblik på dette, der er blevet kaldt det pate
tiske eller teatralske, er Kingos passion et stykke udpræget ba
rokkunst, forsåvidt som man kan påvise som et grundlæggende træk
ved barokkens digtning, at menneskers emotionelle liv i den altid
er overvåget af et skarpt intellekt og indfattet i en fordringsfuld ritualisering

25)

. Den, som de stærke følelser strømmer igen

nem, lærer derved, at man samtidig kan stå ved siden af sig selv
og se sig selv som den, de stærke følelser strømmer igennem. Og
den, der står ved siden af og ser, er på en måde også én selv.
Denne højt opdrevne evne til at objektivere sig selv for sit
eget blik, til at omtale sig selv som objektiv person, til at på
kalde sig selv og føre en dramatisk dialog med sig selv på sin
dets scene, forbinder Kingos passion med eksempelvis den berømte
franske baroktragedie (især Racine). Erich Auerbach har i en ana
lyse af denne franske tragedie påpeget, at der inden for denne
teaterforms meget strenge sociale konventioner er sat en markant
grænse for, hvor radikalt den dramatiske krise kan få lov til at
bryde igennem. Selv i ulykkens toppunkt udbryder personerne: 0,
jeg uklysalige dronning, jeg elendige fyrste. Værdigheden som
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dronning eller fyrste
smeltes altså ikke med
i begivenhedernes smel
tedigel. Man lider in
tenst og hvirvles igen
nem alle følelseslivets
storme, men man slipper
aldrig sin evne til at
se sig selv med samfun
dets kølige vurdering
udfylde den rolle, det
forventer. Dette er
grunden til, at pathos
(og sentimentalitet)
er baroktragediens stem
ningsleje
.
Stiller man nu den
græske tragedie med
dens dybe rødder tilba
ge til kulten over for
den franske, kommer det
for dagen, at krisen
hos grækerne fik lov til
at rive meget mere med
sig. Aldrig er et men
neske blevet så dybt oprevet som du, hedder det hos Sophokles om
Ødipus, og netop han måtte i katastrofens moment erfare, at TneZe
hans kongeværdighed beroede på en forblændelse. Intet kunne hol
des uden for krisens hvirvel, alt gik med i smeltningen, også den
fordeling af de åndelige kræfter, der adskiller følelsernes ver
den fra intellektets. En krise af denne kultisk-dramatiske art
fandt såvidt det kan efterspores ikke sted i Kingos digtning. På
trods af tonerigdommen i hans salmer er der selv i passionens fø
lelsesmæssige toppunkt adskillig mandig beslutsomhed til stede i
smertensudbruddet:
BRyder frem I hule Sukke
Af mit dybe hiertes Grund,
Ingen kand min sorrig slukke.
Ingen holde for min Mund I
Thi min Sorg som Hiertet bær,
Og min Indvold i mig skiær,
Skal aff mine Øyne flyde.
(465)
Og ud fra min Tunge bryde.
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Til syvende og sidst sidder præsten og læreren meget dybt i menne
sket Kingo.
Når dette ud fra en dyb respekt for Kingo alligevel må siges om
ham, beror det på, at Grundtvig med sin salmedigtning måtte gøre
nogle dybtgående kristelige erfaringer, som ikke var mulige i Kingos forfatterskab. Grundtvig blev revet dybere op end Kingo, han
kunne ikke forudsætte kirken eller skriften som urørlig autoritet,
han kunne ikke fastholde en forståelse af sig selv som institutio
nens præst (bl.a. fordi institutionen havde lige så mange vægrin
ger over for ham som han over for den). Derfor blev det drama,
der udspiller sig i Grundtvigs digtning, langt dybere beslægtet
med det græske, som Grundtvig da også efterhånden erkendte sit
åndsslægtskab med.
Hos Grundtvig er der ikke længere tale om, at den troende kan
stå hos som et dybt medlevende vidne til Kristi liv og død. Hos
Grundtvig er det ikke alarmeret bevidsthed, der skal vækkes, men
liv der skal forvandles. Derfor kan man ikke mediterende forblive
iagttageren til de store begivenheder på sjælens teater, men man
må til syvende og sidst indse, at man selv er dramaet, at det er
én selv, der dør og genopstår.
Hos Grundtvig bliver den faderligt myndige og foreskrivende
stemme selv nedbrudt og forvandlet i mødet med emotionernes ver
den. Den befalende stemme udefra er på den ene side virkelig
vendt tilbage til Gud, men den på den anden side tager bolig i
jeget selv og blandes uopløseligt med det. Det er den egentlige
grund til, at pathos ikke er en klanglig forekomst, der kendeteg
ner den grundtvigske salme, og formentlig også en grund til, at
den apollinske afklarethed, der udmærker Kingos mestersalmer, hos
Grundtvig er bukket under i en mangfoldigere, mere grumset og humoristisk-poetisk blanding.
Mens Kingo når din højstemthed ved at spænde sjælens evner vidt
fra hinanden, bliver Grundtvigs salmedigtning hjerteligere og me
re tilstedeværende, fordi de sjælelige evner i ham kom til at om
favne hinanden så tæt. Tårerne er langt mere organisk vakt i
Grundtvigs Maria Magdalene, hos hvem solstrålerne gennem vandets
strømme, smilet gennem tårerne, kalder regnbuelyset frem:
See Maria Magdalene!
Hænder nys hun vred i Gru,
Sukked til at røre Stene:
Hvor, ak hvor er Herren nu?
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See, af Øiets Taare-Flod
Morgen-Solen mildt opstod!
I den Grav, hvor Han har hvilet.
Hun har fundet Engle-Smilet!
Grundtvig skrev salmen Tag det sorte Kors fra Graven på Kingos
passionsversemål og med direkte genklange fra ham. Når han ønsker
Frydesang for hule Sukke er det intet mindre end overvindelsen af
Kingopassionens langfredagssalme med dens hule sukke, han sigter
imod. Øjensynlig så Grundtvig, at den nådesløse strenghed i kravet
passionsmeditation dybest set var en dødsmagt, og han så sig der
for stillet over for den usigeligt fordringsfulde opgave, at finde
en opstandelsestone, der kunne gennembryde og udslette mange krist
ne århundreders næsten traumatiske bundethed til den lidende Kristus. Dette er en afgørende grund til, at han måtte gribe udover
den dansk-tyske salmetradition af lutheransk præg, da han forbe
redte sig på at lade frydesangen bryde frem i hele dens opstandel
seskraft. Det, som var gravlagt i skriften, skulle opstå i sangen.

NOTER
1) I udgaven af Kingos Samlede Skrifter, står passionssalmerne på de pladser,
hvor Kingo selv indkomponerede dem. Det betyder, at det er lidt kompliceret at
komme til at læse dem samlet. Ved citeringen henviser jeg til denne udgave med
et tal i parentes efter verset. Passionssalmerne findes i bind IV. En enkelt
henvisning gælder samme udgave bind III.
2) Jfr. Erik Norman Svendsen: Kingos Salmebog. Kirkehistoriske Samlinger, syven
de række, 6. binds 2. hefte 1967.
3) Se Jens Peter Larsen: Fra salmesangens overdrev, i Hvad Fatter gjør, fest
skrift til Erik Dal, især p. 261 f, Herning 1982.
4) Jfr. Fengers udgave, Ths. Kingo: Psalmer og aandelige Sange, som Grundtvig
anmeldte i Theologisk Maanedsskrift XIII 1827. Se også Jens Lyster: Kingos sal
mer i Grundtvigs vold. Vartovbogen 1985.
5) Grundtvigs artikel fra Sandsigeren lo. april 1811 findes trykt i Udvalgte
Skrifter II, p. 77-79. Her p. 79.
6) Angående exemplum-pædagogikken, se min afhandling Holbergs komik p. 51 ff
med henvisninger. (København 1984)
7) Grundtvig: Udvalgte Skrifter II p. 78.
8) Grundtvigs ovenfor omtalte Kingo-anmeldelse p. 17
9) Se Arne Møller: Fra Psalmistens Værksted. Kirkehistoriske Samlinger 6. række,
1. bind, p. 31o-ll.
lo) Aage Henriksen: Gotisk tid, København 1971, p. 5o.
11. En skøn Vise om vor Herris Jesu Christi pines Historie, efter de fire Euange-
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listers beschriffuelse, udsat paa Danske aff Erlig og velbyrdig Mand, Her Erick
Krabbe til Bustrup, Ridder. Salmen begynder: O Mennisk begræd din Synd, Hans
Thomissøns Psalmebog 1569, p. 68 ff.
12) J. Oskar Andersen: Indledning til Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koor. Ud
givet af A.E. Sibbernsen, København 1931. Se specielt p. XXXI.
13) Typologi
er læren om, hvorledes nytestamentlige begivenheder forklarer
og fuldkommer begivenheder fra Det gamle Testamente, der synes væsensbeslægtede
med dem. Kristus er den nye Moses, for ligesom Moses førte jødefolket ud af sla
veriet i Ægypten, fører nu Kristus menneskeheden ud af syndens trældom. Derved
giver han jødernes store Halleluja en betydningsdybde, det ikke hidtil har haft.
14) Se Arne Møller: op. cit. p. 415. Bemærk i øvrigt Solveig Tunolds indsigelser
imod Arne Møller i Norsk teologisk tidsskrift 4. række, b. bind p. 32-49, Gerhardts tanke, at Jesus møder Satan i Gethsemane kommenterer Møller p. 318-19.
15. Kingos kollega fra Odense: Elias Naur, der også kendte sin Johann Gerhard,
skriver om Kedron: I denne blodig Beck mand blodig skarn nedskyder. Som aff det
slagtet Qvæg i Haabe-Tal udflyder; Der over JEsus gaar, et sted aff blodig Dynd
Opfyldt, at skyle bort aid Verdens blodig Synd. (Golgotha paa Parnasso. Udgi
vet med kommentarer og efterskrift af Peter Brask, København 1973 s. 33).
16) Forestillingen om Guds vredes persekar stammer fra Johannes Åbenbaring 14,
19-2o. En billedfremstilling findes på kirkevæggen i Brøns. Nærværende Brorsoncitat stammer fra Svane-Sang nr. VIII (Samlede skrifter III,4o). Brorson bruger
det også i Troens rare Klenodie nr. 35 str. 12. Se desuden Peder Oluffsøns salme
Stat op! stat op min bange Siæl, str. 5 (trykt i Kingos Samlede Skrifter IV,
p. 3oo ff.).
17) Det kunne være en overvejelse værd, om der i Gethsemanesalmen ikke også er
spor af det katolske sakramente: den sidste salvning. I så fald er salven altså
metaforisk knyttet til Jesu blodige sved i Gethsemane.
18) Jfr. Friedrich Ohly: Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter, trykt i
sammes: Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung, Darmstadt 1977.
Heri specielt p. 4.
19) Se kapitlet Gloria Passionis i Erich Auerbachs: Literatursprache und Publi
kum in der lateinischen Spåtantike und im Mittelalter. Bern 1958, p. 54-63.
20) Om applicatio se H.G. Gadamer: Wahrheit und Methode, Tubingen 196o, 4. opl.
1975, specielt s. 29o ff.
21) Strofens tre første linjer betyder: Jesus, giv at dette eksempel på fald og
oprejsning må blive mig som et stempel på mit hjerte.
22) I Elias Naurs salme om Peders fald og oprejsning (trykt i Vinterparten,
Kingos Samlede Skrifter IV p. 349 ff.) hedder det om Peter, der kommer til at
græde: Gud her på Klippen slaar,/Saa Vandet der aff gaar; Og hvo kand ikke merke/
En sødhed aff det sterke? / De Boode-Taare trilder / Ned fra hans Græde-Kilder.
(str.18) .
23. En diskussion af muligheden for, at Kristus kan være exemplum findes i Jan
Lindhardts Martin Luther, Erkendelse og formidling i renæssancen, København
1983, p. 95 ff., specielt 97-98 og note 33 på p. 166.
24) Valdemar Vedel: Studier over Guldalderen i Dansk Digtning 189o, Kbhn. 1948,
p. 66.
25) Se bestemmelsen af begrebet barok i Gilbert Highet: The Classical Tradition,
Oxford 1949, p. 289 ff.
26) Se kapitlet Der Scheinheilige (desværre udeladt i den danske oversættelse)
i Erich Auerbachs Mimesis, Bern 1946, 5. oplag, p. 355 ff.
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ANMELDELSER
PRAISE THE LORD/ ALL NATIONS/ PS.

117/1

International Conference Hymnal published on behalf of World
Evangelical Fellowship.

Wheaton^ Illinois, U.S.A.

1986.

Det internationale økomeniske samarbejdes største problem er de
større og mindre fællesmøders babyloniske sprogforvirring. I stil
le stunder er der sikkert mangt et medlem af det økumeniske jet
set, der ganske uprotestantisk kan henfalde til at misunde i hvert
fald tidligere tiders internationale katolske kirkemænd, at de
havde latinen som det fælles sprog, der var alle både lige nært
og fjernt. I praksis klarer man sig under forhandlinger og samta
ler mand og mand imellem med et engelsk, der er næsten ligeså sti
liseret og verdensfjernt som det kirkelige latin efterhånden blev
i løbet af middelalderen, men ved særlige lejligheder, hvor man
ikke mener, at det vil kunne forstyrre den økumeniske samdrægtig
hed, tillader man, at alle taler i munden på hinanden på hvert sit
sprog. Måske burde man have lov til det lidt tiere, end man efter
referaterne fra de store økumeniske møder at dømme får lov til;
indtil videre må man nøjes med bl.a. salmesang på flere sprog på
én gang. Det er til dette brug, World Evangelical Fellowship har
udgivet sin internationale konference-salmebog Praise the Lord3
All Nations. Den indeholder ialt lo3 numre, 96 salmer og 7 bibel
ske responsorier. De første 79 salmer bliver bragt med originalens
tekst og derefter i fast rækkefølge engelsk, fransk, spansk og
eventuelle andre sprog. World Evangelical Fellowships generaldirek
tør David M. Howard skriver i sit forord til samlingen, at man har
ønsket at samle salmer og melodier fra så mange forskellige kultu
rer som muligt. Dette har, fortsætter han, været vanskeligt, da
der i nogle egne af verden, vel den såkaldte 3. verden, er blevet
digtet meget få salmer på det lokale sprog, og hvor der rent fak
tisk er blevet skrevet salmer, har det ikke altid været muligt at
finde brugbare oversættelser til hovedsprogene. løvrigt har det væ
ret formålet at samle salmer, der allerede er internationalt kend
te, og som "have stood the test of time as valuable additions to
Christian worship and expression". Der er samlet mange kendte og
centrale salmer i Praise the Lord, All Nations3 først og fremmest
tyske og engelske, men også mange andre. Som skandinav kan man dog
ikke lade være ned at undre sig over, at de to eneste tekster på
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dansk, norsk og svensk er de to danske salmer "Den lyse dag for
gangen er" og "Kirken den er et gammelt hus" og K.L. Reichelts
norske missionssalme "Din rikssak, Jesus, være skal". Selvom mange
af de øvrige salmer foreligger i både udmærkede og indsungne over
sættelser på et af de skandinaviske sprog eller dem alle, har man
valgt at se bort fra Norden, der dog trods alt er et af den prote
stantiske verdens kærneområder, og det selvom den seks mand store
redaktionskommitte har haft et dansk medlem, nemlig Jørgen Glenthøj. Skandinavisk-sprogede deltagere i økumeniske konferencer,
hvor Praise the Lord, All Nations anvendes, må derfor stadig have
deres egen salmebog med i lommen, hvis de på deres eget sprog vil
synge med på "Befal du dine veje" eller "Vor Gud han er så fast
en borg" med mindre de kan salmerne udenad eller er så økumeniske,
at de foretrækker at synge dem på udenlandsk, f.eks. på værtslan
dets sprog. Rent bortset herfra er samlingen en udmærket tekstan
tologi, der giver mulighed for at få et indtryk af den protestan
tiske salmesangs mangfoldighed og enhed på een gang. Rent bortset
fra sin praktiske brug er samlingen velegnet til studier af sal
mernes vej fra det ene sprog til det andet og den dermed forbund
ne oversættelsesproblematik. Så længe vi taler mere end et sprog
i verden, er der grænser for, hvor langt den økumeniske enhed kan
nå, da hvert sprog har sine muligheder og begrænsninger, også når
det gælder om at prise Herren.
Peter Balslev-Clausen
BØN OG LOVSANG I FÆLLESSKAB. TAIZE
Kirkefondet. Valby.

1986. 52 s.

Bøn og lovsang i fællesskab er en dansk udgave af det gudstjenesteog salmehefte, som det alternative klosterfællesskab i Taizé i det
østlige Frankrig udgav i 1981 med titlen Frier Ensemble. Den danske
udgave er forsynet med et forord af praktiksekretær, pastor Anne
Slinger fra Diakonissestiftelsen i København og en kort introduk
tion af Frére Roger fra Taizé. Anne Slinger beskriver gudstjene
sten i Taizé som en alternativ totaloplevelse: "Gudstjenesten for
midler en befriende kombination af tilsyneladende modsætninger:
man er til stede i på én gang diskret ubegloethed og varm krops
lig og åndelig nærhed til hinanden, fuldstændig personlig frihed
og intens delagtighed, afspændt hvile og vågen opmærksomhed, nøg
ternhed og bevægende inderlighed". Frére Roger gør rede for, hvor—
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dan Taizé-fællesskabets gudstjenesteliv har sit udgangspunkt i
klostertraditionens tidebønner. Sangene, der opfattes som sungne
bønner, er ganske korte sange, der "gentages om og om igen", hvor
ved bønnens meditative karakter fremhæves, idet sangene i ganske
få ord rummer "en evangelisk grundsandhed, som øjeblikkelig opfat
tes med tanken og lidt efter gennemtrænger hele ens person". En
kvalitet ved de korte taizéske salmer, der sjældent er længere
end 3-4 linier siges at være den, at "gentagne korte sange inde
holder et element af spontaneitet, som salmer mangler: de varer
nøjagtig så længe, som folk ønsker at synge". Både tekst og melodi
er formet med henblik på at kunne blive gentaget i det næsten uen
delige, eventuelt som canon. Teksterne er på latin, fransk og eng
elsk, en enkelt på tysk, og det anbefales, så vidt muligt at synge
dem på originalsproget, "der klinger de bedst". Teksterne viser,
hvor livskraftig den klassiske tidebønsform er også i en helt mo
derne, tilstræbt alternativ skikkelse. I en dansk sammenhæng er
der tale om overtagelse af en fremmed tradition, sådan som det og
så var tilfældet med tidesangsbevægelsen for efterhånden et par
generationer siden, men der er næppe tvivl om, at den vil kunne
tiltale mange, især yngre, der føler den traditionelle folkekirke
lige liturgi for upersonlig og uvedkommende. Dertil kommer, at tidesangsformen til trods for sin højkirkelige oprindelse forekommer
mange mere demokratisk end den traditionelle lutherske gudstjene
ste med dens længere og tungere led og dens større præstestyring.
Det er interessant at se, hvordan de korte tekster omtales som et
'demokratisk" moment. Den lutherske gudstjenestes vægtlæggen på
indholdsfyldte, tildels -tunge salmer er netop et udtryk for menig
hedens gudstjenstlige ligeværdighed med præsten, ligesom menigheds
sangen er et udtryk for menighedens totale engagement i gudstjene
sten. Den kendsgerning, at Kirkefondet nu har udsendt Bøn og lov
sang i fæ.llesskab er et af mange udtryk for, at folkekirkens litur
gi ikke længere er helt så selvfølgeligt, som den har været. Der
for er heftet en god anledning til at tage salmesangen op til for
nyet overvejelse, ikke for at tynde ud i de tunge salmer, men for
at få lært menigheden dem, sådan at den virkelig kan synge dem og
ved, hvad det er, den går glip af, hvis den kaster sig i armene på
en fornyelse af det liturgiske liv å la Taizé.

Peter Balslev-Clausen

5o

EN RETTELSE TIL EN RETTELSE
DER AFFØDER EN MASSE SPØRGSMÅL
AF POUL GRUBB

I en kronik i Kristelig dagblad 7. april 1986 om Johann Arndt og
hans seks bøger om den sande Kristendom (undertiden udkommet med
titlen Fire bøger ...) skriver Poul Ulsdal:
"En interessant detalje ved Kragballes udgave (1855) er, at han
i den fjerde bog, der især handler om skabningens vidnesbyrd
om Gud, bringer en oversættelse af, hvad han kalder "Paul Gerhardts vårsang" nemlig den smukke salme "Gak ud min sjæl, be
tragt med flid / i denne skønne sommertid / Guds underfulde ga
ver!" (DS 674). Da Paul Gerhards alder er et bevis på, at sal
men ikke kan have stået i Johann Arndts værk, må Kragballe have
benyttet denne lejlighed til at få sin oversættelse bragt ud.
Det er altså ukorrekt, når Anders Malling i sit store salme
værk fortæller, at salmen offentliggjordes første gang i Krag
balles tidsskrift "Kirkelig samler", bind 3. Dateringen i sal
mebogen er heller ikke korrekt".
Denne korrektion er imidlertid heller ikke rigtig, det er ikke
Kragballe, der har bragt Gerhardts salme ind i Arndts tekst.
Ved et tilfælde købte jeg, forøvrig før Ulsdal kom med sin kro
nik et eksemplar af Arndts bog fra 1734; sælgeren var så venlig at
gøre mig opmærksom på, at den indeholdt en ældre oversættelse af
Gerhardts tekst end salmebogens.
Nu bliver det som at lege sporjagt, spændende, men vanskeligt.
Desværre har jeg ikke for øjeblikket tid til at gennemføre en un
dersøgelse, som muligvis ville kræve besøg på flere danske, tyske
og norske biblioteker. I de danske udgaver, der findes på Køben
havns Universitetsbibliotek, findes den ikke optaget før 1734. Den
findes derimod i de følgende oplag 1739, 175o, 1763 og 1784.
I de tyske udgaver, biblioteket har, findes den slet ikke. Føl
gende spørgsmål melder sig da:
1) Hvem er oversætteren, er det den samme som har oversat Arndts
tekst?
2) Findes den i nogen dansk salmesamling i denne form?
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3) Har Kragballe, da han lavede sin udgave, støttet sig på den
ældre oversættelse af Arndts bog; meget tyder på det, da næp
pe to mennesker kan få den ide at indsmugle en fremmed tekst
på samme sted i en oversættelse. Imod det taler, at de to sal
meoversættelser har meget lidt tilfælles?
4) Findes der en tysk udgave af Arndts bog, hvori Gerhardts salme
er optaget?
Det havde været spændende at kaste sig ud i denne undersøgelse,
men desværre må jeg, dersom ikke tilfældet igen spiller mig en ny
oplysning i hænde, overlade opgaven til andre.

Johann Arndt: Sex bøger om den sande Christendoms 17343 p. 868.
En Psalme til opmuntring / ved Sommer Tidens Betragtning.
1

Gak ud min sjæl! og fryde dig.
Nu somrens tid er yndelig.
Udi din Herres gaver.
See an den skjønne have pragt,
See! hvad her inde er anlagt
For os sig pyntet haver.

2

De træer fulde staae med løv,
Og jorden lægger paa sit støv
Det grønne sommer klæde;
Narciss og yndig tulipe,
Ey Salomo, saae ud, som de.
Iklædt paa konge sæde.

3

I luften svinges lerken om
Fra klippens rev nys duen kom,
I skove sig at fryde:
Fra høy-begavet nattergal
Sød toned slag i tusind tal
I bjerg og dale lyde.

4

See hønen for sin kylling-trop!
Nu storken boer i høje top;
Og svalen mader unger.
Den raske hjort, den lette raa
Fra bjerge springer ned, at staae
I græs, hvor ey er hunger.
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5

Hos rusend' bække myrter staae,
som skildrede, og skygge slaae
Rundt om i tykkest orden:
Nær ved i enge er der klang
Af glædes lyd og fryde sang,
blandt hyrderne og hjorden.

6

Nu flyver biers nærig flok
Omkring, og suer føde nok
Til ædle honning-kage:
Den søde viinstoks stærke saft,
I skygge ranker bringer kraft
Og styrke alle dage.

7

Stærk rinder hveden op fra rood,
saa alle mand faae lystig mood,
Og til af Guds lof opvækkes,
Som mennisket saa rigelig
Forseer, at, hvor hand vender sig.
Ham fryd og føde rækkes.

8

Jeg selv mig ikke mægtig er,
De store Guds velgjerninger
Mit hjerte heftig røre:
Nu alting lover Gud; min mund
og synger det af hjertens grund,
som klinrer i Guds øre.

9

Jeg tænker: est du her saa skjøn,
Lar du den usle jord saa grøn,
og yndig for os være;
Hvad vil der ikke blive der
I himmel-slot, guld-boliger
Fyldt op med glands og ære.

10

I Jesu Christi have er vist bar
Lyst, fryd og alting sole-klar,
Sødt echo der maa høres,
Hvor seraphim i tusind-tal
Guds halleluja synge skal.
Mens deres tunger røres.

11

O! var jeg der, o stod jeg brud
Alt for din throne, søde Gud!
Og bar paa mine palmer!
Da vilde jeg paa engle-viis
ophøye dit Navns lof og priis
med tusind skjønne psalmer.

12

Dog, nu jeg gaaer i aaget spendt,
Og jordisk trældom ey er endt.
Vil jeg dig ikke glemme.
Hvert sted i denne jorde-dal
Mit hjerte immer eye skal
En lyst, din lof at fremme.
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13

Hjelp mig, min aand maa dugges med
Velsignelser fra himlen ned,
Og jeg dit blomster blive:
Giv, at din naades sommer bliid
Udi min sjæl hver stund og tiid
Maa troens frugter drive.

14

Lad din Aand rum i mig staae
At jeg et got træ blive maae:
Lad mig saa vel bebinde.
Sæt mig udi din have skjøn,
Som yndig urt og plante grøn,
At staae til prunk derinde.

15

Til paradiis fløt mig saa op;
Og lad der grønnes sjæl og krop,
Indtil min sidste ende;
Saa vil jeg her og hisset dig
allene tjene: intet mig
skal fra min Herre vende.

(Forfatterangivelse mangler, originalens retskrivning er brugt,
undtagen i Herre som staves HErre).

i
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Tidligere numre af HYMNOLOGISKE MEDDELELSERy der stadig er på lager.
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De gamle numre, der købes årgangsvis, kan bestilles hos Salmehi
storisk selskabs kasserer og forretningsfører, adr. Institut for
Kirkehistorie, Købmagergade 44-46, 115o København K. Udover den
ovenfor anførte pris vil der blive beregnet porto særskilt.

Herudover videresælges, så længe oplag haves, et restparti af
"Melodihenvisningsbog til Salmebog for Kirke og Hjem. Udgivet af
Menighedssangen". Heftet, der er på 64 sider og udgivet 1945,
kan erhverves ved at indsende lo kr. i ekspeditionsomkostninger
til kassereren. Institut for Kirkehistorie, Købmagergade 44-46,
115o København K, giro 2 2o 11 19, mærket Melodihenvisningsbog.
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