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ALT DIT ALT
Vi er af jord
så langt fra Dig,
med jordens ord
på vores vej!
Og dog er vi
af alt Dit alt,
vi er Dig lig
har Du fortalt!
Så går vi ud
på jordens vej,
med Dig vor Gud
i vores jeg!
OMEND DU ER NOK SÅ LILLE
Hver en rynke nu udglattes
uden det af os kan fattes:
Nåden er her uden grund.
Jesus nu uddeler glæde,
mellem os Han er tilstede,
som den pinsemorgenstund!
Gemt i kirkens sakramenter
Helligånden på os venter,
som den gør på alfarvej.
Intet kan fra Gud dig skille,
omend du er nok så lille,
Jesus dig vedkender sig!
Trøsteligt det er at være
indenfor Gudssønnens sfære,
midt i al vor angst og nød.
Med forbøn Han gik i graven,
stod så op på Påskedagen,
solen skyen gennembrød!
Fra Sten Kaalø: Af jord - 26 salmer
(jf. anmeldelse s. 50)
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EMMAUS
Gennem visne blade
skyder nye skud,
lisom Herrens glæde
hver dag bryder ud!
Ud af angstens mørke
lyser os et lys,
regn i øde dale.
Nadverordets kys!
Tør vi, tør vi ikke
være. hvor vi er?
Han er hos os altid,
Emmaus er her!
NATTENS GLØD
Det er paradisets have,
når vi samles her om Dig,
det er pinsedagens gave,
at Du taler selv til mig!
Her er lys på lys i Ordet,
her er barnets glædesråb,
her er selve torsdagsbordet,
bag hvert bryllup, bag hver dåb!
Her er trøst i sorgens kåbe,
kærlighed fra Dig til os,
så vi dog tør tro og håbe,
når Du står mod døden trods!
Lys på lys med Ordet bryder
ud af julenattens glød,
påskemorgens brag genlyder.
Ordet kom og det blev kød!
Fra Sten Kaalø: Af jord - 26 salmer
(jf. anmeldelse s.

SO)
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SALMERNE 06 GUDSTJENESTEN
TEOLOGISK FORSTÅELSE OG FOLKELIG BETYDNING
AF PETER BALSLEV-CLAUSEN

Når man deltager i en gudstjeneste i Danmark, opdager man hur
tigt, at det først og fremmest er salmesangen, der gør den til
det, den er. Salmesangen er en så selvfølgelig del af gudstjene
sten i den danske folkekirke, at man kan gribe sig i dårligt nok
at lægge mærke til den. Har man prøvet at deltage i romersk
katolske gudstjenester, f.eks. i Italien, og der oplevet, at
menigheden nok er aktivt med i gudstjenesten, men ikke synger,
kun taler med, slår det een, hvor central salmesangen er for vo
res gudstjenesteforståelse. Det samme kan man opleve, hvis man
deltager i en gudstjeneste, hvor man kun kender én højst to af
salmerne på forhånd og derfor ikke kan synge med på dem. Ved en
sådan lejlighed føler man sig sat udenfor gudstjenestens fælles
skab, hvor godt man iøvrigt forstår alt, hvad præsten læser op
fra alteret og siger fra prædikestolen. På samme måde får man
en stærk fornemmelse af salmesangens betydning, når man oplever
ønsket om en mere tidssvarende og nærværende gudstjeneste. Det
er næsten altid salmerne, og salmesangen, der skal bære fornyel
sen igennem. Hvor man i vid udstrækning mener, at man kan und
være bønnerne og kollekterne, ønsker man ikke at undvære salmer
ne, på trods af alle de problemer, der i øvrigt kan være omkring
salmerne og salmesangen, tvært imod har man en stærk tiltro til,
at en ny salmesang med nye tekster og nye melodier vil være i
stand til at give gudstjenesten den nye form og det nye indhold,
der skal til for at gøre den til moderne menneskers gudstjene
ste .
Denne almindelige fornemmelse af salmesangen som en konstitue
rende del af gudstjenesten giver spørgsmålet om salmerne og sal
mesangen fortsat aktualitet. Selvom man på baggrund af den meget
omfattende salmehistoriske forskning skulle tro, at hymnologien
først og fremmest er en historisk, bagudrettet disciplin, er det
i virkeligheden omvendt: det er salmesangens fortsatte aktuali
tet, der gør det naturligt, ja uomgængeligt nødvendigt at under
søge dens historiske sammenhæng for også derved at indkredse

6

dens væsen og betydning. Ikke mindst er det nødvendigt at fast
holde nødvendigheden af at få den historiske dimension med i be
stemmelsen af salmesangens væsen i en tid, hvor alt gammelt og
overleveret bliver sat om ikke ligefrem på anklagebænken for
ligegyldighed og uærlighed, så dog bliver sat under debat for i
bedste fald at blive relativere!, sådan som det sker i den post
moderne kulturdebat.
Som alle andre kulturelle og religiøse ytringer har salmesan
gen en historisk og en principiel side, idet ikke alene fortidens,
men også nutidens og fremtidens salmesang, så vidt som det lader
sig gøre at følge salmesangen ind i fremtiden, hører til den hi
storiske side, og den principielle side omfatter salmesangens
væsen, sådan som den til enhver tid er aktuel og nærværende.
I det følgende vil jeg først give en historisk oversigt over
salmesangens historie siden den lutherske reformation for godt
450 siden. Derefter vil jeg komme ind på en række mere principi
elle spørgsmål vedrørende salmer og salmesang. Endelig vil jeg
sammenfattende prøve at vurdere mulighederne for den fremtidige
udvikling.

DEN HISTORISKE UDVIKLING
Egentlig salmesang i den betydning, som vi bruger ordet i i dag,
kendes allerede fra oldkirken, men den forstummede forholdsvis
hurtigt. Dels forudsætter fælles menighedssang, at menigheden
kender sangens tekst, hvilket igen forudsætter enten få tekster
eller læsefærdighed og sangbøger. Dels skal gruppen af de syngen
de være nogenlunde konstant og ikke udvides og udskiftes så tit,
som tilfældet blev, da de store menneskemængder begyndte at kom
me i kirkerne, - hvilket igen gjorde det nødvendigt at gøre kir
kerne stadig større, hvorved de egnede sig stadig mindre til
fællessang, med mindre man havde et altdominerende ledsageinstrument, hvad man ikke havde dengang, bl.a. fordi man havde den
principielle opfattelse, som Østkirken har den dag i dag, at men
neskestemmen skal være det eneste "imstrument", der må lyde i
kirken. Hvor man har haft mere eller mindre professionelle for
sangerkor, har disse næsten altid haft en tendens til at selv
stændiggøre sig solistisk i forhold til menigheden. Dertil kom,
at salmesangen også forstummede af sproglige grunde, efterhånden
som de menigheder, der samledes i kirkerne ikke længere havde
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det latin, som fortsatte med at være kirke- og gudstjenestesprog,
som deres tale- og omgangssprog. Af disse grunde blev menigheden,
og det ikke alene hvad salmesangen angår, mere og mere passiv
under gudstjenesten. På et vist tidspunkt gjorde man så en teo
logisk dyd af den faktiske tilstand og opfattede menighedens
passivitet som den principielt rigtige holdning fra dens side,
idet det kun var det indviede præsteskab, der som menighedens
repræsentanter kunne gennemføre gudstjenesten, der derfor ikke
længere var et udtryk for det direkte fællesskab mellem Gud og
mennesker, men et offer, der blev frembåret repræsentativt af
præsterne på menighedens vegne, samtidig med at den, gudstjene
sten, også var et udtryk for den guddommeligt-sakramentale virke
lighed, som præsterne repræsenterede overfor menigheden på Guds
vegne. Herved blev ordinationen en dobbelt-autorisation til at
handle både på Guds og på menighedens vegne, og præstens funk
tion i gudstjenesten blev en kombination af på den ene side Guds
henvendelse til menigheden, først og fremmest gennem sakramen
terne, og på den anden side menighedens henvendelse til Gud,
først og fremmest gennem de sungne salmer og de messede bønner.
Derfor skulle præsten på den ene side være kultisk ren og på den
anden side have en god sangstemme. Begge dele var lige vigtige.
Sådan var situationen i hele den romersk-katolske kirke, også
i Danmark, da Luther i 1520'erne gjorde op med den middelalder
lige repræsentative gudstjenestemodel. Luther ønskede at genind
sætte menigheden i dens gamle ikke alene funktion, men også ret
tighed: at stå ansigt til ansigt med Gud, i et direkte, uformid
let møde. Det kunne kun ske ved at ændre gudstjenestesproget til
modersmålet og ved igen at lade menigheden overtage de led i
gudstjenesten, som oprindelig havde været dens og ikke præstens,
d.v.s. i virkeligheden de fleste af de faste gudstjenesteled.
Luther greb her tilbage til en oprindelig liturgisk sangpraksis
og kombinerede den med sin samtids folkelige tyske sangtradition.
Resultatet blev den salme-gudstjeneste, der siden har været ken
detegnende for ikke mindst de lutherske kirker. Da det oprinde
lig var tanken, at salmerne ikke skulle have nogen selvstændig
eksistens som salmer til forskel fra de øvrige liturgiske led,
var det i første omgang tilstrækkeligt, at der blev digtet introitus-, kyrie-, gloria-, graduale-, og credosalmer suppleret med
ganske enkelte andre, ikke mindst som erstatning for de bønner,
der blev bedt i gudstjenesten iøvrigt, ligesom det var nødvendigt
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at få salmer, som menigheden kunne synge i stedet for som tidli
gere at høre passivt til, når kirkens kor sang de salmer, der
hørte til de forskellige søndage og højtider. Også som svar på
skriftlæsningerne og prædikenen blev der hurtigt brug for salmer.
Ret beset var det den middelalderlige romersk-katolske messe.
Luther overtog og rettede til, så meget som der var brug for i
forlængelse af hans reformatoriske tanker og praksis iøvrigt.
Til at begynde med er salmerne da også svarende hertil blevet op
levet af menigheden som dens overtagelse af de faste liturgiske
led, sådan at gudstjenesten nu blev til ved en vekselvirken mel
lem dens, menighedens, og præstens sang og tale.
Ret hurtigt skete der imidlertid det, at salmerne begyndte at
skifte karakter fra at være selvstændige liturgiske led til at
være sekundære i forhold til de bibelske læsninger i løbet af
gudstjenesten. En væsentlig årsag til denne forskydning var den
reformatoriske opfattelse af Bibelen som Guds ord, der ikke tå
ler noget menneskeligt ved siden af sig, men som til gengæld er
forudsætningen for al menneskelig væren og tænken. Lidt efter
lidt blev salmerne til meditationer over de bibelske læsninger
og forklaringer til dem, ligesom de blev brugt til at lægge op
til prædiken og til at understøtte den. Et godt eksempel på den
ne tendens er Kingos salmebog fra 1699, som er inddelt efter
kirkeåret med nøje angivelse af, om de salmer, der hører til de
enkelte søn- og helligdage, skal synges først eller sidst i guds
tjenesten eller om de skal lægge sig til epistlen eller evange
liet. Denne ordning forudsatte, at der var tilstrækkelig mange
salmer til rådighed, som lagde sig til de forskellige tekster,
men i løbet af 17.årh. kulminerende i Kingos egen salmedigtning,
var der digtet så mange brugbare salmer, at det var muligt. Det
fastlagte salmevalg til hver søndag var et led i den ensretning
af rigets gudstjenester, som også Kirkeritualet af 1685 og Hans
Baggers Alterbog fra 1688 var udtryk for. Det var meningen, at
præsterne skulle prædike i forlængelse af de salmer, der skulle
synges i forbindelse med søndagens tekster. Den meget faste ord
ning var altså i lige grad tænkt som en ensretning af menighedens
tro som af præsternes tale.
Denne stærke ensretning af både præstens og menighedens forhold
til de bibelske læsninger i gudstjenesten blev i løbet af det
18. årh. følt som et stadig større problem, samtidig med at først
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pietismen og derefter oplysningsteologien langsomt men sikkert
undergravede bibelordets objektive autoritet. Hver på sin måde
satte pietismen og oplysningsteologien det enkelte menneskes
subjektivt oplevende og opfattende individualitet i centrum.
Herved ændredes prædikenen fra at have været Bibel- (og Gud-)
centreret til at være menneskecentreret, og ændredes prædikenen
(og teologien), måtte salmerne nødvendigvis følge med, da sal
merne takket være udviklingen i det 17. årh. nu af alle, læge
som lærde, opfattedes, ikke som oprindelig på reformationstiden
som selvstændige liturgiske led, men som menighedens teologisk
og pædagogisk tilrettelagte tilegnelse af præstens prædiken.
Hvor præsten til og med Kingos salmebog havde skullet prædike i
forlængelse af salmerne, blev det nu salmerne, der skulle være
i forlængelse af prædikenen. Det betød igen, at der nu blev et
løbende behov for nye salmer i takt med teologiens og prædike
nens udvikling fra ortodoksi over pietisme og oplysningsteologi
til rationalisme. Det er denne udvikling og det stadige behov
for nye salmer og nye salmebøger der kan følges gennem hele det
18. årh. fra Kingos salmebog (1699), over Pontoppidans salmebog
(1740) og Guldbergs salmebog (1778) til Evangelisk-kristelig
Psalmebog (1798).
Senest med Evangelisk-kristelig Psalmebog blev de faste salmer
til hver søndag afskaffet, formelt ved et kgl. reskript af 1802.
Herved mistede salmerne den sidste rest af deres liturgiske
selvstændighed. De blev nu fra først til sidst et middel i præ
stens hånd til suverænt at forme gudstjenesten sådan som han øn
skede det. Ikke engang de bibelske læsninger var mere i stand
til at holde præsten fast på et særligt særpræg for hver søndag,
da den tematiske prædiken først af pietismen, senere af oplys
ningsteologien var blevet sat i stedet for reformationstidens
og ortodoksiens homiletiske prædiken. Kun bundet af salmebogens
og deres fantasis begrænsning var præsterne fra omkr. 1800 i
stand til at gøre gudstjenesten til nogenlunde det, de ville med
den. Salmerne, der stadig i Kingos salmebog et hundrede år tid
ligere ligeså meget var præstens som menighedens retledere, var
nu blevet udtryk for præstens individuelle og subjektive opfat
telse af kristendommens og gudstjenestens væsen. Gudstjenesten
var herved i virkeligheden blevet de manges, nemlig menighedens,
tilegnelse af den ene personligheds, nemlig præstens udtryk for
sit gudsforhold. Det, der var sket i løbet af det 18. århundrede,
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var, at enevældens øvrighedsopfattelse i gudstjenesten var smel
tet sammen med det nye borgerlige personlighedsideal, legemliggjort i præstens person. Denne udvikling, der foregik glidende
og umærkeligt i løbet af århundredet var på mange måder mere ind
gribende kirkeligt set end reformationen i det 16. årh.. I byer
ne gik man i kirke ene og alene for at høre præsten prædike, og
på landet vænnede man sig i vid udstrækning af med at gå i kirke
i det hele taget. For dem, der sympatiserede med præstens person
lighed og gudsopfattelse, og dermed både med hans prædiken og
salmevalg, betød denne udvikling en enorm befrielse. Man var ik
ke mere bundet af én gang for alle fastlagte, snævre kirkelige
rammer, der blev mere og mere fremmede for den udvikling, som
man følte, man selv var en del af, tvært imod var man nu blevet
befriet til et personligt engagement, både religiøst og socialt,
som man ikke før havde følt. For dem, der ikke sympatiserede med
den præst, som de, sådan som det var tilfældet på landet, var
tvunget til at høre på og lade sig betjene af, har der selvfølge
lig ikke været tale om en befrielse, men om en ulidelig tvang,
dersom man, sådan som det i vid udstrækning var tilfældet med de
vakte kredse, havde gjort pietismens og oplysningstidens indivi
duelle personlighedsudvikling med.
Det er ikke noget tilfælde, at første gang offentligheden fik
kendskab til Grundtvigs tanker om sognebåndets løsning, skete det
i 1828 i en anmeldelse af en udgave af Kingos salmer. Grundtvig
mente, at salmesangen var af afgørende betydning for kristendom
mens beståen, og at tvang på salmesangens område ville betyde
kristendommens død. Derfor var det ham alt om at gøre, at menig
heden fik mulighed for at synge de salmer i kirken, som på en
eksistentiel måde kunne give udtryk for dens tro. Da han samti
dig mente, at salmer og prædiken hørte sammen som to sider af
samme gudstjenestelige sag, og at præstens person som embedsmand
i sognet var urørlig, så han ingen anden mulighed for at sikre
menighedens tro og en levende kristendom i landet, end at sogne
båndet blev løst, og menighedens enkelte medlemmer fik mulighed
for at gå i kirke der, hvor prædikenen og salmesangen var sådan,
at de følte sig hjemme. Grundtvigs succes som kirkepolitiker i
det 19. årh. skyldtes, at han med et konservativt program brugte
moderne metoder, d.v.s. at han med det 18. årh.'s individualisme
som murbrækker søgte at sikre det 16. og 17. årh.'s gammeldags
lutherske gudstro borgerret i det 19. årh.. Successen beroede på.

at det var nogenlunde det samme program, de fleste andre tildels
ud fra vidt forskellige synspunkter, søgte at virkeliggøre ikke
mindst i tiden fra 1815 - 48, men også, mere eller mindre, det
meste af århundredet ud.
Hvad der på det åndeligt-teologiske plan lykkedes Grundtvig
som kirkepolitiker, nemlig tilsyneladende at skrue tiden tilbage
til før oplysningstidens teologiske og kirkelige opløsning be
gyndte at slå igennem, lykkedes ham ikke på salmesangens område.
Selvom han i stor stil tog ældre salmedigtning, både indenlandsk
og udenlandsk, op og gendigtede den, sådan at den igen kunne bru
ges af ham selv og hans samtid, fik salmen aldrig mere sin gamle
liturgiske plads tilbage. Det var og blev prædikenen, der bestem
te, hvilke salmer, der skulle synges i gudstjenesten, og hvordan
de skulle forstås, og ikke omvendt, sådan som det havde været
engang. Den næste uoverskuelige tilvækst af salmer i det 19. årh.,
som ikke mindst skyldtes Grundtvig selv, slørede til en vis grad
dette forhold. Salmesangen var for Grundtvig sammen med bekendel
se og forkyndelse et af kirkens tre livstegn, men for de fleste
både præster og lægfolk forblev salmen en i virkeligheden mere
eller mindre tilfældig liturgisk illustration af prædikenens
tankeverden.
Noget andet var, at den kraftige, til tider som i Vartov nær
mest suggererende salmesang som sang betragtet begyndte at få en
vis selvstændig betydning. Dermed begyndte kombinationen salme
tekst - salmemelodi at få en betydning, der kunne minde om den
betydning, kombinationen salmetekst - bibeltekst tidligere havde
haft. Sangbarheden og den suggestive kraft beror i høj grad på
melodien, og man ser da også, at det med den nye salmesangs frem
brud i midten af det 19. årh. mere og mere er salmernes melodier
end deres tekster, der bliver afgørende for deres skæbne i og
udenfor gudstjenesten.
Denne forskydning i salmeforståelsen hænger sammen med, at det
først var i midten af 19. årh., menighederne igen begyndte at
synge med på salmerne, hvilket igen hænger sammen med den vågnen
de almindelige interesse for sang, ikke mindst fællessang. Indtil
op i det 19. årh. var de stive koralmelodier blevet sunget ulide
ligt langsomt, så langsomt, at ingen uøvede havde mulighed for
at synge med. Med den følelsesmæssigt berusende fællessang blev
salmesangen først og fremmest et udtryk for menighedens levende
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(gudstjeneste-)fællesskab, som styrkelse af fællesskabet indadtil
og næsten som et apologetisk virkemiddel udadtil. På denne måde
havde menigheden - tilsyneladende! - på en måde tilbageerobret
salmen fra præsten, samtidig med at prædikenens betydning blev
mindsket væsentligt, også til fordel for de fællesskabsmanifeste
rende - og -aktiverende - sakramenter dåb og nadver, selvom det
stadig var - og er - præsten, der suverænt afgør, hvad der skal
synges. Ligesom det krævede stadig nye salmer, da salmen fra at
have været et selvstændigt liturgisk led blev illustration og
kommentar til forkyndelsen, blev der nu brug for nye salmer, når
menighedens selvforståelse, teologisk, kirkeligt og folkeligt,
efterhånden ændrede sig. Så længe det var de kirkelige retninger
fra det 19. årh., der dominerede det kirkelige liv, dækkede Kingos, Brorsons og især Grundtvigs salmer i det store og hele me
nighedens behov for meningsgivende og eksistentielt nærværende
salmer. I kølvandet på de kirkelige retninger (åndelige) sammen
brud i løbet af efterkrigstiden (især fra ca. 1960) er situatio
nen blevet anderledes og kravet om nye salmer på nye melodier
stadig mere udtalt, af flere grunde, hvoraf de to vigtigste er,
dels menighedens ændrede selvforståelse, dels de traditionelle
kirkelige miljøers opløsning i løbet af I960'erne og 70'erne.
Det er en udvikling, der stadig foregår.
SALMERNE SOM BÆRERE AF DANSK GUDSTJENESTEBEVIDSTHED

Resultatet af den udvikling, der er skitseret i det foregående,
er, at salmerne fremfor alle andre liturgiske led er blevet bæ
rer af dansk gudstjenestebevidsthed. Det er sket i en sådan grad,
at de tilløb, der i løbet af de sidste hundrede år har været til
en større liturgisk udsmykning af gudstjenesten, især i restaurativ retning, aldrig er blevet mere end tilløb. De har ikke haft
den samme eksistentielle selvfølgelighed som salmerne, der tak
ket være den kirkelige vækkelse i det 19. årh. bortset fra de
allerældste ikke har virket hverken gamle eller museumsagtige,
men netop har været den kirkelige vækkelses egne sange. Der er
tale om en enestående situation i international sammenhæng. Går
man til andre lutherske kirker, består deres salmeskat enten af
arven fra det 16. og 17. årh., der netop føles mere gammel og ær
værdig end aktuel og nærværende, eller af nyere vækkelsessange
især efter angelsaksisk model, sange, eller salmer om man vil.
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der i dag næsten føles mere forældede end de helt gamle. I Dan
mark blev Kingo og Brorson i det 19. årh. ikke draget frem af
glemslen af restaurativtindstillede liturgihistorikere, men bå
ret frem af vækkelsen, hvis liv-sange netop Kingos og Brorsons
salmer var. Hertil kom Grundtvig, der i international sammenhæng
var et særsyn i det 19. årh., idet han ikke alene var et af dansk
digtnings største genier i det hele taget, men også bannerfører
for århundredets betydeligste kirkelige vækkelse, hvorved hans
salmer ikke kun blev et præsteanliggende, men i ordets fulde be
tydning blev et menighedsanliggende.
Det blev gennem salmesangen, menigheden i Danmark fra og med
sidste halvdel af det 19. årh. genkendte sig selv i gudstjene
sten: og ikke alene genkendte sig selv i gudstjenesten, men lige
frem overtog den. Selvom det stadig var præstens tro og prædiken,
der formelt bar gudstjenesten, blev det i stadig højere grad me
nighedens medvirken ikke mindst i salmesangen, mindre i f.eks.
altergangen, der fik den til at lykkes. En god salmesang blev
efterhånden tegnet på, at gudstjenesten var det, den skulle være,
den levende menigheds lovsang til Gud. Herved kom salmesangen
indirekte til at virke tilbage på prædikenen, ikke som i ortodok
siens tid, hvor salmeteksterne var prædikenens rettesnor, men
ved at prædikanten skulle motivere menigheden til den lovsang,
der derved igen blev et udtryk for, at prædikenen var lykkedes.
Selvom der selvfølgelig var forskelle i opfattelsen af hvorfor
og hvordan, var alle kirkelige retninger enige i det grundlæg
gende: at den eksistentielle, levende lovsang - salmesang - var
den sande gudstjenestes kendetegn fremfor alle andre. Det er der
for ikke noget tilfælde, at der i tiden efter 1850 frem til i
dag ikke er udgivet særlig mange bønnebøger på dansk, og slet
ikke med baggrund i den grundtvigske vækkelse, men at der er ud
givet et hav af sang- og salmebøger, et udtryk for, at ikke ale
ne gudstjenesten, men også det fromhedsliv, der ligger i forlæn
gelse af den i forbløffende høj grad har været koncentreret om
kring salmerne og salmesangen. Det var her, man genfandt sig selv
som kristen og som kristen menighed.
Det var derfor ikke overraskende, at da Tidehvervs-bevægelsen
fra 1920'erne og fremefter begyndte sit opgør med det traditio
nelle fromhedsliv, tog man med kyshånd imod den håndsrækning,
Thomas Laub uforvarende var kommet til at give bevægelsen ved
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sin kamp mod det 19. årh.'s individualiserende, følelsesbårne
salmesang på romantiske melodier. Laub ønskede at gengive salme
teksterne deres centrale plads i den gudstjenstlige liturgi, i
virkeligheden et liturgihistorisk håbløst foretagende udfra den
udvikling, der er skildret ovenfor, men et effektivt våben i tidehvervsmænds hænder mod en følelsesmæssig - pietistisk KFUM-kristendom, senere også i den tidehvervsgrundtvigske retnings hånd
som et våben mod de grundtvigianere, der satte hjertet og følel
sen højere end hjernen og intellektet. Den laubske reaktion var
stik imod sin intention et lammende slag mod dansk salmesang.
Alle bevægelsens utvivlsomme fortjenester ufortalte tog den sal
merne fra menigheden, d.v.s. folk som de var og er flest, i samme
takt som den skiftede de indsungne som regel følelsesbårne melo
dier. Havde Laub levet et par århundrede, før han vitterligt gjor
de, ville ulykken næppe have været så stor, da det dengang var
teksten og ikke melodien og med den selve sangen, der var det væ
sentligste ved salmesangen, men nu levede Laub på et tidspunkt,
hvor salmernes indhold netop havde tabt denne oprindelige litur
giske betydning, hvilket i parentes bemærket også Grundtvigs
stærkt poetiske salmesprog har sin del af æren for. Salmernes ord
var blevet stikord, afsatspunkter for den religiøse følelse, der
fik sit vigtigste udtryk i selve sangen og dermed i melodien.
Selvom virkningen har været aldeles utilsigtet, kom Laubs reform
til et langt stykke at tage gudstjenesten fra den menighed, der
gennem et par menneskealdre havde vænnet sig til, at gudstjenesten
og dermed liturgien var dens og ikke præstens eller organistens
udtryksform. Vi står i disse år midt i et kirkemusikalsk og der
med liturgisk opgør med Laubs arvtagere. Hvad der kommer ud af
det, er det endnu for tidligt at sige noget sikkert om, men det
er ikke utænkeligt, at det i sidste ende bliver menigheden, eller
måske rettere populistiske interesser i menigheden, der kommer
til at gå af med sejren.
En yderligere grund til, at salmesangen i løbet af sidste halv
del af det 19. årh. blev gudstjenestens bærende element, var ind
førelsen af anden tekstrække i 1885. Herved blev teksterne ikke
længere den faste, årligt tilbagevendende struktur i gudstjene
sten, og prædiken var ikke længere forudsigelig i samme grad som
tidligere. Samtidig har det haft betydning, at salmedigtningen
ikke fik nogen egentlig fortsættelse efter Grundtvigs død. Salme
bøgernes salmebestand har været nogenlunde uændret siden ca. 1870

til i dag, så selvom mange salmer har skiftet melodi i tiden si
den, har i hvert fald salmeteksterne udvist en forbløffende sta
bilitet i disse over hundrede år, især når man tager i betragt
ning, hvor store forandringer, der ellers er sket, også på det
kirkelige område, i netop denne periode.

SALMEN SOM SANG

Sangen er oprindelig en spontan og selvfølgelig ledsageomstændig
hed til menneskelig bevægelse, det være sig arbejde, leg eller
dans. Den formaliserede leg, sanglegen, er ældgammel, og ligesom
de fleste i dag gerne vil have "musik til arbejdet", sang man
tidligere til arbejdet i en grad, der ville overraske de fleste
i dag, da pladers og bånds overperfekte sang- og musikgengivelse
har lukket munden på de fleste. Pigerne i køkkenet, karlene i
staldene og på marken, bygningshåndværkerne og sømændene sang
(f.eks. når der blev arbejdet i hold ved bl.a. spil, som når an
keret skulle trækkes op), og soldaterne sang, når de marcherede
og når de løb storm på fjendens stillinger. Det meste af det,
der er blevet sunget, svarer til det, man kan læse om i den po
pulære dags- og ugepresse i dag, og overraskende mange salmer
(og åndelige sange) er i tidens løb skrevet for at tage kampen
op med de folkelige bole-viser, som man kaldte dem. Det var for
at fortrænge dem, de første nedertyske salmebøger i Rostock blev
udgivet, og vor hjemlige Hans Christensen Sthen skrev sin vandre
bog. I nogle tilfælde er det lykkedes, især når miljø og kvali
tet fandt sammen i en højere enhed, som når Ingemann i 1823 kun
ne glæde sig over, at "på dammen fjerne vogter går og lover Her
rens navn", men det er næppe noget tilfælde, at det er ved guds
tjenesten og det kirkelige møde (den gudelige forsamling) salmen
har holdt sig bedst. Hvor tæt sangen og bevægelsen har kunnet
være forbundet viser en historie, en af mine færøske regenskammerater engang fortalte mig om sin morfar, der en stormfuld vin
teraften sammen med sit bådelag var blevet slået ind på Lille
Dimon. Deres eneste redning var at klatre op på øen ad en 100 m.
næsten lodret klippeside. Takket være morfaderens grindekniv
lykkedes det at komme op på øen. Her var der et forladt fårehus,
der kunne give dem læ for stormen og kulden, men forkomne, som
mændene var, ville de være omkomne alle sammen, hvis min kamme
rats morfar ikke havde kunnet synge. Som gammel forsanger kendte
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han de folkeviser, de dansede efter ved festerne, og til hans sang
kunne de andre danse og derved holde varmen. Uden sangen havde de
ikke kunnet overleve.
Slet så dramatisk er forholdet mellem salmesang og frelse både legemlig og åndelig - som regel ikke, men alligevel har sel
ve salmesangen en elementær betydning, alene som sanglig ytring.
"Und wo man singt, dort lass dich ruhig nieder,/ denn bose Leute
haben keine Lieder", hedder det, og det er faktisk rigtigt. "Bose
Leute" har ingen sange selv, men forstår til gengæld tit at mis
bruge andres sange og sangglæde til deres egne destruktive for
mål. Sangen er det umiddelbare udtryk for, hvad der bor i folk;
hvor folk synger, og synger fordi de ikke kan lade være, behøver
man ikke at være bange for løgn, list og forstillelse. De, der
synger af hjertens lyst, lægger deres inderste blot, det er der
for umuligt virkeligt at synge uden samtidig at være åben og ær
lig, og åbne og ærlige mennesker behøver man aldrig at være bange
for, hvor uenig man ellers kan være med dem. Den, der synger ud
leverer sig selv på godt og ondt. Det er en af grundene til, at
salmesangen er uundværlig i gudstjenesten, både i menighedens
forhold til Gud, i dens indbyrdes forhold og i dens forhold til
præsten. Der er en dyb psykologisk sandhed i, at præst og menig
hed synger til hinanden, sådan som det tidligere var obligatorisk
for begge parter bortset fra prædikenen og katekisationen. Dette
forhold udviskedes senest i oplysningstiden, da den gamle litur
giske fornemmelse gik i opløsning. Stadig synger menigheden dog
til Gud og åbner sig alene derved for ham, samtidig med at præ
sten vel i dag principielt synger med på de salmer, der oprinde
lig var menighedens led af liturgien. Har præsten på denne måde
vundet det at komme umiddelbart med i menighedens fællesskab, har
menigheden tabt den dimension, at præsten synger bibelteksterne
og bønnerne på samme måde som de gamle skjalde kvad deres beret
ninger og den elskende sang sin serenade for derved at udtrykke
sin fuldstændige afhængighed af den elskedes gunst.

SALMEN SOM LITURGI
På tværs af den liturgihistoriske udvikling er salmesangen den
konstante struktur, der trods perioder med svigtende menigheds
sang har fastholdt menighedens aktive medvirken i liturgien. Ale
ne herved kan salmesangens betydning i gudstjenesten ikke over-
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vurderes. Salmesangen forudsætter ifølge sit eget væsen menighe
dens principielle og faktiske deltagelse i liturgien; så enkelt
er det.
Som liturgisk led må salmesangen være i besiddelse af en bety
delig konstans. Det er ikke muligt uden ubodelig skade for guds
tjenesten vilkårligt at skifte dens led ud med forholdsvis korte
mellemrum. Ligesom salmebøger gennemsnitlig skal have en funk
tionstid på et halvt hundrede år for overhovedet at opnå fuld
stændig selvfølgelighed, før det er for sent, er det nødvendigt,
at et liturgisk led under normale forhold først bliver skiftet
ud, når ingen kan huske, at det ikke har været der. Derfor er
det først nu, man overhovedet kan begynde at tænke på at lave om
på ritualerne fra 1912. Ikke fordi liturgiske led bliver princi
pielt bedre, fordi de bliver gamle, men fordi liturgien mister
sin legitimitet, hvis den ikke i det store og hele opleves som
naturgroet, som noget der ikke alene hører menneskelivet, men
næsten også skabelsen til. Det samme gælder alle livets andre
ritualer, kun de ritualer, man er vokset op med fra barnsben fø
les eksistentielt nødvendige og naturlige. For mange mennesker
er det dette forhold, der er kongehusets, kirkens, julens og fla
gets væsentligste begrundelse. Det er derfor nødvendigt for sal
mernes funktion som liturgi, at de forbliver genkendelige, d.v.s.
i det store og hele de samme over ret lange tidsrum, ligesom det
også er begrænset, hvor mange salmer, der kan synges i en kirke
om året, hvis det ikke skal gå ud over genkendeligheden; i en
gennemsnitsmenighed vil flere end ca. 200 salmer om året sikkert
være for mange, hvis genkendelighedsgraden ikke skal blive for
lille. 200 salmer om året svarer til godt 3 nye hver søndag!
Hvad der gælder salmernes tekster, gælder selvsagt også melodi
erne, især hvis de fleste af kirkegængerne skal kunne synge med
fra første vers i hovedparten af salmerne. Mange præsters - og
organisters - ønske om et så stort salmerepertoire som muligt er
i virkeligheden en miskendelse af salmen som menighedens del af
liturgien. Ønsket om en fornyelse af salmesangen er ofte forbun
det med en svagt udviklet liturgisk sans hos præsten eller menig
heden, hvem af dem det nu er, der ønsker fornyelsen. Fornyelse
af salmesangen bør i virkeligheden kun ske som følge af en ny
teologisk indsigt, taget i videste forstand, og på baggrund af
en ny salmedigtning af et vist format, som giver udtryk for denne
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nye teologisk-kirkelige indsigt. Fornyelse for fornyelsens og af
vekslingens skyld - eller af et blot og bart apologetisk hensyn vil næsten altid være af det onde i en liturgisk sammenhæng.
SALMENS HI STOR I SK-POET I SKE ELLER ANAMNETISKE KARAKTER.

Den hollandske præst og hymnolog G.F.W. Herngren har for nogle år
siden (HM 1980/1) karakteriseret såvel liturgi som salmesang som
anamnetisk i sin grundstruktur. Idet liturgien og med den salmen
genkalder sig Guds store og afgørende handlinger i gerning og ord,
bliver disse Guds handlinger eksistentielt nærværende for dem,
der deltager i liturgien (- som f.eks. i nadveren -) og som syn
ger salmerne. Denne opfattelse svarer på mange måder til Grundt
vigs historisk-poetiske opfattelse af forholdet mellem fortid,
nutid og fremtid. For Grundtvig skal liturgien og med den ikke
mindst salmen være båret af liv og ånd, d.v.s. at den skal være
poetisk, samtidig med at den skal være historisk (hhv. Kingoanmeldelsen 1828 og Sandsiger-artiklen 1811). For Grundtvig er
livsfællesskabet mellem fortid og nutid det, der konstituerer hi
storien; fællesskabet mellem dem, der levede engang, og dem, der
lever nu, er nærværende og levende på samme måde som fællesskabet
mellem samtidige, og der er i denne sammenhæng ikke principiel
forskel på, om der er tale om en kristelig eller om en menneske
lig sammenhæng, sådan som det kan ses ved at sammenligne to digte
som f.eks. "Mindes vi en fuldtro ven" og "Slaverne rådte på Østersø"

(se HM 1983/3, s. 151-180). For Grundtvig befinder mennesket

sig, både individuelt og kollektivt, eksistentielt i skæringspunk
tet mellem den vertikale historiske og den horisontale samtidige
sammenhæng; det er netop i denne dobbelte sammenhæng liturgien
har sin plads i grundtvigsk forstand, ikke mindst salmesangen,
der for Grundtvig er den levende, nutidige tilegnelse af den hi
storisk-poetiske virkelighed, som er den bibelsk-kristelige for
kyndelses indhold. I salmen, der er menighedens genlydsord til
den treenige Gud, sluttes det guddommeligt-menneskelige livsfæl
lesskab i Kristus; derfor er salmen for Grundtvig Helligåndens
menneskelige tungemål. Hvor salmesangen og dermed gudstjenesten
(- liturgien -) er, hvad den skal være, "Da vandre Guds engle op
og ned / på salmens tonestige,/ da byder vor Herre selv Guds fred/
til dem, den efterhige;/ da åbner sig Himlens borgeled,/ da kom
mer ret Guds rige".

(D 81.7). Grundtvig var i virkeligheden den
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danske kirkehistories største liturgiske realist, samtidig med
at liturgiens, og salmesangens, individuelle og kollektive side
hos ham smelter sammen til en ubrydelig helhed.

SALMENS BIBELSKE,

KIRKELIGE OG GUDSTJENESTELIGE SAMMENHÆNG.

Grundtvigs salmedigtning er et godt eksempel på, at salmen kun
kan fungere rigtigt i sin liturgiske sammenhæng, hvis dens bibel
ske, kirkelige og gudstjenstlige kontekst er i orden. Mangler en
af delene, fungerer salmen ikke som den skal. Salmen skal direk
te eller indirekte leve og ånde i den bibelske sprog- og begrebs
verden. Uden det bibelske sprog og de bibelske begreber hænger
salmen simpelt hen ikke sammen som salme, og det gælder ikke ale
ne egentlige bibelske parafraser i salmeform, det gælder også
salmer, der tilsyneladende ikke har nogen direkte forbindelse
med Bibelen, men som, hvis man prøver at analysere dem, i virke
ligheden fra ende til anden bruger bibelsk sprog og refererer til
bibelske begreber. Det er nødvendigt, at salmedigteren er eksi
stentielt forpligtet på den bibelske begrebsverden og dens sprog,
hvis han skal kunne skrive salmer, der skal kunne bruges. Det er
uden tvivl derfor præster, der skal prædike hver ugedag om ikke
tiere, og som af den grund hele tiden kæmper med at tilegne sig
og at give udtryk for den bibelske tankeverden, alt andet lige
har vist sig at være de bedste salmedigtere (jfr. Grundtvig og
Aastrup, der begge har brugt prædikenerne som værksted for deres
salmedigtning).
Til gengæld kræver det også af dem, der bruger salmerne og
skal tilegne sig deres begrebsverden, at de kan genkende den bi
belske tankeverden i dem. Denne genkendelighed hænger nøje sam
men med den liturgiske genkendelighed, der er omtalt ovenfor.
Med menighedens stærkt svindende kendskab til Bibelen, dens be
retninger og dens tankeverden, er denne meget væsentlige - og
nødvendige - genkendelighed i salmen blevet et alvorligt litur
gisk problem, for hvor der kun er lidt eller måske slet ingen
bibelkendskab, mister salmen sin bibelske og dermed liturgiske
genkendelighed og bliver hurtigt kedelig og undværlig, fordi den
"ikke siger een noget". Den bibelske sammenhæng, der skulle være
salmens liturgiske styrke, bliver herved dens folkelige svaghed.
Det er betegnende, at jo mindre (direkte) bibelsk en salme er, jo
større mulighed har den for at blive populær. Det er en væsentlig
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del af forklaringen på, hvorfor f.eks. Ingemanns morgen- og aften
sange, men iøvrigt også mange andre morgen- og aftensalmer hører
til de populæreste i salmebogen. De er så almenmenneskeligt gen
kendelige, at deres trods alt bibelske referensramme ikke formår
at gøre dem indholdstomme og kedelige for moderne, mere eller min
dre sekulariserede mennesker.
Selvom det kan være vanskeligt at påvise det i de enkelte til
fælde, er det nødvendigt, at salmedigteren oplever menighedens
gudstjenestefællesskab som det selvfølgelige udtryk for hans eget
forhold til og fællesskab med Gud og mennesker. I samme øjeblik
salmedigteren på en eller anden uhåndgribelig måde sætter sig
udenfor menighedens gudstjenestefællesskab, er hans digte ikke
mere salmer, hvor religiøse eller teologiske de ellers er. Det er
det, der alt andet ufortalt,er den nok væsentligste forskel mel
lem Johannes Johansen, Johannes Møllehave og Sten Kaalø på den
ene og Ole Sarvig og Jørgen Gustava Brandt på den anden side. Kun
den, der véd, at gudstjenestefællesskabet også gælder ham selv,
er i stand til at skrive liturgiske tekster og dermed også salmer.
En ukirkelig og uliturgisk salmedigter er en contradictio in adjecto, men det er en ukirkelig og uliturgisk salmesynger også.

SALMEN MELLEM SPONTANEITET OG RITUAL

Salmesangens psykologisk centrale dilemma er, at den er et fore
skrevet svar, en forud fastlagt reaktion på Guds tiltale i evan
geliet og dets forkyndelse i prædikenen. Det er derfor ikke muligt
for den enkelte gudstjeneste og dens salmer at stå alene. Guds
tjenesten giver sammen med sine salmer kun mening i en større kri
sten og kirkelig livssammenhæng. Her kommer igen spørgsmålet om
genkendeligheden ind: for så vidt som gudstjenesten og dens sal
mer er genkendelige for den menighed, der sidder i kirken, fælles
og enkeltvis, giver den eksistentiel mening. Hvis gudstjenesten
ikke kan genkendes som en kristen (evangelisk) gudstjeneste og
salmerne som kristne salmer er det ikke en kristen gudstjeneste
og er; det ikke kristne salmer. Til gengæld forhindrer gentagelsen
af det genkendelige ikke en oprigtig og ærlig spontaneitet, sam
menlign f.eks. med elskendes kærtegn og børns leg. På samme måde
udelukker den kollektive (fælles) oplevelse og optræden ikke den
subjektive betydning for den enkelte. Til gengæld kan det misbrug
te ritual og den misbrugte fællessang, - herunder selvfølgelig
også salmesang -, med dens manipulerede, påtvungne spontaneitet
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af den enkelte - og af fællesskabet - opleves som åndelig vold
tægt. I denne forbindelse er det tilstrækkeligt at tænke på
Grundtvig, der for den spontane, ægte og ærlige salmesangs
skyld var parat til at bryde hele den kirkelige struktur op,
hvad enhver, der tager det liturgiske udtryk herunder salmesan
gen alvorligt, vel må give ham ret i! Det er værd at mærke
sig, at den sag, Grundtvig kæmpede længst for, var præsternes og
menighedernes gensidige liturgiske frihed. Det er værd at notere
sig i en tid, hvor der fra såkaldt økumeniske interessegrupper
lægges et stærkt moralsk pres på de enkelte kirker - og menighe
der - for at få indført en vidtgående liturgisk ensartethed, også
hvad salmesangen angår: "Tvang til tro er snak i tågen", siger
Grundtvig i en af sine reformationssalmer fra 1836, det samme er
ethvert tilløb til at gennemføre kirkelig og trosmæssig enhed,
ved bl.a. at lade folk synge de samme salmer. Det er også en af
grundene til, at salmer ikke uden videre kan oversættes fra det
ene sprog til det andet og overføres fra den ene kirke til den
anden. Som regel skal de skrives mere eller mindre om for at kun
ne blive genkendelige udtryk for den nye kirkes liv og tro.

SALMEN SOM KOLLEKTIV OG INDIVIDUEL SANG

Salmen er altid efter sin natur fællessang; den giver udtryk for
fællesskabets tanker og følelser, samtidig med at den etablerer
fællesskabet, først og fremmest gennem den anamnetiske eller historisk-poetiske effekt. Det er mod salmens natur at give udtryk
for det totalt isolerede individs situation; salmen forudsætter,
at den, der synger salmen, salmens "jeg", som et mindstemål af
fællesskab har åbnet sig overfor Gud, og i det øjeblik, jeg'et
har gjort det, er det dobbelte fællesskab med Gud og mennesker i
Kristus, Helligåndens fællesskab, allerede etableret, og den sal
me, der på denne måde giver udtryk for det enkelte menneskes for
hold til Gud, giver alene derved udtryk for det fællesskab, der
er dette menneskes kristne sammenhæng. Omvendt er det muligt for
den enkelte kristne at opleve den salme, der er skrevet som ud
tryk for menighedens fællesskab med Gud og med sig selv, som det
dybt personlige, individuelle udtryk for hans eller hendes eget
forhold til Gud og til sig selv. Det er denne indbyrdes gensidig
hed mellem salmen som kollektivt og individuelt udtryk, der gi
ver salmen dens både menneskelige og kristne dybde, og som gør.
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at den, der vælger salmen, og den, der synger den, sammen kan op
leve dens fællesskabsskabende kraft, samtidig med, at de hver for
sig oplever den som det ægte udtryk for deres eget forhold til
Gud og mennesker.
SALMENS AFSENDER OG ADRESSAT

De fleste salmer er direkte eller indirekte henvendt til den tre
enige Gud, men det er langt fra nogen selvfølge, at den anden
person, som den syngende henvender sig til i salmen, er Gud, tit
er det kirken eller den syngendes medkristne, somme tider er det
den syngende, der taler med sig selv ("Du véd det nok, mit hjerte"
D 574). For at kunne være et liturgisk udtryk i klassisk forstand,
må salmen nødvendigvis henvende sig til andre end den syngende
selv. Det er grunden til, at alt for privatiserende og individua
liserende tekster ikke kan bruges som salmer, selvom de kan være
velegnede til meditation for den enkelte. løvrigt er det medita
tive, også det kollektivt meditative, kendetegnende for mange
salmer, der formelt er menighedens bevidstgørelse af sin egen
situation som Guds menighed i denne verden. Det, der gør disse
salmer til andet og mere end almindelige, ikke-liturgiske kristne
sange er den opfordring til lovsang, som de fleste indeholder,
samtidig med at de selv reelt er den lovsang, som de opfordrer
til. Denne salmetype er karakteristisk for udviklingen væk fra
den oprindelige reformatoriske salmegudstjeneste til den senere
prædikengudstjeneste, hvor salmen mere og mere blev prædikenen
holdt med andre midler, derunder menighedens versificerede opbyg
gelige samtale med sig selv. Problemet ved denne salmetype er,
at menigheden nok står for Guds ansigt og synger, men på et vist
tidspunkt ser mere på hinanden end på ham; rent galt går det selv
følgelig, hvor salmen bliver den enkeltes overvejelser med sig
selv, og hvor både fællesskabet med Gud og med den øvrige menig
hed står i fare for at forsvinde ud i den blå luft. Denne sidste
salmetype passer godt til en tid, hvor individet isoleres mere
og mere, og hvor det er den almindelige mening, at religion er en
privatsag, men særlig kristent eller kirkeligt eller liturgisk er
det ikke. En af gudstjenestens hovedforudsætninger, som både præst
og menighed må holde sig til, er, at kristendommen netop ikke er
en privatsag, men virkeliggørelsen af det grundlæggende fælles
skab mellem Gud og mennesker, og det er det, salmerne skal give
udtryk for.
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SUNGNE OG HØRTE SALMER.

SALMER

I MEDIERNE.

Som et grundlæggende udtryk for fællesskabet mellem Gud og menne
sker, må de, der er med i dette fællesskab også være med i salme
sangen. Det må både principielt og reelt være menigheden, der
synger salmerne. Forskellen på en gudstjeneste og en kirkekoncert
- i virkeligheden er det en uforskammethed mod menigheden at hol
de "kirkekoncert" i et gudstjenesterum - er, at menigheden i en
gudstjeneste er aktivt medvirkende. I liturgien skal menigheden
ikke nyde som ved en koncert, men yde sammen med præsten i et
aktivt samarbejde om gudstjenesten. Selvfølgelig er de, der noto
risk ingen sangstemme har, undskyldt for ikke at synge med, men
så kunne de jo i stedet sige ordene med og på den måde være med
i det gudstjenestlige fællesskab. Den, der lukker munden under
salmesangen har derved også lukket sig ude fra fællesskabet med
Gud og mennesker. Derfor er det så vigtigt, at præsten og orga
nisten ikke ved at vælge ukendte salmer og melodier, som menig
heden ikke kender, og derfor ikke kan synge med på, lukker menig
heden ude fra det gudstjenestelige fællesskab, både med den tre
enige Gud og med dem selv!
Et særligt problem er salmer i de elektroniske medier, bånd,
plader, video, fjernsyn, radio. Om dem er der i bedste fald at
sige, at de er gengivelser af udtryk for et fællesskab, man ikke
selv er med i, og at de næsten er fjernere for den, der hører
salmerne og evt. ser de syngende, end salmer, der er trykt i en
bog, er for den, der læser bogen, da den personlige tilegnelse
her er stærkere end den er gennem det elektroniske medium. Det
elektroniske medium registrerer noget, der har været, hvorimod
den trykte tekst også giver forudsætninger for, at noget kan
blive til, personligt og i fællesskab med andre.
QM AT LÆGE SALMER OG AT KUNNE DEM UDENAD

Skal salmerne være den syngendes helt personlige udtryk, må han
kunne den udenad, "by heart". Den, der siger noget udenad, kan /
- både i direkte og i overført betydning - se den, det bliver
sagt til, ind i øjnene, det kan man ikke, hvis man læser alt op
af et manuskript, hvad enhver prædikant - og taler iøvrigt véd af erfaring.
For tre hundrede år siden skulle prædikenen holdes uden manu
skript, kunne præsten ikke det - og prædikenen skulle samtidig
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vare tre kvarter - måtte han tage sin afsked eller ansætte en
hjælpepræst. Dengang har det almindelige sikkert også været, at
menigheden sang salmerne udenad; der var ikke så mange, og de
vendte tilbage med jævne mellemrum, højst med et år imellem, sam
tidig var kirkerne mørke og ret mange kunne ikke læse. I løbet af
det 18. årh. ændrede dette forhold sig, i hvert fald i byerne.
Den ene nye salmebog efter den anden blev udgivet med stadig nye
salmer, og senest i begyndelsen af det 19. årh. har det været
det almindelige, at de, der sang med i kirken, sang efter salme
bogen og ikke efter hovedet - eller hjertet! Samtidig begyndte
præsterne at tage manuskriptet med på prædikestolen, hvad prædi
kenerne sikkert er blevet både bedre, interessantere - og kedeli
gere af, nogenlunde som salmesangen. Siden er det gennemsnitlige
salmerepertoire blevet så stort og den enkeltes brug af salmerne
så sporadisk, at det er udelukket, at menigheden kan salmerne
udenad.
Hvad der er vundet i mangfoldighed er tabt i inderlighed. Guds
tjenesten er blevet mere og mere ukendt land for almindelige men
nesker, og vil blive det i endnu højere grad, hvis Liturgikommis
sionens forslag om en kraftig udvidelse af gudstjenestens læsnin
ger bliver udført. Hvis præsterne ændrer gudstjenesten så meget,
gør den så afvekslende, at menigheden ikke længere kan liturgien
og med den salmerne udenad, direkte eller i overført betydning
udenad, sætter præsten i virkeligheden menigheden udenfor guds
tjenesten, - men hvis han på den anden side ikke gør gudstjene
sten afvekslende og interessant, bliver han beskyldt for at være
kedelig og uinspirerende! Problemet er, at den liturgiske ligesom
den kirkepolitiske udvikling et langt stykke har sat præst og me
nighed skakmat, en situation, der i hvert fald ikke er grund til
at gøre værre og mere indviklet, end den er i forvejen.

SALMENS

KIRKELIGE OG

FOLKELIGE SAMMENHÆNG

Salmens primære plads er i gudstjenesten, det er fra sin gudstje
nestelige sammenhæng, den har sin betydning, men den er ikke be
grænset til gudstjenesten. Ikke mindst i Danmark er der en leven
de tradition for at synge salmer udenfor gudstjenesten. Det er
der også andre steder, men dér er det som regel ved kirkelige mø
der af forskellig art, salmerne bliver og er blevet sunget. Vi
har en hundredeårig folkelig sangtradition, hvor salmesangen ind-
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går som en integrerende del. Grunden hertil er først og fremmest
Grundtvigs folkelige og kirkelige indsats. Ser man de grundtvig
ske sangbøger helt tilbage fra 1850'erne igennem, vil man se, at
salmer og folkelige sange står side om side, og side om side er
de blevet brugt på de grundtvigske høj- og friskoler og i de
grundtvigske forsamlingshuse. Herfra spredte den skik sig hur
tigt at synge folkelige og kirkelige sange ind imellem hinanden,
sådan som det stadig sker i folkeskolerne, ikke alene fordi der
undervises i kristendomskundskab, men også fordi det er en stærk
folkelig tradition.
Dette forhold betyder, at selv temmelig kirkefremmede mennesker
i Danmark har mulighed for at føle sig nogenlunde hjemme i kirken,
da de kender om ikke lige de salmer, de møder den dag, de kommer
der, så dog salmetonen både i sangen og ordene; og ikke alene
genkender de salmerne, de genkender også sig selv gennem hele de
res barndom og deres senere udvikling. Det betyder, at salmerne
har en anamnetisk effekt ikke alene fra gudstjenesten ud i den
folkelige sammenhæng, men også fra den folkelige sammenhæng ind
i gudstjenesten.
Vigtigt i denne sammenhæng har det været, at de fire store
salmedigtere, Kingo, Brorson, Ingemann og Grundtvig, alle har
tilhørt det bedste indenfor dansk digtning i det hele taget, bå
de kirkeligt og verdsligt. De har ikke været til at komme udenom,
de har været eksistentielt nærværende selv århundreder efter, at
de har levet, og ikke-kirkelige lærere og elever og deltagere i
folkelige møder har ikke behøvet at krumme tæer, når de sang
med på deres salmer. I andre lande, hvor den kirkelige og folke
lige vækkelse i det 19. årh. ikke er gået hånd i hånd, som den
gjorde i Danmark, og hvor det ikke er de store salmedigtere, men
mere eller mindre litterært underlødige vækkelsessange, der har
båret den kirkelige vækkelse, findes denne gensidige kirkelige og
folkelige genkendelighed ikke. Salmesangen har derfor i Danmark
i enestående grad været folkeligt integrerende, og bærer af en
overraskende kirkelig-folkelig enhedskultur langt op i dette år
hundrede. Denne enhedskultur eksisterer ikke længere, men salme
sangen har stadig en enestående goodwill langt udenfor gudstjene
ster og kirkelige møder. Det er stadig "Nu falmer skoven"
man synger ved folkelige møder om efteråret.

(D 677),
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STEDERNE FOR SALMESANGENS

INDLÆRING.

Hvor mærkeligt det end kan lyde, har det som regel ikke været i
kirken og ved gudstjenesten, man har lært at synge salmer. Det
lærte man hjemme, ved kirkelige møder af forskellig art, men fremI for alt i skolen. Gennem hele det 19. og et godt stykke op i det
20. årh. var det både formelt og reelt skolens opgave at sociali
sere børnene ikke alene samfundsmæssigt i almindelighed, men også
kirkeligt i særdeleshed. Børnene lærte salmer både i religions-,
sang- og dansktimerne, og morgensangen, der dengang var obligato
risk enten i klasserne hver for sig eller samlet for hele skolen,
formede sig som en regulær andagt med salmer. Fadervor og bibel
læsning. Da førstelæreren i skolerne på landet meget ofte også
var kirkesanger, var forbindelsen mellem skole og kirke også der
ved både levende og gensidig. Børnene følte sig hjemme, når de
kom i kirken, ikke mindst på grund af salmernes genkendelsesværdi;
og kunne de allerede nogle salmer, når de kom i kirke, var det
ikke vanskeligt at lære nye, da de kendte salmetonen og allerede
havde den i sig fra hjemmet og skolen. Alene den kendsgerning, at
børnene i skolen, og hvor de ellers kom, var vant til at synge,
gjorde, at de ikke havde svært ved også at synge i kirken.
De unge, der kom på højskolerne rundt om i landet, lærte dér at
synge endnu mere, end de var vant til i forvejen. Samtidig lærte
de at synge stadig nye sange og salmer, sådan at de blev vant til,
at både deres tekst- og melodirepertoire løbende blev fornyet. De
unge mennesker, der havde lært at synge på denne måde, blev ved
med at gøre det, når de kom hjem fra højskolerne, både i forsam
lingshusene og i kirkerne, og takket være deres store og voksende
sang- og salmeforråd var de i stand til at synge de nye salmer
ind i kirkerne, hvilket den uoverskuelige strøm af salmebogstil
læg og salmehefter fra den sidste trediedel af det 19. årh. er et
talende vidnedbyrd om. Man oplevede landet over, at salmesangen
blev fornyet, ikke så meget fordi der var nogle præster og orga
nister, der ville det, men fordi der var et folkeligt fornyelses
pres, som ikke før var oplevet. Og fordi den nye salmesang kom
med menigheden ind i kirken med den positive genkendelsesværdi
som det, man har med fra barndommens hjemlige og ungdommens beru
sende oplevelser alene kan give, bed den sig fast med uimodståe
lig kraft.
Helt anderledes er situationen i dag. Det er meget begrænset.
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hvor meget børnene lærer at synge i skolerne, salmer lærer de i
hvert fald ikke mange af, og i hjemmene lærer de, om overhovedet
noget, endnu mindre. Det kirkelige arbejde, og det ikke alene i
København og omegn, eksisterer, i hvert fald når talen er om sal
mer og salmesang kun i meget begrænset omfang som en folkelig
faktor. Derfor er opmærksomheden blevet rettet mod gudstjenesten
som det sted, hvor ikke alene kristendommen, men også salmerne
skal læres. Forholdsvis små pressionsgrupper forsøger sammen med
mange præster at forny gudstjenesten på en sådan måde, at kri
stendommen igen kan blive en faktor i samfundets og den enkeltes
liv. At tro at det kan lade sig gøre, vil sandsynligvis vise sig
at være en misforståelse. Allerede for hundrede år siden skrev
Th. Laub, at "kirkesang bør være folkelig", d.v.s., at "den skal
skaffe sig selv indgang, skal komme fra folkelig brug ind i kir
ken"

(Om kirkesangen, s. 98-108). Laub vidste, at gudstjenesten

folkeligt set lever af sin genkendelsesværdi. Den folkelige be
vægelse går udefra ind i gudstjenesten, og kun for så vidt som
gudstjenesten er genkendelig, er man i stand til at få noget med
tilbage fra den.
Derfor er det et åbent spørgsmål, hvor stort et gode det er at
lære folk at deltage i gudstjenesten ved at holde gudstjeneste
for dem, f.eks. salmesangsgudstjenester, hvor menigheden skal
lære nye salmer, og børne- og og familiegudstjenester, hvor bør
nene skal lære at gå i kirke. Herved skabes der ingen genkende
lighed mellem menighedens og børnenes almindelige menneskeliv og
gudstjenesten, og mister gudstjenesten denne genkendelighed, mi
ster den sin folkelige og menneskelige selvfølgelighed og natur
lighed. Den eneste måde, gudstjenesten kan fornys på uden at tabe
sin folkelige - og kristelige - legitimitet, er, at de, der kom
mer til kirken, hjemmefra kender kristendommen og salmerne. Det
er principielt ikke i kirken, men i hjemmene, i skolerne, ved
møder af alle slags, de nye salmer skal læres for så derfra at
blive taget med ind i kirken som de nødvendige, eksistentielle
udtryk for menighedens menneskelige og kristelige selvforståelse.
Hvad der sker i kirken forudsætter, at de, der kommer til den,
er kristne i forvejen, og at det, der bliver sagt og sunget, er
kendt i forvejen, da det ellers ikke vil kunne være det, det
skal være: menighedens spontane udtryk for sin selvforståelse i
forhold til Gud og mennesker.
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MENIGHEDENS AFHÆNGIGHED OG UAFHÆNGIGHED AF PRÆSTEN

Gudstjenestens og salmesangens situation kan ikke anskues isole
ret, og det er ikke alene præsters og andre professionelt kirke
ligt ansattes indsats, der afgør, om gudstjenesten og salmesangen
overlever. Selvfølgelig har ikke mindst præster og organister mu
lighed for at yde en stor indsats også udenfor gudstjenesten, men
det er til syvende og sidst menugheden selv, der afgør gudstjene
stens og salmesangens skæbne. Gudstjenesten kan kun overleve, hvis
der findes kristne mennesker og et kristent fromhedsliv (eller
hvad man nu vil kalde det i kredse, hvor fromhed næsten er et uartigt ord) udenfor gudstjenesten, og salmesangen kan kun over
leve som menighedssang, hvis menigheden synger salmerne også uden
for gudstjenesten. I en evangelisk gudstjeneste står præsten mag
tesløs uden menighedens aktive medvirken både i og udenfor kirken.
Måske præstens tale og organistens spil til en tid kan overdøve
menighedens øredøvende tavshed, men i længden er det ikke muligt.
I dag, hvor præsten, også i gudstjenesten ikke længere er menig
hedens leder eller forbillede, sådan som det har været tilfældet
tidligere, men snarere dens funktionær, vil det være menighedens
holdning, der på kortere eller længere sigt afgør sagen. Hvad
præsten kan gøre, er at give menigheden hjælp til selvhjælp, men
her er der til gengæld nok at tage fat på. Som forholdene er for
tiden, vil det at få hjulpet menighedens fromhedsliv og herunder
dens salmesang i gang på alle planer dog vist overstige de fleste
præsters både åndelige og fysiske kræfter.
Et af menighedens problemer er at holde et forsvarligt niveau,
både hvad fromhedslivet og salmesangen angår. Så længe Grundtvig,
Kingo og Brorson, og til en vis grad Ingemann, var de store navne
og deres salmer det udtryk, man greb til for at udtrykke sin egen
kristendom, var problemet ikke så stort som nu, hvor de fire sto
re ikke længere er så selvfølgelige for mange, som de tidligere
har været. De store salmedigtere lagde niveauet så højt, at alle
kunne se, at de vækkelsessange, som ikke mindst KFUM's og Indre
Missions sangbøger var fulde af, måske nok var brugbar derhjemme
og ved møder, men langtfra gode nok til gudstjenestebrug. Det har
man sværere ved at se, når man ikke længere er så fortrolig med
de store salmer, som man engang var.
Da den demokratisering af kulturlivet, der tog sin begyndelse
i I9601erne, da Oehlenschlåger og J.P. Jacobsen blev skiftet ud
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med dagens avis, og the Beatels og Bob Dylan overtog Chr. Winthers
og Jeppe Aakjærs plads på skolernes sangrepertoire, for alvor slog
igennem i løbet af 70'erne, blev det stadig sværere at forklare
utålmodige lægfolk, at de store gamle stadig var bedre. Det er,
som om det i disse år igen er blevet lettere at synge de gamle
salmer, men hvor dybt det stikker, eller hvor længe det varer, er
ikke godt at vide. Tilbage bliver en udpræget usikkerhed, der kan
være svær nok at leve med for præster, men som uden tvivl kan virke
lammende på de lægfolk og den menighed, der i dag sidder tilbage
med ansvaret for, hvordan det går med gudstjeneste og salmesang.
Man må formode, at der er lægfolk, der kan længes tilbage til den
tid, da ansvaret ikke var "politisk", som det er blevet, men stadig
var "teologisk", for at bruge formand for Landsforeningen af Menig
hedrådsmedlemmer den nu afdøde, grovsmed Erik Davidsens kirkepoli
tiske sondring. Som tingene står for tiden, og sikkert bliver ved
med at stå, er der ikke uden videre nogen vej tilbage, men præster
og menighed må lære at samarbejde om den fælles sag på en ny tids vilkår.

FORTSAT SALMESANG

På trods af alle vanskeligheder og al usikkerhed bliver der stadig
sunget salmer i Danmark, og ikke nok med det, der bliver også skre
vet nye salmer og salmemelodier. Salmen og salmesangen lever stadig
i bedste velgående. Problemeter først og fremmest at få de mange nye
salmer indsunget, forfør de er indsunget bare nogenlunde, vil det
være forkert at tage dem med ind i gudstjenesten. Mange af dem har
allerede fundet vej ind i sangbøger og salmebogstillæg og er på den
måde godt i gang med at blive kendt og indsunget rundt omkring;
men før indsyngningen er ganske anderledes massiv, end tilfældet er
nu, vil det være for tidligt at tage dem med i en ny autoriseret
kirkesalmebog. Den Danske Salmebog

vil, sådan som vi kender den i dag,

uden tvivl i mange år endnu være den salmebog, der skal sikre gudstje
nestens genkendelighed og dermed dens eksistentielle selvfølgelighed og nødvendighed, både kristeligt og menneskeligt. Tilgengæld bør
salmebogen suppleres med tillæg, der dels tager de gamle salmer op
til revision, sådansom det tildels allerede er sket i 46 salmer,
dels bringer nye salmer, sådan som i højere grad 78-tillægget har
gjort det. Hovedsagen, både for gudstjenestens og for salmernes og
for menighedens skyld, er, at der bliver sunget så meget som muligt,
både nyt og gammelt, og at man kun lader det bedste blive tilbage.

30

SALMEBOGEN I 2. UDGAVE
AF A.F.

NØRAGER PEDERSEN

I sommeren 1986 nedsatte kirkeministeriet et udvalg under forsæde
af biskop Lindegaard til revision af Den danske Salmebog. Opgaven
bestod i at fremsætte forslag til historiske og tekniske rettel
ser af henholdsvis salmedelen og prosadelen, ikke mindst for
sidstnævntes vedkommende tillige forslag til en redaktionel ny
ordning. Hvorimod der ikke måtte ske ændringer i selve salmeind
holdet. I begyndelsen af 1988 forelå resultatet af udvalgets ar
bejde, og efter at der var sket autorisation i løbet af sommeren,
udsendtes ved årets slutning salmebogens 2. udgave. Det er denne
nye udgave, der her skal underkastes en analyse og vurdering.
For at de nye salmebøger kan fremstilles i "tidssvarende opsæt
ninger og formater", som det hedder i udvalgets forelæggelses
skrivelse, har man gjort meget ud af den grafiske opbygning og
layout. En sammenligning med den tidligere 1. udgave udviser da
også væsentlige forbedringer i den henseende. Den nye salmebog
optræder i et tiltalende ydre med de gennemgående farver rød og
blå, medens guldsnitssalmebogen yderligere kan fås i sort og
konfirmandsalmebogen i hvidt. Og lukker man bogen op og kik
ker indeni, stemmes man straks til velvillighed gennem en særde
les behagelig og let læselig typografi.
Det må dog samtidig indrømmes, at disse fordele har krævet
deres pris. Selve formatet er for de almindelige salmebøgers
vedkommende (bortset fra konfirmandsalmebøgerne) en del større
end den hidtidige normaludgave. Det bliver den ganske vist køn
nere af; men man kan altså ikke sådan uden videre have den i
inderlommen! Selv om den typografiske opstilling ved første blik
glædede, går der ved nærmere beskæftigelse med bogen nogen skår
i glæden. Allerede titelbladet forekommer for smart. Dets tekst
lyder, idet mine skråstreger betegner ny linie: "Den / 6. juli
1988 autoriseret af / DANSKE / Hendes Majestæt Dronning Margre
the II / SALME / til brug ved gudstjenesterne i / BOG / Den
Danske Folkekirke". Smart, jamen alligevel!

31

Efter en summarisk indholdsforteg
nelse for hele bogen på godt en
side toner straks den første salme

DEN
6.juli 1988 autoriseret af

frem uden den mindste forberedende
oversigt over, hvad man har i vente på de følgende over 700 sider.
og så fortsætter salmer i en uaf

DANSKE

brudt køre til den bitre ende med
nr. 754 uden så meget som et lille

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

SALME
til brug ved gudstjenesterne i

pusterum engang imellem. Kun et
stikord øverst på siden markerer,
hvordan der skrides frem fra det
ene til det andet, så vidt muligt
ordnet sådan, at hovedafsnittet

BOG

findes betegnet på venstre side,
underafsnittet på højre. Det er

Den Danske Folkekirke

æstetiske hensyn, der har dikteret
denne tilrettelægning; men hvad
Det kgl.Vajsenshus’ Forlag

man end vil mene om æstetikken, er

KØBENHAVN

det i hvert fald gået ud over bru-

1988

gerne. Overhovedet er det menin
gen helt at undgå, at bogen som
hidtil falder i to adskilte dele,
en salmedel og en prosadel, hvor
for man har fortløbende sidetal
hele bogen igennem. Imidlertid
kommer man i prosadelen i tydelig

konflikt med det princip, som man med så stor stringens hævdede
i salmedelen, idet man her åbenbart ikke synes at kunne undvære
hverken en forberedende oversigt (s. 711) eller mellemoverskrif
terne for de enkelte afsnits vedkommende - på trods af at man
samtidig markerer med stikord øverst på siden, hvordan sagerne
skrider frem! Men hvorfor så være påholdende i første del? I
anden del kan det tydeligvis gøres på en skønsom måde.
Nu er det jo begribeligvis ikke et æstetisk hensyn, som har
været kærnen i revisionen, det måtte blot melde sig naturligt,
når man nu var i gang af andre grunde. Hvad der var baggrunden
for hele arbejdet, har udvalget samlet under fire punkter, som
nu skal overvejes nærmere et for et.
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1. "I forbindelse med en påkrævet fornyelse af salmebogens tryk
sats bør der ske en nyrediqering, der åbner mulighed for indfø
jelse af nye ritualer og bibeltekster i salmebogens prosadel,
efterhånden som disse måtte blive autoriserede".
Allerede i kirkeministeriets kommissorium hed det: "Baggrunden
for den ønskede revision er de i disse år stedfindende overvejel
ser angående ændring af ritualer og fremkomsten af den nye bibel
oversættelse". Det lyder faktisk temmelig kryptisk, ret uforståe
ligt for uindviede. Normal logik vil da sige, at når fundamentale
ændringer af den slags er under opsejling, vil det da være uti
digt under de omstændigheder at foretage en revisionsforanstalt
ning. Hjælp får man imidlertid af udvalgets fortolkning, ifølge
hvilken nyredigeringen skal åbne mulighed for indføjelse af nye
ritualer og bibeltekster i salmebogens prosadel, "efterhånden som
disse måtte blive autoriseret". Man tror næppe sine egne øjne.
Vil det virkelig sige, at nytryk af salmebogen undervejs i de
kommende år skal have indføjet de eventuelle nye ritualer og
bibeltekster løbende, så den almindelige kirkegænger, der i de
næste ti år køber en salmebog, ikke véd, hvad prosadelen på på
gældende tidspunkt indeholder, idet den hen ad vejen fornyes?
Men det hedder virkelig: "Nye ritualer indføjes, efterhånden som
de autoriseres, hvor de hører hjemme i forlængelse af de tilsva
rende eksisterende ritualer, f.eks. konfirmation I, II og III".
Værre miskmask skal man dog lede længe efter. Nu har liturgikom
missionens arbejde jo ikke vakt den helt store begejstring. Dette
her kan dårligt forstås på anden måde end som et slet dulgt for
søg på at smugle det ind ad en bagdør, så man pludselig en skønne
dag står med hele molevitten, uden at menigmand rigtig har bemær
ket det og haft lejlighed til at tage stilling.
2. "Den salmehistoriske forskning, der har gjort sig gældende i
årtierne efter Den danske Salmebogs autorisation i 1953, har end
videre påvist, at salmebogens historiske oplysninger om salmernes
tilblivelse og forfattere trænger til at blive korrigeret".
At der er ræson heri, fremgår alene af, at ikke mindre end 21
salmer har måttet skifte forfatter, og at der for 97 salmers ved
kommende hidtil har været anført forkerte oversættere eller bear
bejdere. Det kan selvfølgelig ingen være tjent med. Ret skal være
ret. Selve teksterne er der dog intet ændret ved. Det samme gæl
der melodierne. Dog er der også for melodianvisningernes vedkom
mende foretaget enkelte rettelser af de historiske oplysninger
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"i henhold til kompetente musikhistorikere", idet disse angivel
ser så samtidig er flyttet ned efter salmen sammen med forfatter
angivelserne "for at opnå en smukkere grafisk helhed". Det lader
sig høre.
Medens melodiangivelserne har et rent praktisk formål i den
gudstjenstlige sammenhæng, må man til gengæld spørge, hvilket
formål man har haft i sigte med de nu ikke blot nødtørftigt kor
rigerede, men ofte væsentligt udbyggede forfatteroplysninger.
For den lovsyngende menighed er det ganske irrelevant, hvem der
har skrevet salmen hvornår, og i hvert fald ved hvem og hvor ofte
den er blevet bearbejdet. Ja, der er dem, der vil hævde, at den
slags oplysninger nærmest distraherer. Så rigoristisk vil jeg på
ingen måde være. Et navn eller to under en salme kan være en
hjælp for de syngende til at indstille sig på den eller den bøl
gelængde, samtidig med at det må stå fast, at vi, som synger sal
men i dag, på ingen måde er forpligtet til at lægge det samme i
den, som digteren i sin tid gjorde. Når det hedder i Grundtvigsalmen: "Har end fjenden sletten hærget,/ Herrens bjerg han dog
lod stå", så behøver vi ingenlunde at lægge det samme i sletten
og bjerget som Grundtvig, der formodentligt forstod det om bibe
len og troens ord, som rationalisterne havde løbet storm imod.
Så lidt betyder altså salmens forfatter for den menighed, der
lovsynger med hans salme i dag. Jamen, salmebogen er vel også
en antologi over salmer. Indrømmet. Men så kommer man netop i den
forlegenhed, at oplysningerne, som i første tilfælde var for
rigelige, nu er for ringe. Man har egentlig ikke så forfærdeligt
meget ud af dem. At den er bearbejdet så og så mange gange er i
denne sammenhæng en ganske ligegyldig oplysning i forhold til,
hvori bearbejdelserne består, som jo er det eneste, der sætter
salmen i relief. Over for et i øvrigt meget prisværdigt arbejde
med klarlæggelse af alle disse spørgsmål angående forfatter og
bearbejdere kan det synes en smule utaknemligt at gøre opmærksom
på, at det hverken for den lovsyngende menighed eller for den
antologisk interesserede er af synderlig betydning. Men det kan
naturligvis sætte en og anden på sporet af noget.
At gå alt for meget i enkeltheder med hensyn til løsningen af
den opgave, man har påtaget sig, vil føre for vidt. I mange til
fælde må afgørelsen af, hvad der skal stå under salmen, bero på
et skøn, og om et sådant skøn kan man begribeligvis være uenig.
Eksempelvis har man nu i Det kimer nu føjet Luther ind som sal-
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Troen på Guds Søn

82

9

kom herind og vær vor gæst,
gør en liflig julefest!
Th. Kingo 1689. N. F.S. Grundtvig 1828.
Oprindelig del af nr. 65.
Melodi: Mat min sjal, o Jesus sod.

2

3

4

5

6

7

8

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nylårsgaver: fryd og fred.
O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunger under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder hører nyt fra Gud!
Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!
O Jesus, verden vid’og lang
til vugge var dig dog for trang,
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.
Men verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld;
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.
Velan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!
Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol*
Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og himmeldåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.

Jesu fødsel
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Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest,
da skal med Davidsharpens klang
dig takke højt vor nytårssang!
Martin Luther 1535. N. F.S. Grundtvig 1817.
Bearbejdet 1832. Jf. nr. 79.
Melodi: C. Balle 1830 (eller som nr. 80).

Nu ville vi os samle
i Jesu Kristi navn,
de unge med de gamle
skal løbe ham i favn.
Han er vor julegave,
vor glæde, lyst og liv,
i ham vi og vil have
vor jule-tidsfordriv.
2
O Jesus, dig at finde
er nu vor fulde agt,
o, giv os ret i sinde
at gå med samlet magt,
din krybbe at omringe
med hjertens tak og tro,
så salmerne kan klinge
i hver mands hus og bo!
H.A. Brorson 1732. Bearbejdet 1844.
Melodi: Hvorledes skat jeg mode (eller som nr. 301)

‘4.M0S.24,

Vor Jesus kan ej noget herberg finde
i Betlehem, sin egen fædreby,
han lader der i ringe svøb sig binde,
hvor ellers fæ og far går ind i ly,
en krybbe er hans første eje,
det tørre græs og strå hans første barneleje.
2
Den Herre har sig fattigdom tilegnet,
som alle gode gaver har i hånd,
den hellige blandt syndere er regnet,

mens oprindelige ophavsmand, medens Grundtvig stod i ensom maje
stæt i den gamle redaktion. Givetvis har læsning af Fra himlen
højt betydet en slags igangsættelse for Grundtvig, men han er
gået helt sine egne veje, så det vil være mere korrekt at beholde
hans navn alene, det andet forvirrer. I Et barn er født har man
bibeholdt 1. udgaves henvisning til den latinske salme fra 14.
årh. som salmens oprindelige form; men det er jo ikke nogen hem
melighed, at det er meget småt, hvad Grundtvig har brugt af den,
inden han har bevæget sig ganske andre steder hen og har fået en
salme ud af det, som er grundtvisk i alle ender og kanter. Grundt
vig har det som hin berømte præst, der gik ud fra teksten for
ikke siden at vende tilbage til den! I sådanne tilfælde kunne det
godt have været markeret, f.eks. blot ved en parantes omkring
oplysningen - så var man advaret, så man ikke drog for hastige
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slutninger. Hvilken enorm fortjeneste. Mynster skulle have ind
lagt sig i anledning af Kingos Se hvor nu Jesus træder, så det
berettiger ham til at få sit navn ind ved siden af Kingos, er
også svært at se. Og sådan kunne man jo godt blive ved.
Prisværdig er under alle omstændigheder den betydelige forøgel
se af bibelhenvisninger samt for passionssalmernes vedkommende
den yderligere henvisning til de pågældende afsnit af Vor Herres
Jesu Kristi lidelseshistorie, sådan som den står optegnet i sal
mebogen. Den slags tjener ypperligt til forståelse og uddybelse
af salmens indhold. Også forklaring af gamle nu uddøde ord i
salmerne er af stor værdi.
3. "Fra mange sider har der desuden i de senere år været fremsat
ønske om en redaktionel ændring, især af salmebogens prosadel,
med henblik på at gøre salmebogen mere overskuelig og brugerven
lig" .
Første afsnit af prosadelen betegnes som ritualbog og består
af de relevante dele af den officielle Vejledning i den danske
Folkekirkes Gudstjenesteordning, idet man naturligt nok har ude
ladt ritualerne for de såkaldte biskoppelige handlinger samt de
særlige kollekter, medens man besynderligt nok har bibeholdt
litaniet, der dog næppe bruges meget. En gevinst er det, at man
foruden 1. udgaves dåbsritualer også har taget fremstilling og
voksendåb med og foruden nadver i kirken også har aftrykt nadver
i hjemmet. Så har man medtaget skriftemålet både det lønlige og
det fælles. Men medens skriftemål og absolution i Vejledningen
blev fremstillet rent typografisk som en enhedshandling, samtidig
med at de deri indeholdte to momenter blev markeret gennem mellem
overskrifter, så er man her ude for det besynderlige, at henholds
vis skriftemål og absolution står som hovedoverskrifter med samme
typer, som om de to ting ikke havde med hinanden at gøre. Det er
hverken overskueligt eller brugervenligt. Det samme er forøvrigt
tilfældet med begravelsesritualet. Begravelse er én ting, jord
påkastelse tilsyneladende en helt anden ting, for så vidt man
skulle kunne læse noget ud af den typografiske opstilling. Det er
i hvert fald ikke genialt. De følgende hovedafsnit er bønnebogen
med dens 89 bønner, de 50 påmindelses- og trøsteord (man har
åbenbart stadigvæk fidus til mannakorn!) og Luthers lille kate
kismus, altsammen ting, der befandt sig udmærket i slutningen af
1. udg., men her er rykket frem af uransagelige og bestemt ikke
videre velvalgte grunde. De efterfølges af et helt overflødigt
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optryk af Trosbekendelsen og Fadervor, inden man så som rosinen
i pølseenden finder alterbogen med dens kollekter og bibeltek
ster samt lidelseshistorien. At anbringe denne bog, der har den
allernøjeste relevans for gudstjenesten, så langt fra denne som
overhovedet muligt ved at lade ikke mindre end fem hovedafsnit,
der alle på en eller anden måde angår det personlige gudsliv,
træde imellem, kan kun føles som et slag i ansigtet på enhver
form for overskuelighed og brugervenlighed. Man spørger uvilkår
ligt, hvilke bagtanker, der har gjort sig gældende med denne
rokering. Det er åbenbart de nye, ikke endnu vedtagne liturgiske
ændringer, der spøger. Man har da også, i fald en ny alterbog
autoriseres, allerede forudset den mulighed at rive alterbogen
ud af salmebogens prosadel og lade den optræde særskilt. Kommer
så dertil, at man peu å peu indlægger nye ritualer, bliver den
hele salmebog et eneste stort rodsammen.
Prosadelen afrundes nu med ikke mindre end 10 registre og vin
der dermed over Hans Thomissøn med 10-9. Nr. 1 er en vejledning
i at bruge de historiske oplysninger under salmerne. Den er ret
subtil, og næppe mange almindelige kirkegængere vil formodentlig
gøre sig den ulejlighed at sætte sig ind i den. Nr. 2 er en liste
over salmernes forfattere, de nye oplysninger har medført opta
gelse af 35 nye navne og udeladelse af 14. Men hvorfor kan Nico
lai Brorson ikke stå i kraft af sin egen kvalitet, men må præsen
teres som H.A. Brorsons bror? Og det kommer heller ikke sagen
ved, om Thomas af Aquino nu også virkelig er middelalderens
største teolog! Nr. 3 er en liste over danske salmebøger og -sam
linger. Den er flot og godt lavet, glimrende til salmekundskab
på pastoralseminarium og konservatorium, men uvæsentlig for den
salmesyngende menighed, der naturligvis kan få tilfredsstillet
en vis nysgerrighed. Nr. 4 er en liste over bønnebogens kilde
betegnelser, men hvorfor i al verden har man ikke anbragt forfat
ternavnene under bønnerne ligesom under salmerne? Når man så som
register nr. 8 finder bønnebogens indholdsfortegnelse, der i øv
rigt er ganske overflødig, får man den mærkelige situation, at
man har bønnebogen, dens forfatterregister og dens indholdsregi
ster spredt på tre forskellige steder i salmebogens prosadel!
Nr. 5 er register over de bibelske læsestykker ved gudstjenesten
kirkeåret igennem, de står forøvrigt i forvejen gennemgående i
NT-udgaverne. Nr. 6 er nyt, nemlig et register over gendigtede
stykker af bibelen, og har Luther ret i, at en salme i dens sub-
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stans er gendigtning af skriftstykker, så er dette register både
interessant og berigende i retning af at få fat i den rigtige
salmetone. Nr. 7 er salmernes inddeling. Det register kommer
unægteligt post festum og burde have været anbragt forud for op
løbet af de 754 salmer som en slags introduktion eller helheds
oversigt, og så burde man for brugervenlighedens og overskuelig
hedens skyld have givet en god dag i æstetikken. Nr. 8 er alle
rede nævnt. Nr. 9 er identisk med det ganske overflødige tidli
gere register over enkeltvers. Det sidste register er den alfabe
tiske fortegnelse over salmerne. Udeladt fra 1. udg. er forsla
get til salmevalg ved kirkeårets gudstjenester. Det er der næppe
grund til at beklage, det var ikke bedre værd. Men man kunne
spørge, om det ikke havde været rimeligt at udarbejde et nyt,
der ikke som det gamle hvilede på salmemæssig kvantitet, men på
liturgiske principper, så det kunne være eksemplificationer på,
hvordan man kunne få en gudstjeneste til at hænge sammen.
4. "Endelig har det vist sig ønskeligt at få rettet en del tryk
fejl og tegnsætningsfejl".
Det skal jeg ikke gå nærmere ind på, kun som kuriosum nævne en
ny, der er kommet ind. Noget kunne tyde på, at man har siddet i
andre tanker, for utvivlsomt er "den lille Gloria"

(s.719) en

meget sød pige, men gloria som liturgisk led er nu engang neutrum! Air i alt et pænt og sobert stykke arbejde, der dog ikke er
uangribeligt. Det er lidt svært at indse den påtrængende nødven
dighed af det, så meget mere som den store indsats kun vil være
til minimal gavn for en ny salmebog, der formodentlig vil komme
i løbet af det næste årti. Det værste er, at man kan have en
begrundet mistanke om, at salmebogen skal bruges som murbrækker
for de nye ritualer, man ellers ikke rigtig kan komme igennem
med, for så vidt som dens nyredigering sigter mod at åbne "mulig
hed for indføjelse af nye ritualer og bibeltekster i salmebogens
prosadel, efterhånden som disse måtte blive autoriserede". Auto
risationen er med andre ord en autorisation på forventet efter
bevilling !
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FULDSTÆNDIG MODERNE: ET SVAR TIL JØRGEN GUSTAVA BRANDT.
AF HANS HAUGE

1. Indflydelse.
I en artikel om Jørgen Gustava Brandts salmer har jeg ladet mig
inspirere af den jødisk-amerikanske litteraturkritiker Harold
Bloom. Det har jeg gjort, fordi jeg ønskede at svare på spørgs
målet om, hvorfor det synes så svært at skrive nye, danske sal
mer. Helt bevidst undlod jeg at besvære læserne med en længere
redegørelse for Harold Blooms teorier, dels fordi jeg har gjort
det andetsteds, og dels fordi jeg af erfaring ved, hvor megen
modstand de vækker.

(I en note i Hymnologiske meddelelser, nr.

1-2, maj 1988, s. 29 findes dog et par henvisninger. Derudover
tillader jeg mig at henvise til en mere detaljeret gennemgang,
med brug af Bloom, af Grundtvigs forhold til Kingo. Denne arti
kel findes i bogen Løjper: temaer i aktuel tekstlæsning, red.
L. Erslev Andersen et alii (Aarhus Universitetsforlag, Aarhus:
1988). Artiklen hedder "Grundtvigs mislæsning af Kingo". Den har
jeg sendt til Gustava Brandt).
Så han burde nu være bekendt med teorierne. Når Blooms ideer
er så fortrinlige til at forklare vanskeligheden ved at skrive
nye salmer, så skyldes det, at han har omtolket indflydelsesbe
grebet. Selv siger han, at han har "af-idealiseret" det. Indfly
delse 1ammer digterevnen i stedet for at befordre den, siger
Bloom. Indflydelse er en form for influenza. Det idealistiske
indflydelsesbegreb, som Bloom er en kritiker af, citeres Sophus
Claussen for hos Brandt med udtalelsen om, at forholdet mellem
digtere er som et "stort tværgående broderskab, over tider og
lande". Gad vide, om Gustava Brandt stadigvæk føler der er et
stort broderskab efter udgivelsen af hans og Asger Schnacks 80
moderne danske digtere?
Hos Bloom er forholdet stik modsat af, hvad det synes at være
hos Claussen (og Brandt); her er tale om konkurrence, "væddestrid", agon. Ifølge Bloom er det sådan, at digtere lyver med
hensyn til, hvem de er blevet ind-flydt af - også når de siger
det "åbent", dvs. når de vedkender sig indflydelse. Da kan man
være sikker på, at indrømmelsen er en undvigelse.
Når det forholder sig sådan, da skyldes det, at enhver digter
vil være original. Han vil ikke være indflydt af nogen, men vil
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selv være en indflydelse. Digtning er kamp om prioritet; det gæl
der om at komme først. For dét at være indflydt er at være fyldt
op af andre(s) digte. Indflydelsen er digtningens værste fjende,
fordi den hindrer digtning. Giver en digter op overfor indflydel
sen, bliver han epigon. At digte er dermed at kæmpe mod fortidens
digte (skygger). Hvis fortidens digte er perfekte, så er der in
gen grund til at digte. Digteren vil jo skrive noget nyt og bedre
Der sker så det, igen i følge Bloom, at en digter mislæser et
forgænger-digt, finder fejl i digtet, som ikke er der, for dermed
at kunne komme videre selv.
Digtersønnen kan sige til faderdigtet, ligesom en søn kan sige
til en fader, "du gik ikke langt nok i dit digt, nu skal jeg
fuldende det". Overført på dansk samledigtning kan man sige, at
Grundtvig kæmpede mod fortidens ekkoer og skygger - historiens
byrde -; men han vandt i kampen mod Kingo og Brorson. Derfor er
Grundtvig den største hindring for, at man kan skrive nye salmer
i Danmark. Og dette er ikke noget så banalt som en "kritik" af
ham. Det skal forstås på samme måde, som at Shakespeare har væ
ret alle engelske dramatikeres problem; eller at Milton var
Wordsworths problem. Shakespeare opfandt jo ikke noget selv; han
stjal andres historier - der var en masse digtere, som havde ind
flydelse på ham. Men han opslugte forgængerne - hvem husker de
forfattere, som Shakespeare imiterede? - og blev selv en indfly
delse .
Den danske salmedigters problem er først og fremmest Den dan
ske Salmebog, som altid er der før digteren; og hans andet pro
blem er Grundtvig (og Kingo og Brorson og Knudsen).
En anden, der kæmpede med indflydelsesproblemet, var K.L. Aastrup. På mange måder kan man om ham sige, at han bukkede under
for fortiden på det poetiske område. Hans løsning blev: mine for
gængere skrev godt nok; dem kan jeg aldrig overgå. Jeg beholder
deres form, men så putter jeg et nyt indhold ind i den. De skrev
flot, men deres teologi var forkert. Hvad man så kan spørge om
hos Aastrup er, om han aldrig overvejede, at den poetiske form
har det med at bestemme og ændre indholdet - dvs. den teologiske
mening.
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2 BRANDT SOM ROMANTIKER

Gustava Brandts svar til mig er en apologi. Hans hovedtese er,
at han ikke er indflydt af de "gamle" danske salmer. Han har al
drig, som han siger, "siddet og nørklet med revision af forlæg
fra hverken Kingo, Grundtvig, Brorson eller Ingemann". Han siger
videre, at han er friere end nogen anden i vor tid; uhæmmet af
både en "ateistisk, radikalistisk" såvel som af en kristen tanke
gang eller opdragelse. Uhildet og uhæmmet - befriet fra tradition
og indflydelse - vendte han sig så på et tidspunkt til Den danske
Salmebog. Og her kommer så en en overraskende pointe om denne
bog. Til sin forbløffelse opdagede Gustava Brandt, at Den danske
Salmebog i "høj grad er en forvanskning (min understregning)".
Kun i ret få salmer, har han fundet "næring". Det meste i den er
"ringe poesi" og oversættelser. Fordanskning er forvanskning,
synes idéen at være. Det er klart, at hvis de fleste danske sal
mer er forvanskninger eller dårlige oversættelser, så gør det
indflydelse fra dem usandsynlig eller negligerbar. På dette af
gørende sted vender jeg tilbage til Harold Bloom. En af hans te
ser går ud på, som jeg allerede har sagt, at en ny digter mislæ
ser forgængerne og finder fejl hos dem som ikke er der. Digteren
gør det modsatte af den romantiske elsker. Den forelskede kan
ikke finde fejl hos den elskede, skønt vi må formode, at de er
der. Digteren finder derimod fejl hos forgængeren, skønt de ikke
er der. Det gør digteren for at få plads til sit eget digt. At
kalde salmebogen for en forvanskning er for mig et tydeligt ek
sempel på en mislæsning. Når udgangspunktet for den nye salme
skriver er, at alt det der er skrevet; at de salmer der elskes
og synges og bruges, og som (måske) udgør noget nær det, vi for
står ved dansk kristendom; at de er uden næring, så er det alene
et forsøg på at frasige sig indflydelse og tradition. Når de
gamle danske salmer er forvanskninger, oversættelser (og dermed
uoriginale), da lettes den nye danske salmeskrivers arbejde bety
deligt. Hvis de gamle salmer er forvanskninger, da kan han selv
komme til med ægte, uoversatte, originale, nye salmer. Jeg påstår
ikke, at Brandt har siddet og nørklet med revisioner af Kingo og
de andre. Når jeg taler om indflydelse, så er der ikke tale om
indflydelse i empirisk forstand, skønt visse af mine formulerin
ger nok kan tage sig sådan ud. Brandts udsagn om, at salmebogen
er en forvanskning er heller ikke et empirisk udsagn. Brandt an
klager mig for at "gribe ting ud af luften"; men hvordan skal man
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bedønune hans eget udgangspunkt om den danske forvanskede salme
bog? Det er selv en forvanskning eller en mislæsning. Vi kan så
reformulere Blooms begreb om mislæsning med Brandts om forvansk
ning. En digter forvansker fortidens digte for selv at kunne
skrive uforvansket. Men tilbage bliver spørgsmålet; og det er det
alene jeg har været ude efter: er Brandts salmer uforvanskede?
Er de originale? Er de moderne? Eller er det ikke lykkedes ham
at slippe fri af fortiden? Der er ingen udvej; hvad enten Brandt
vil det eller ej, da slipper han ikke for at blive sammenlignet
med de gamle store salmedigtere. Og jeg er ikke overbevist om slet ikke - at Den danske Salmebog er en forvanskning.
Mine "påvisninger" af ekkoer fra danske salmer afviser Brandt
som næsten pure opspind. Som modtræk "afslører" han sine kilder:
René Char, Vreeswijk, Bellman osv. Slipper han selv her for i
sine digte at være "oversætter"? I et tilfælde har jeg "genkendt"
nogle billeder og sporet dem tilbage til Knudsen og Ingemann.
Til det har Brandt en interessant kommentar. Først siger han, at
det er en johannæisk fællesarv, og dernæst at hverken Knudsen
eller Ingemann "har patent" på den. Metaforen er ikke uden rela
tion til min diskussion. Patent har igen noget med originalitet
at gøre. Brandt fratager her Knudsen og Ingemann originalitet.
Han frarøver dem patentet. Og han slutter med at sige, at hans
tekst "fuldt ud kan måle sig med de forlæg, De - altså galt tillægger mig"Digtet "Ud af natten" er, konkluderer Brandt, et "moderne"
digt fra I960'erne. Hvad betyder hér ordet "moderne"? Det bety
der befriet fra indflydelse og tradition. Når jeg med Bloom ta
ler om forholdet mellem et nyt digt og et forgænger-digt, så er
det rigtig, at jeg bruger metaforer fra familiesfæren. Forholdet
mellem et gammelt og et nyt digt paralleliseres med forholdet
mellem fader og søn. Brandts metafor for forholdet er forholdet
mellem brødre (Kain og Abel?) . Om "min" tese siger han et sted,
at i den er der en tvang til "indavl". Ordet giver mindelser om
degeneration og lignende. Men jeg tager ordet til mig. Digteren
frygter naturligvis indavl, for indflydelse er også indavl.
Om to morgensange har jeg sagt, at de er variationer over Bror
sons "Op al den ting, som Gud har gjort". Det er ubegribeligt,
siger Brandt. Lad det nu være. Hvad er de da variationer over?
Ja, i følge Brandt selv, er de variationer over hans egne digte.
Digteren vil ikke være indflydt, har jeg sagt, han vil selv være
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en indflydelse. Digteren vil være fader til sig selv. Ikke blot
benægter Brandt her, som hele hans tekst igennem, indflydelsen,
men han siger endog at hans egne, tidlige digte er indflydelsen
på hans senere digte. Han har indflydt sig selv. Indavl? Eller
som han selv konkluderer om teksten: "holdningen og tonen i det
lille digt er fuldstændig moderne og trækker ikke på nogen dansk
salmist fra fortiden". Her har vi i kort form Jørgen Gustava
Brandts poetik. Et digt er godt og er lykkedes, hvis det er
fuldstændig moderne og ikke trækker på fortidens digtere. Dette
er naturligvis den romantiske æstetik i en uforfalsket form.
Bloom ville give Brandt ret. Sagen er blot, at det er blevet van
skeligere og vanskeligere som tiden går at være absolut moderne.
Der er mange - fortidens skygger - som allerede har taget paten
tet .
I digtet "Hvad er det for en dag i dag?/ Hvad ligger der i luf
ten?/ Alt virker fremmed, dog bekendt/ det vækker os med duften"
har jeg ikke kunnet undgå at komme til at tænke på "Der er noget
i luften". Hvis nogen ikke får den association, så er det helt
fint. Men det faktum at jeg får den er ikke et udsagn om, at
Brandt mere eller mindre bevidst har siddet med den sang "foran"
sig, eller at han skulle have skjult forlæget. Jeg taler ikke,
for nu at understrege det, om indflydelse i empirisk forstand,
hvorved det, som jeg siger, ikke anfægtes det mindste af, at
Brandt har haft andre - "empiriske" - kilder eller forlæg
(åbningslinjerne er citat af det jødiske ritual, der indleder
måltidet til minde om udfrielsen af Egypten).
Det litterære "forlæg" til Brandts salme "Sidste nat på Olie
bjerget" er ikke, siger han, Kingos "Over Kedron Jesus træder"
(DDS, nr. 155), men Rilkes digt "Kristus på Oliebjerget". Igen
er det sikkert rigtigt; min pointe er anderledes. Hvadenten
Brandt kender Kingos salme eller ej

(og den er, i følge Brandt,

en "pragtsalme" og ikke en forvanskning); hvadenten han har
brugt den eller ej, så kan man ikke undgå at sammenligne de to.
Sammenligning er en standard fremgangsmåde i al litteraturkritik
Bloom siger videre, at et digts mening altid er et andet digt;
intet digt har mening i sig selv, ganske som ord kun får mening
ved at henvise til andre ord. Så Brandts digt henviser til Kin
gos. Fordi (eller for tvivlerne "hvis") Brandts digt henviser
til og får mening fra Kingos, da er det ikke ene-stående. Det er
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ingen digte. Men da Brandt er romantiker, da må den fortolkning
han selv giver af "Sidste nat på Oliebjerget" lyde sådan: "I
anlæg og sigte er min salme enestående i dansk kristen poesi
(jeg understreger)".
Her har vi igen et udtryk for Brandts poetik og selvforståelse.
Et digt er godt, når det er enestående og originalt, dvs. når
det er uden "aner", uden fortid, uden "fædre". Digtet er og skal
være oprindelse til sig selv. Auto-poiesis.
5.

DEN SATANISKE VERS-LÆSER,

I "Klart vand" har Brandt sendt en "hilsen" til Richardt. Men
når jeg antyder, at den skulle være en "version" af Richardts
"Et kors det var...", da udbryder Brandt:

"hvordan fanden kan

man læse på den måde??". Hvorfor fortsætter jeg med at fejllæse
og misfortolke? Hertil vil jeg svare med et nyt spørgsmål. Hvor
dan kan man i det hele taget læse? Hvad afgør om en læsning er
god eller dårlig, en rigtig tolkning eller en fejltolkning?
Digteren? Teksten? Læseren? Hvis jeg, f.eks. havde udtalt, at
Brandts digte var enestående i dansk kristen poesi, ville jeg da
have læst rigtig? Er Brandts værdidom om Den danske Salmebog en
saglig, velovervejet tolkning? Grunden til at jeg "kan" læse
som jeg gør har jeg gjort rede for. Jeg har ladet mig inspirere
af Harold Bloom. Bloom er selv blevet skældt ud for meget værre
ting, end dem som jeg anklages for. Men sagen er, at Blooms
intervention har ændret en hel generation af litteraturteoreti
keres måde at læse på. Det kan Brandt sikkert ikke lide, men det
er der ikke noget at gøre ved. Brandt bryder sig sikkert slet
ikke om litteraturteori, idet han mener, at det er noget med, at
man presser et eller andet skema ned over digtene. Jeg ville bede
Brandt overveje, om det at læse digte litteraturkritisk, eller
den litteraturteoretiske aktivitet, kan adskilles fra den aktivi
tet, som det er at skrive digte. Grunden til, at Brandt mener,
der er en stor afstand mellem litteraten og digteren skyldes nok
den ulykkelige situation, at digterne i Danmark ikke er universitetsansatte, som det meget ofte er tilfældet i England og USA.
Derfor véd danske digtere som regel alt for lidt om deres fag.
Dette viser sig i Brandts primitivistisk-romantiske digtteori
- for han teoretiserer i høj grad - om hvordan digte bliver til.
Han spørger, hvor de gamle salmister (en ganske interessant måde
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at omtale sine forgængere på - "den gamle salmist" versus den
"moderne digter") fik deres "stimuli" fra. Når de ikke fik sti
muli, så lavede de dårlige oversættelser fra tysk og engelsk. Er
Grundtvigs oversættelser (han oversatte også Kingo og Brorson)
er de nu så ringe? Er det mangel på "stimuli", som får en gammel
salmist til at oversætte?
Gode digte opstår, siger Brandt, spontant og "under indflydel
se af dybe personlige omvæltninger og helt anden slags kunst".
At digte opstår spontant er en digtermyte, som digtere smykker
sig med. Som den gamle romantiker Wordsworth sagde at poesi var
"the spontaneous overflow of powerful feelings" .
Man skriver ikke digte eller salmer, fordi man har været ude
for en dyb personlig omvæltning, skønt det godt kan være, at man
skriver eller danser eller gør noget andet. Jeg vil dog påstå at
ingen dyb omvæltning har nogen sinde produceret et eneste digt.
Det vil svare til, at det var en nattergal, som var årsag til
Keats ode til denne fugl. Nej, digtere er under indflydelse af
andre digte, og det er fordi disse digte har omvæltet digteren,
at han begynder at skrive et nyt.
At skrive salmer i dag er en kamp om at opnå den anerkendelse
det er at blive optaget i Den danske Salmebog. Det ser jeg intet
forkert i. At skrive om salmer er et led i en kanoniserings
eller afkanoniseringsdiskussion. Den moderne salmists frygt er,
at hans salmer bliver apokryfe. For ofte må de leve et langt liv
som marginaliserede i det røde tillæg til salmebogen. Litteratur
kritikeren Brandt véd jo også udmærket godt, at litteraturkritik
er kanondannelse. Hvad tror han ellers diskussionen handlede om,
da han havde udsendt 80 moderne danske digtere?
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I sin bog "Musik og Kirke" fra 1920 skriver Thomas Laub begej
stret om den gregorianske sang og kalder den bl.a. "den ideale
liturgiske sang". Som Thomas Laub er talrige - lægfolk som fag
folk - i tidernes løb blevet fascineret af den gregorianske sang.
Den synes på samme tid både enkel og vis; både elementær og højt
kultiveret; ja, findes der i det hele taget et stærkere musikalsk
udtryk for gudhengivelse?
Det er jo først og fremmest den katolske kirke, der holder den
gregorianske tradition i live, men eksemplet Thomas Laub viser,
at sangen kan møde fuld forståelse og påskønnelse også uden for
den katolske kirke. Når Ole Kongsted i 1986 komponerede en dansk
messe til praktisk brug ved højmessen i Jesu Hjerte Kirke i
København (hvor Ole Kongsted er organist), er der tale om et ini
tiativ inden for rammerne af katolsk tradition. Men messen er
også tænkt til eventuel anvendelse i folkekirken, hvorfor der er
udarbejdet to versioner af Credo, nemlig foruden den katolske
også en, der svarer til folkekirkens trosbekendelse. Ole Kongsteds messe indeholder de 5 ordinariumsled Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus og Agnus Dei, alle med dansk tekst. Melodien synges som
enstemmig, gregoriansk fællessang. I Kyrie, Gloria og Credo into
neres af en præst eller kantor, og i Kyrie har koret desuden
nogle fraser alene i vekslinger med de øvrige. Som akkompagnement
har Ole Kongsted udarbejdet en orgelledsagelse, der kan bruges
ad libitum. Orgelstemmen kræver ikke pedal. Udgivelsen er første
del af et højmesseforslag, der (senere) vil foreligge som en kom
plet sunget højmesse.
Ole Kongsted har arbejdet ud fra et ønske om at bevare en gre
goriansk inspireret melodik til den danske tekst. Hans melodier
har da også et utvetydigt gregoriansk præg med association til
Graduale Romanum. To af satserne - Sanctus og Agnus Dei - benyt
ter melodier direkte taget fra Graduale Romanum, nænsomt tilpas
set den danske tekst. Sådanne tilpasninger kan være en vanskelig

sag, men begge satser er, også med hensyn til akkompagnementet,
fint gjort. Se her begyndelsen på Sanctus:

og her slutningen på Agnus Dei:

Guds

Lam,

du som

bort - ta - ger

ver • dens

syn • der,

giv

os

din fred.

o
I Kyrie, Gloria og Credo, hvor Ole Kongsted i højere grad selv
står for melodierne, mærker man på en måde en lidt anden melodisk
stil. Ole Kongsted melodiføring er behersket, tilbageholdende med
hensyn til udsving og variation. Det afføder en del tone- og
figurgentagelser, som f.eks. her i Gloria-satsen:
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Gloria-melodiens ambitus overskrider hos Ole Kongsted på intet
tidspunkt en kvint, og det er vistnok ualmindeligt for Gloria
melodier. Disse forhold, sammenholdt med at alle led i Ole Kongsteds messe er næsten helt syllabiske, bevirker, at helheden
alt i alt nok fremtræder mere reciterende end gregorianske mes
ser plejer at gøre - altså forudsat at Graduale Romanum skal
opfattes som forbilledet.
I ledsagesatserne genspejles den gregorianske stil på udmærket
måde i en art moderne kirketonal harmonik præget af 4-klange og
bløde dissonanser. Man møder i moderne harmonik mange forskel
lige grader af overholdelse af de gamle satsregler (stemmefø
ringsregler, parallelforbud etc.). Nogle gange overholdes de
overhovedet ikke, og det vrimler med f.eks. paralleller af alle
slags. Andre gange overholdes de ret nøje, og atter andre gange
er der tale om en mellemting. Ole Kongsteds harmoniske sats er
nærmest en sådan mellemting, der er en del kvintparalleller, men
ellers er stemmerne ret klassisk ført, og det tror jeg er godt,
hvis orgelsatsen skal tåle gentagelse hver søndag. Derfor vil
dette isolerede tilfælde af fuldstændig parallelføring:
ALLE:

Her - re, for - barm dig

o - ver os.

— —
r r r r
j- ■ - i
5--|»r t- - ■p- r—£—
f F
-J

j- —

1

Æl_____

med parallelle oktaver mellem yderstemmerne fra næstsidste til
sidste akkord måske nok kunne betragtes som stilbrud. Ole Kong
steds hensigt har formentlig været at give den afsluttende
kadence i den 3-leddede Kyrie-sats et vist, særligt eftertryk,
men det er et spørgsmål om ikke parallellerne mørkfarver (tyn
ger) mere end de accentuerer?
I øvrigt er det vældig godt, at der er mulighed for orgel
akkompagnement, for i a cappella-fremføreiser lyder gregoriansk
sang ikke altid lige overbevisende og støder måske nemt eventu
elle skeptikere yderligere lidt væk. Dermed være ikke sagt, at
den kræver professionelle sangere; man må, synes jeg, give Ole
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Kongsted ret i, at den absolut er velegnet også som menigheds
sang. Men den kræver dog nok indøvelse af en vis smidighed i
dynamik og frasering, hvis ikke den skal blive lidt stiv og solfégeagtig. For det er vel egentlig også sådan, at gregoriansk sang
kræver, om man så må sige, den "modsatte" syngemåde af salmer.
Når man synger salmer - eller "åndelige viser", som de måske,
a propos Thomas Laub, burde kaldes - så er alle toner lige kraf
tige, stort set. Og alle toner sættes an enkeltvis, stort set.
Når man synger gregoriansk sang er alle toner netop ikke lige
kraftige, men sangen bølger op og ned i nogle små crescendi og
diminuendi, alt efter hvad tekstens betoninger, melodiens stig
ninger og fald eller andre faktorer naturligt tilskynder til.
Og tonerne sættes ikke nødvendigvis an enkeltvis men strømmer
også ofte mere legato, mere melismatisk. Af en menighed, der
hidtil kun har sunget danske salmer, vil gregoriansk sang med
andre ord kræve en vis omstilling. Også hvad forholdet mellem
sangen og det ledsagende orgel angår. For når orglet ledsager
den almindelige salmesang, spiller det jo ikke et egentligt in
strumentalt akkompagnement men derimod en 4-stemmig korsats,
blot udført på orgel. Og korsatsen er en node mod node-sats, så
at de ledsagende stemmer (alt, tenor og bas)

i det store og hele

har samme rytme som melodien. Ved akkompagnement af gregoriansk
sang føles sangen normalt mere uafhængig af akkompagnementet, og
dette fremtræder almindeligvis mere diskret, og man kan tænke
sig en række toner i melodien understøttet af en enkelt liggende
akkord. Denne tradition mærkes også til en vis grad i Ole Kongsteds ledsagesatser.
Så vidt jeg kender den almindelige danske højmesse inden for
folkekirken, ville det, ud fra et musikalsk synspunkt, være en
dejlig afveksling, hvis gregorianske sange kom ind i billedet
til afløsning af bare et par af de normalt ret mange salmer.
Ole Kongsteds messesatser kunne indgå som led i sådanne forsøg.
Sluttelig skal det oplyses, at Ole Kongsteds messe også brin
ger nogle sproglige ændringer sammenlignet med den traditionelle
(katolske) tekst. De er foretaget i samarbejde med lic.theol.
Erik Christiansen og dr.theol. Bjørn Højbo. Disse ændringer
(som måske også involverer nogle teologiske problemstillinger)
er jeg ikke i stand til at kommentere, det håber jeg, at teolo
gerne vil tage sig af. Men her nogle smagsprøver:
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Traditionel:

Kongsteds:

(Gloria):
Ære være Gud i det høje

Ære være Gud i det høje,

og fred på jorden for

på jorden fred, i menne

mennesker med god vilje.

sker Guds gode vilje.

med Helligånden i Gud

Med Helligånden til Guds,

Faders herlighed. Amen

til Faderens ære. Amen.

(Credo)
undfanget ved Helligånden

undfanget ved Gud Helligånd

kødets opstandelse

kødets opstandelse

(Sanctus):
Velsignet være han, som

Velsignet være han som

kommer i Herrens navn.

kommer, velsignet i
Herrens navn.

Men generelt kan det i hvert fald siges, at det er værdifuldt,
at der gøres et arbejde for at skabe en dansksproget gregoriansk
sang som sidestykke til den latinske. Her er der jo forskellige
veje at gå: Man kan kombinere

(evt. gennem en tilpasning) eksi

sterende gregorianske melodier med danske oversættelser, eller
man kan nykomponere melodier i gregoriansk stil med udgangspunkt
i det danske sprog.
Thomas Laub, hvis lovprisning af den gregorianske sang indled
ningsvis blev citeret, var jo skeptisk, ja faktisk afvisende over
for de her beskrevne muligheder for en ny udnyttelse af den gre
gorianske sang. Han anså de gamle melodier for uløseligt forbun
det med de latinske ord, og forsøg på nyskabelser i gregoriansk
stil mente han ville blive et plagiat, en "dødfødt liturgi", som
han udtrykte det. Nu kunne man jo have spurgt Laub, hvorfor det
skulle være mere "dødfødt" at gå tilbage til gregoriansk sang
end at gå tilbage til middelalderens folkelige melodier, som
han selv gjorde? Begge dele er jo en gåen tilbage. Men Laubs
valg af en kirketonal, folkeviseinspireret node mod node-koral
som værende vejen frem er vel meget logisk, når man tager hans
historiske forudsætninger i betragtning og dette, at hans arbejde
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foregik inden for Lutherkirken. Og man skal ingenlunde under
kende hans indsats. Men moderne katolsk praksis fremviser imid
lertid mange eksempler på fornyelse med udgangspunkt direkte i
det gregorianske.

ANMELDELSER
STEN KAALØ:

AF JORD.

26

SALMER
AF OLAV ANDERSEN

Vindrosen 1988, 40 s. ISBN 8 7-7456-Z30-D.
Med Kaaløs salmesamling "Spurven" in mente er det med en vis
forventning, at man tager fat på denne bogSpurven" lovede så
meget. Vil de mange løfter blive indfriet?
Lad det være meddelt med det samme: Man bliver ikke skuffet i
sin forventning.
Efter års omgang (læs: tomgang) - dels med glade amatørers
letbenede kristelige "pædagog-bozza" og socialt engagerede kirkebekymredes dystre kliché-magerier - dels med ukirkelige digteres
selvoptagede fortænkte ord-knuserier - er det utroligt befriende
at møde en salmedigter som Sten Kaalø. Befrielsen ligger først
og fremmest i, at man her fornemmer, at man møder en salmedigter,
der ud fra en dybtfølt fornemmelse af en salmes inderste væsen
har formået at komme med et bud på "en fornyelse af Den danske
Salmetone".
Sten Kaaløs ståsted er at finde i Den danske Salmetradition,
således som denne først og fremmest bruges ved gudstjenesten.
Det er bemærkelsesværdigt, at 8 af salmerne er skrevet direkte
til bestemte kirkers gudstjenester, uden at disse skiller sig
markant ud fra de øvrige salmer i hæftet. Et fællestræk ved alle
26 salmer er, at de er sakramentalt orienterede kirkesalmer med
vægten lagt på dåb og nadver. Det kunne lyde traditionelt og
uoriginalt, men er det ikke, da Kaalø udover at være "salmeskri
ver" også er digter. Med digterens skarpe blik for den nutid,
han er sat til at leve i sammen med andre, formår han at lade en
frugtbar konfrontation finde sted mellem nutidens meningsløshed
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og Ordets meningsfylde. Denne konfrontation "føder" nye ord og
billeder, som sætter sig fast i sindet, fordi der på én gang
tales traditionelt og alligevel anderledes nyt.
I respekt for den menighed, der gerne skulle synge hans salmer,
har Kaalø som form valgt den rimede strofe - oftest på et verse
mål, der allerede er kendt fra salme- og koralbogen. Af 26 salmer
er de 13 med nodehenvisning til Den danske Koralbog, hvilket
(for de flestes vedkommende) betyder, at de er umiddelbart syngelige.
Formen er således bundet til det velkendte og sangbare, men
det forhindrer ikke, at indholdet til tider er nyt og forfrisken
de anderledes.
Som eksponent for denne vellykkede symbiose mellem den kendte
form og det overraskende indhold kan nævnes: "Lysets mund" side 20.
Johannesprologens tale om "Ordet (der) blev kød og tog bolig
iblandt os" har inspireret til denne salme. Formen er det verse
mål, der svarer til nr. 11 i DDS: "Nu takker alle Gud..". Denne
forms tydelige karakter af lovsang fastholdes i salmens indhold,
som strofe for strofe er bygget op over en stadig "undren" over
inkarnationens forunderlighed - understreget af hver strofes
indledningsord "Tænk". Det kræver god teologi og dikterisk indfø
ling at gendigte en så væsentlig del af Johannesprologen i en
enkelt strofe, uden at det hele virker fortænkt - men her lykkes
det tilsyneladende.
Tænk, Ordet blev til Kød,
fra Lysets mund sprang håbet,
ud af Marias skød
med engleskare-råbet:
Os er en Frelser født,
nu alle fryder sig,
og jubler jule-sødt,
på Herrens nåde-vej!
I de første linier af strofen tales klart og ukunstlet om
"juleunderet", hvor Skaberordet, som i skabelsen viste sig at
være lysets ord ved at sige "Der blive lys", nu er blevet kød og
blod ved som "håbet" at springe "ud af Marias skød".
De følgende to strofer tales lige så klart om den betydning
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det har, at "håbet sprang ud af Marias skød". Det er vores
"hverdags mørke gru" der er blevet forvandlet til glæde. Glæden
får "krop" i markante formuleringer som "Vor nattetid holdt op
med: Hvem skal hjælpe hvem?"

(strofe 2) eller strofe 3:

Tænk, midt i ene-skrig
og voldens øde kræfter,
gir Jesus os et VI
og lover at Han hæfter
for os i mørkets nød
med Skaberordets "bliv".
Sit lys som dagligt brød
Han gir til dagligt liv.
Nutidens meningsløshed er beskrevet med vedkommende ord og ven
dinger som "hverdags mørke gru", "vor nattetid", "ene-skrig" og
"voldens øde kræfter". Andre salmer har eksempelvis "byens skakt"
og "hadet slår på tromme"

(Ved bordet her s.

16) . Karakteristisk

for Sten Kaalø anvendes beskrivelsen af "verdens galskab" ene og
alene som den nødvendige mørke baggrund, der lader lyset skinne
desto mere. Han ser tydeligt verdens selvforskyldte nød og elen
dighed og formulerer det klart og malende, men det sker kun som
baggrund for hans vedvarende undren over, at Gud midt i vores
meningsløshed giver os mening gennem sit Ord.
Denne "glade undren" får virkelig mund og mæle i salmerne.
Her mærker man ingen angst for for at udtrykke sig med det,
som nogen måske ville kalde for "svulstige ord og vendinger".
Bedst kan man vel beskrive det ved at sammenligne med "et Skagens-vejr". På samme måde som sollys besejrende og anmassende
kaster sig ind over Skagen og forandrer alt fra det ene øjeblik
til det andet,

(uden et øjeblik at virke som en undskyldning for

sig selv) - lader Sten Kaalø sin glæde over "nådens lys på menne
skenes jord" vælte frem i samtlige 26 salmer. Der er på en forun
derlig måde "høj himmel" og "klart lys" over en glæde, som ikke
er bange for at udtrykke sig, hvilket virker lige så forfrisken
de som et "Skagens-vejr". Der skrives salmer, fordi det er en
lovsang, der SKAL ud, så at andre kan synge med på den.
Af de 26 salmer er de 3 nadversalmer. "Nu glæder sig de læbers
bue", "Ved bordet her" og "Omend du er nok så lille". Der er ord
og vendinger i disse salmer, som man normalt ikke forventer at
finde i sakramente-salmer. At modtage nadveren "er som i et kys
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at være, på jordens første dag" - hvorfor lovsangen bør stige
"til Herrens sfære, som småbørn løftes op, med tak for selve
det at være, for tanke og for krop!"

(Nu glæder sig s.

13) Per

sonligt finder jeg disse formuleringer både spændende og forny
ende, "klemt ind" - som de er - i den kendte strofiske forms
(nødvendige)

spændetrøje.

Det er vanskeligt at fremdrage enkelteksempler af de 26 sal
mer uden derved at komme til at forbigå andre, der lige så me
get fortjener at komme frem "i dagens lys". Hovedindtrykket er
- udover det, der er sagt i indledningen af denne anmeldelse at der her er udgivet en række brugbare salmer, som har deres
store kvalitet i og med, at de er skrevet af en mand, der både
er digter og "mand for at give sin glæde mund og mæle", uden at
det virker påstuleret - snarere smittende.
Salmerne er blevet skrevet for at blive brugt og dermed også
afprøvet for deres slidstyrke af den eneste, der kan afgøre det
nemlig den salmesyngende menighed. Her skal det bl.a. nok af
sløre sig, at nogle af de melodieksempler, som bag i bogen an
gives til ankelte af salmerne, ikke er alt for gode.
Generelt må det dog siges, at denne salmesamling har vist, at
"Spurven" er blevet til "En sangfugl”.

FORFATTERNES ADRESSER:
Sognepræst Olav Andersen, Præstegården, 9574 Bælum
Sognepræst Peter Balslev-Clausen, Ahlmanns Allé 14, 2900 Hellerup
Komponist, statpr. musikpædagog Niels la Cour, Hesseløgade 5,
2100 København 0.
Universitetslektor Hans Hauge, Engdalgårdsvej 72, 8330 Beder
Pastor em. A.F. Nørager Pedersen, Svalevej 23, 8210 Århus V.

RETTELSER TIL HYMNOLOGISKE MEDDELELSER 1988/5
S. 229, andet afsnit: "Mere bemærkelsesværdigt..." skal flyttes ned
ned efter noderne til "7. tone".
S. 252: Første spalte lin. 39- 40, læs: dass sie ganz oder teilweise
aus einer verschollenen Kantionalsammlung des Dånen Jakob Ørn
stammten.
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MØDER OG KURSUS 1989
SAMFUNDET DANSK KlRKESANG'S SOMMERKURSUS PÅ
GYMNASTIKHØJSKOLEN

I

OLLERUP

24.-29.

JULI

1989

SAMFUNDET DANSK KIRKESANG indbyder til sommerkursus på
GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP 24. - 29. juli 1989. Mødet
ledes af prof., dr.phil. Christian Thodberg.
DAGLIGT PROGRAM
08.00
08.45
11.00
12.30
13.30
14.00
15.00
18.30
20.00
21.45
22.00

Morgenmad
Morgensang og salmegennemgang
Korsang
Middag
Studiekreds
Kursus i sang og stemmedannelse
Kursus i orgelspil og orgelkundskab
Aftensmad
Aftenprogram
Aftensang
Aftenkaffe

Mødets første dag MANDAG DEN 24. JULI begynder:
13.00
14.30
15.00
18.30
20.00

Sommermødets sekretariat åbner
Åbningsmøde (fra 13.00 - 14.30 serveres kaffe)
Kurser
Aftensmad
Aftenprogram

Mødet slutter lørdag den 29. juli umiddelbart efter morgenmad.
Aftenprogrammet vil indeholde bl.a. foredrag, gudstjenesteforberedelse,
SDK's årsmøde, rapport om nyt fra salmefronten, "verdslig aften",
afslutningskoncert i Svendborg, samt en gennemgang af koncertens musikal
ske indhold. Se de følgende sider om de enkelte programpunkter. - Detalje
ret program for hele ugen tilsendes deltagerne ved tilmeldingen.
SEKRETARIAT:

Marianne Grønholt
Peter R. Mogensen
Høyrups Allé 7, 4.th.,
2900 Hellerup - Tlf.: 01 62 82 57

KASSERER:

Niels Morsing

HØJSKOLENS ADRESSE:

Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Svendborgvej 3
5762 Vester-Skerninge
Tlf.: 09 24 12 30
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OM DE ENKELTE PROGRAMPUNKTER
KORSANG ledes af ARNE BERG. Alle har mulighed for at deltage. Koret øver
dagligt og medvirker ved en kirkemusikaften i Svendborg fredag den 28. juli.
Koret vil bl.a. indstudere og opføre MOZART1 s TE DEUM i C-dur. Ved koncerten
medvirker også JENS E. CHRISTENSEN, som orgelsolist. Kornoder udsendes til
deltagerne først i juli - det er derfor vigtigt at udfylde rubrikken ved
rørende korsang på girokortets bagside.
SALMEGENNEMGANG indeholder tekst- og melodigennemgang, oplæg om salmevalg
og melodivalg, øvelser i udførelse af salmemelodier samt diskussion om en
kelte salmeteksters og salmemelodiers aktualitet og stilling i nutidigt
gudstjenesteliv. Diskussionen er åben for alle interesserede med det formål
at opnå den bredest mulige belysning af det enkelte emne.
STUDIEKREDS Salmevalg, melodier og kirkemusik. Studiekredsen vil beskæftige
sig med valg af salmer og salmemelodier til udvalgte søndage i Trinitatistiden sammen med overvejelser vedrørende gudstjenestemusik i øvrigt (prælu
dium, postludium, motet o.s.v.). Programmet muliggør, at deltagere i orgel
spil og orgelkundskab kan deltage i studiekredsen.
FOREDRAG tirsdag aften ved rektor, dr.phil. ELSE MARIE BUKDAHL med titlen:
"Kirkekunst - tradition og nybrud".
HØJMESSE torsdag morgen i Vor Frue Kirke i Svendborg.
Liturg: Biskop OLAV LINDEGAARD - organist: JØRGEN ERNST HANSEN.
ÅRSMØDE Samfundet Dansk Kirkesangs årsmøde afholdes torsdag aften.
Medlemmer har stemmeret - men alle er velkomne.
AKTUELT
aften.

Nyt fra salmefronten ved OLAV ANDERSEN og OLE OLESEN - torsdag

KURSUSUNDERVISNING
SANG OG STEMMEDANNELSE
Lærere:

Hold å 8 deltagere, i alt 17 timers undervisning.

Ib Flemming Hansen

Elisabeth Schouenborg

Anette Schiøtz

Bodil Thodberg

Anne Rosing-Schow
Kortfattet teoretisk gennemgang af stemmefunktionen, praktiske øvelser, ind
studering af solosange og salmer, diktion (oplæsning) for kordegne. Eget
nodemateriale kan medbringes.
ORGELSPIL Hold å 8 deltagere, i alt 14 timers undervisning. På alle hold
vil der blive lagt vægt på salmespil.
NIVEAU I
a)

Per Johansen

Elementært salmespil og orgelspil til gudstjenestebrug.

NIVEAU II
b)

Poul Børch Undervisning i udførelse af orgelmusik til gudstjenestebrug
med eller uden pedal af sværhedsgrad som f.eks. Mogens Woldikes Orgel
koraler til kirkeåret, Dietrich Buxtehudes Koralforspil og J.S. Bachs
8 små præludier. - Endvidere undervises i salmespil samt eventuelt
vejledning i udfærdigelse af elementære salmeforspil og modulationer.
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NIVEAU III/IV
c)

Jørgen Ernst Hansen Kurset vil beskæftige sig med organistens spil til
menighedens sang - og herudover med værker fra den klassiske orgelmusiks
periode (ca. 1600 - 1750).

d)

Vera Østergaard/Jens E. Christensen
tjeneste- og koncertbrug.

Salmespil og orgelmusik til guds

Deltagerne i alle orgelkurser bedes indsende repertoireønsker (salmer,
koncert- og gudstjenestemusik) inden 1. juli til Peter R. Mogensen (ses. 2).
En fuldstændig repertoireliste vil herefter blive udsendt til deltagerne.
Deltagere i orgelspil har mulighed for at deltage i studiekredsen.
ORGELKUNDSKAB
Som noget nyt tilbydes
tekniske opbygning, og
funktionsfejl. Desuden
musikeksempler. Kurset
HILDEBRANDT-NIELSEN og

kursus i orgelkundskab. Ved kurset gennemgås orglets
der gives vejledning i afhjælpning af elementære
gennemgås orglets kulturhistorie med lysbilleder og
ledes af kirkeministeriets orgelkonsulent HEINRICH
lederen af Den danske Orgelregistrant OLE OLESEN.

NODEUDSTILLING
Der vil på højskolen blive udstillet et udvalg af noder med fortrinsvis
kor- og orgelmusik. Der er lejlighed for deltagerne til at købe de udstil
lede noder samt Samfundet Dansk Kirkesangs publikationer. Udstillingen
arrangeres af ROSE LUBICH.
TILMELDING
sker ved indbetaling af tilmeldingsgebyret kr. 200,- for hver voksen del
tager til sekretariatet (se s. 2) - giro 9 32 55 81 - tlf.: 01 62 82 57
(bedst ml. 18-20). Yderligere oplysninger og kursusprogrammer kan rekvire
res hos sekretariatet.
Indbetaling bedes venligst foretaget snarest og helst inden den 24. juni.

Kvartalsskriftet
Hymnologiske Meddelelser udkonuner årligt med 4 numre å omkr. 50 sider.
Udgives af

Medlemskab

Salmehistorisk Selskab
Københavns Universitet
Institut for Kirkehistorie
Købmagergade 44-46
DK-1150 København K, Danmark.
Organ for Nordisk Institut for Hymnologi - NORDHYMN
af Salmehistorisk Selskab tegnes hos kassereren, Institut for
Kirkehistorie, Købmagergade 44-46, 1150 København K,
giro 2 20 11 19. Hos kassereren kan også bestilles ældre årgange
af Hymnologiske Meddelelser.

Salmehis tovi sk Selskabs bestyvelse:
Sognepræst Peter Balslev-Clausen, sekretær
Ahlmanns Allé 14, 2900 Hellerup. Tlf. 01 62 79 27.
Universitetslektor cand.theol. Jørgen I. Jensen,
Steenstrups Allé 17, 1924 Frederiksberg C. Tlf. 01 37 39 73.
Professor dr.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen, formand
Kong Valdemars Vej 25, 4000 Roskilde. Tlf. 02 36 72 21.
Administrationschef Vagner Lund, kasserer,
Caroline Amalievej 27, 2800 Lyngby. Tlf. 02 88 48 65.
Sognepræst Jens Lyster, næstformand
Notmark Præstegård, 6440 Augustenborg. Tlf. 04 46 31 44.
Universitetslektor dr.phil. Erik A. Nielsen,
Strindbergsvej 3, 2500 Valby. Tlf. 01 46 60 23.
Organist

Organist Henrik Fibiger Nørfelt,
Korsgårdsvej 16, 2920 Charlottenlund. Tlf. 01 63 23 80.
Universitetslektor mag.art. organist Torben Schousboe,
Tryggevældevej 132, 2700 Brønshøj. Tlf. 01 28 02 05.
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Vagner Lund (redaktionssekretær).
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mag.art. Skirne Helg Bruland, pastor Helge Dahn, administrator dr.phil. Erik
Dal, statsstipendiat Svein Ellingsen, biskop Johs. W. Jacobsen, biskop Johan
nes Johansen, professor dr.theol. Theodor Jørgensen, sognepræst Holger Liss
ner, sognepræst Kaj Mogensen, rektor dr.theol. Bent Noack, konservatoriedocent
Ingolf Olsen, domorganist Svend Prip, pastor Jørgen Schultz, generalsekretær
pastor Erik Norman Svendsen, organist mag.art. Ulrich Teuber, kgl. konfessionarius dr.phil. Christian Thodberg.
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