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Forord

I forbindelse med den norske salmedikteren Svein Ellingsens 60-årsjubileum ble det høsten 
1989 arrangert et tverrfaglig hymnologisk seminar på Norges Musikkhøgskole i Oslo. Fra 
ulike synsvinkler belyste dette seminaret salmens språk i vår tidsom kunst og kommunika- 
sjon. Ellingsens 60 års-dag var 13. juli 1989, men seminaret ble holdt i tilknytning til hans 
dåpsdag 13. oktober, se programmet på side 7-8.

Som konferanserapport må nærværende publiksjon i høyeste grad kunne karakterise
res som post festum. Men arrangementskomitéen har likevel funnet gode g ru nner til å benytte 
denne sjansen som bød seg gjennom Hymnologiske Meddelelser, til å publisere det som 
fremkom i forbindelse med det faglige seminaret. Vi vil særlig peke på to grunner:

For det første inneholder de forskjellige bidragene mange synspunkter av allmenn 
hymnologisk art som antakelig vil være til stor nytte for alle som beskjeftiger seg med 
hymnologiske problemstillinger. Termene kunst og kommunikasjon etablerer et sterkt spen- 
ningsfelt. Det er av avgjørende betydning for salmens fremtid å finne en farbar vei i forhold 
til begge disse viktige hensyn. At dette gjelder salmens språk i omfattende forstand - 
musikalsk likeså vel som litterært - ble sterkt markert på seminaret.

For det andre har Svein Ellingsens salmer allerede funnet en så god mottakelse at han 
utvilsomt fremstår som Norges fremste bidragsyter til hymnodien i vår tid. Dette gjelder 
allerede ut over Norges grenser, både i og utenfor Norden. Hans tekster er oversatt til svensk, 
dansk, finsk, islandsk, engelsk, tysk og ungarsk. Offisielle salmebøker og salmeboktillegg i 
Sverige, Finland og Island har allerede rukket å gjøre bruk av hans tekster. Men da var de 
nye og uprøvde. Det er grunn til å anta at Ellingsens salmer vil stå enda mer sentralt i det 
salmebokarbeid som skjer i Norden i tiden fremover. Derfor kan det være grunn til å gi et 
nordisk publikum det kjennskap til kunstneren Svein Ellingsen som de følgende artikler 
formidler.

To av seminar-bidragene er ikke med i dette materialet: Erik A. Nielsens forelesning 
skal inngå i en større publikasjon han har under arbeid. Men det kan nevnes at Nielsen har 
publisert en artikkel med en tematikk som er beslektet med forelesningen i Oslo, se Aalborg 
Stiftsbog 1984, side 53-67. Gunnar Danbolt holdt en tale ved åpningen av utstillingen og en 
forelesning (se programmet). Forelesningen krever billedmateriale, og er derfor ikke med her. 
Men Danbolt har nylig publisert en artikkel som kan betrak tes som en sterkt utvidet versjon 
av talen ved åpningen av kunstutstillingen. Den står i Kirke og kultur 1991, side 387-403.

Til gjengjeld er det tatt med noen bidrag som ikke er fra seminaret, men som utfyller 
bildet. Åge Haaviks artikler er tatt fra et lite programskrift som ble utgitt i forbindelse med 
jubileet. Karstein M. Hansen forsvarte i mai 1990 en avhandling om K.E. Løgstrups tenkning 
for doktorgraden ved Universitetet i Oslo. Hans artikkel her er den selvvalgte prøveforeles- 
ning i forbindelse med disputasen. Den er ikke publisert tidligere.

Med dette anbefaler vi de følgende bidrag til den interesserte leserkrets.
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Svein Ellingsen / Egil Hovland

Det finnes en dyrebar rose
1 Det fin - nes en dy - re - bar ro - se som
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aid - ri kan vis - ne hen, den tros - ser all frost på

og blomst-rer og blomst-rer i

1 Det finnes en dyrebar rose 
som aldri kan visne hen, 
den trosser all frost på jorden 
og blomstrer og blomstrer igjen.

3 Den blomstret i Betlehems vinter, 
den blomstret i Nasarets vår, 
den blomstret som flammer i tomer 
i Golgatas blødende sår.

2 Den blomstret ved foten av Sinai 
for Moses med flammende ild; 
den brennende busk var Guds løfte 
om frelse, da alt stod på spill.

4 Den blomstrer fremdeles i verden 
og dufter av sommer, til trøst 
for alle som bøyes av smerte 
i jordlivets nakne høst.

5 Å, brennende rose som blomstrer 
i kulde og smerte og savn!
Å, hellige tegn på jorden!
Guds kjærlighet er dens navn.

© Norsk Musikforlag A/S, Oslo 
Gjengitt med forlagets tillatelse
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Program

ONSDAG 11. OKTOBER

Kl. 19.00 Åpning i Lindeman-salen, Norges Musikkhøgskole

Svein Ellingsen-utstilling i biblioteket:
Gouadie-malerier, malte egg, bøker og noter

Kl. 21.00 Completorium: Aftenbønn i NMH's orgelsal

TORSDAG 12. OKTOBER

Kl. 08.30 Morgenbønn i NMH's orgelsal

Hymnologisk seminar ved Norges Musikkhøgskole i samarbeid med Det 
Teologiske Menighetsfakultet. Seminaret finner sted i Lindeman-salen.

09.15-10.15 Professor Erik A. Nielsen: Ikonografi som hymnologisk metode 
10.30-12.00 Professor Gunnar Danbolt: Gudsbilder i Svein Ellingsens salmer 

belyst med eksempler fra billedkunsten
12.15- 12.45 Middagsbønn i Orgelsalen

I tiden 12.15-14.00 holder professor Birger Gerhardsson en gjesteforelesning 
på Menighetsfakultetet om Jesu lignelser.

Det hymnologiske seminar fortsetter i Kammersalen.

13.15- 14.00 Hedda Dumbaugh: Building bridges of praise. The task of trans
ferring hymns from one language to another

14.15- 15.00 Førstelektor Helge Kvanvig: Språk og virkelighetsforståelse i
Salmenes bok

20.30 OSLO DOMKIRKE
Trond Kvemo/Svein Ellingsen: «Rydd vei for Herren» 
St Hans-vigilie for kor og instrumenter

FREDAG 13. OKTOBER

Fortsettelse av det hymnologiske seminaret i Lindeman-salen, Norge 
Musikkhøgskole

10.15- 11.00 Svein Ellingsen: Underveis mot et salmespråk
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11.15-12.00 Professor Harald Herresthai: Salmen i skjæringspunktet mellom 
kunst og kommunikasjon. Belyst med eksempler fra Ellingsens 
salmer, bl.a. i boken «Det finnes en dyrebar rose»

12.15
13.15-15.00

Middagsbønn i Orgelsalen
Førstelektor Jan Schumacher: Svein Ellingsen og «Det skjulte 
nærvær»

SØNDAG 15. OKTOBER

11.00 Høymesse med Svein Ellingsen-salmer i Lilleborg kirke
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Harald Herresthal

Svein Ellingsen-seminaret

Tale ved åpningen av 
jubilewns-semimr 11.10-14.10 1989

Velkommen til Norges Musikkhøgskole, og velkommen til denne markering av kunst-neren 
Svein Ellingsen i anledning av at han har fylt 60 år i år.

For en tid siden møttes noen venner av jubilanten. Tanken var å lage en fest for ham i 
anledning dagen. Resultatet ser dere begynnelsen på i dag. Det ble - jeg holdt nesten på å si: 
en fjær som ble til fem høns. Og da mener jeg det selvsagt i positiv forstand. Tanken om et 
hymnologisk seminar vokste frem, tanken om en salmeaften vokste frem, tanken om en 
bokutgivelse vokste frem, tanken om en kunstutstilling vokste frem, og tanken om 
tverrfaglige forbindelser vokste frem. Jeg tror dere kan se for dere denne lille komiteen, der 
man i begejstring tok munnen så full. For full? Men når ideen først var kastet frem, så var 
det for feigt å trekke den tilbake.

På et tidspunkt ble vi nok litt svimle av vår egen utopi, og en utopi hadde det fortsatt 
vært, om ikke andre hadde latt seg rive med. Norges Musikkhøgskole med Kirkemusikkav- 
delingen og dens leder Trond Kvemo gikk i spissen for seminaret. Menighetsfakultetet ville 
selvsagt ikke gjøre seg til uvenn med sin nye nabo, Norsk Musikforlag, Aschehoug Forlag og 
Verbum Forlag har ydet betydelige beløp enten i form av kontanter eller naturalia for på den 
måten å hylle et menneske som med sin kunst har gitt deres utgivelser bredde og medvirket 
til å styrke deres renommé som kvalitetsbevisste forlag. Kirkeakademienes Fellesråd har 
likeledes bidratt med økonomisk støtte. I tillegg har vi hatt store og små hjelpere, ikke minst 
her på Norges Musikkhøgskole: fra sivilarbeidere og vaktmester til administrasjon og rektor, 
og det gjelder ikke minst bibliotekspersonalet, som med kunstutstillingen prøver noe helt nytt.

Spesielt vil jeg hilse våre gjesteforelesere velkommen, Hedda Dumbaugh fra USA, Erik 
A. Nielsen fra København, Gunnar Danbolt fra Bergen, Helge Kvan vig og Jan Schumacher 
fra Menighetsfakultetet - og ikke minst Svein Ellingsen selv. Jeg hilser også studenter og 
lærere fra Menighetsfakultetet, Diakonihøyskolen og Det teologiske fakultet ved Universitetet 
i Oslo hjertelig velkommen. På vegne av vennekomiteen vil jeg takke alle som har bidratt til 
å gjøre disse tre dagene til en realitet.

Hvem er Svein Ellingsen? Jeg skal ikke legge skjul på at vi har fått det spørsmålet 
under forberedelsen. Og annet kan vi vel ikke vente i en tid der de media som preger 
nyhetsbildet prøver å innbille oss at det bare finnes en håndfull kunstnere i dette land, de 
fleste av dem av det virkelig støyende og høyrøstede slaget.

Men når jeg sier til bama: Svein Ellingsen, det er han som har laget den norske teksten 
til «Nå tenner vi en adventskrans®, ja, da nikker de gjenkjennende. Når jeg sier til 
kirkegjengeren: Det er han som har laget «Fylt av glede», da kommer smilet og beundringen 
frem. Er det han? Når jeg sier til mannen på gaten: Det er han som har skrevet det verset som 
i dag er meislet inn i Torghatten, han som for noen måneder siden ble sitert da presten ved 
minne-gudstjenesten i Oslo Domkirke, fattig på ord i sorgens stund, ville forsøke å gi noen
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trøstens ord. Ja, da er Svein Ellingsen også blitt noe konkret for ham. Det kan altså hende at 
personen Svein Ellingsen ikke er noe begrep for massen. Men hans ord, hans dikt, hans 
sanger slår ubevisst inn og biir til oppbyggelse for mennesker som har behov for ord å leve 
på. Og det må nesten være helt i Svein Ellingsens ånd at det har lyktes ham å skape noe som 
har begynt å leve sitt eget liv helt uavhengig av den som skapte ordene, som lik Svein 
Ellingsen selv, umerkelig påvirker oss og virker i oss. Hans sanger og salmer er nesten blitt 
som våre nasjonalsanger var det i det forrige århundret. Vi kjenner dem og synger dem, men 
hvem har laget teksten?

Norge har hatt råd til å dele ham med andre, for hans anliggende og hans evne til å 
formidle sitt budskap finner også gjenklang andre steder. Hans salmer synges i Sverige, 
Danmark, Finland, Island, Tyskland og Amerika. Når en amerikansk oversetter lærer seg 
norsk for å kunne o versette Svein Ellingsens salmer mest mulig i overensstemmelse med, jeg 
holdt på å si grunnteksten, ja, da begynner vi å forstå at han be tyr mer enn vi aner.

I historisk perspektiv har vi sett hvordan en kirkefomyelse er vokst frem gjennom en 
ny sang. Jeg tror det knapt finnes noen salmedikter i vårt land som har inspirert så mange 
komponister til å skrive noen av sine vakreste melodier som nettopp Svein Ellingsen. Egil 
Hovland, Knut Nystedt, Trond Kvemo, Harald Gullichsen, Ove Kristian Sundberg, Sigvald 
Tveit, Conrad Baden, Jan Elgarøy, Kjell Habbestad og mange andre norske komponister har 
gjort hans poesi levende. Men også svenske, finske og islandske komponister har fått tonende 
assosiasjoner ved å lese hans tekster. Og jeg tror jeg tør si, at med Svein Ellingsen og hans 
musikalske medhjelpere så er også salmen som uttrykksbærer og formidler av kristen tro blitt 
fornyet og aktualisert i vår tid.

Vi skal i dag og i de følgende dager forsøke å skru opp volumet i Svein Ellingsens røst 
og se hans livsverk i en sammenheng. Det kan vel tenkes at han og kanskje særlig familien 
vil føle at viraken rundt dem i disse dager biir for voldsom, at den er ufortjent, eller i verste 
fall i overkant av hovedpersonens egentlige betydning. Derfor vil jeg avslutningsvis forsøke 
å si ham noen trøstens ord. Hans jubileum er for oss et utmerket påskudd for å lage et godt 
hymnologisk seminar, et påskudd for å sette i gang et faglig samarbeid mellom flere 
beslektede institusjoner, et etterutdanningskurs for tidligere studenter, et anledning til at 
mennesker skal få treffe hverandre igjen etter mange års fravær og gjenoppleve fellesskap og 
gode mi nner, en anledning til at den skapende prosess som var så rik forut for salmeboken, 
skal fortsette å blomstre.

Jeg ønsker alle noen berikende dager her i dette sangens og musikkens hus.
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Hedwig T. Durnbaugh

Building Bridges of Praise

The Task of Translating Hymns

The hymn, »Lovsangen toner» by Svein Ellingsen ends with the image of building a bridge 
to the praise everlasting.1 Svein Ellingsen is builder of bridges— bridges between poetry and 
painting, between his texts and the music that is written for them, bridges between people, 
bridges of praise. «Lovsang» is a word that occurs in almost everyone of Svein Ellingsen's 
hymns. When we sing these hymns we learn how to praise God in every human situation.

This paper will also deal with building bridges - bridges that enable people of different 
languages to unite their voices in praise. The bridge we shall consider here is that of 
translating hymns from one language into another.

I like to play on the German word «u-ber-set-zen» which can have two different 
meanings depending on where one puts the stress. «Ubersefzen» means «to translate« - 
«oversette» - from one language into another and «Ubersetzen» - »overføre« - is what the 
pilot of a ferry does, namely, to transport something from one shore to another. A person 
who makes a text available in another language does both, trans-lating and also trans-porting 
something from one shore to another, not only words and concepts but also ways of feeling 
and expressing things.

Throughout the history of hymnody, Christian people have both written hymns as 
well as enriched this hymnody with texts and music from other languages, cultures, and 
confessions. The indexes of almost every hymnal testify to that fact. Nearly half of the hymns 
in Norsk Salmebok, for example, are translations or adaptions of text originally written in 
medieval Latin or a modem language.2 The same is true for the Lutheran Book of Worship, 
which serves most Lutherans in the United States,3 the new Finnish Lutheran hymnal,4 and 
the hymnal for the churches of the Netherlands.5 In the new Czech hymnal, one third of the

1 This and all other Norwegian hymns to which reference is 
made in this paper can be found in or more of the following 
collections: Svein Ellingsen, Det finnes en dyrebar rose 
(Oslo: Verbum 1989), Det skjulte nærvær (Oslo: Aschehoug,
1981). Noen må våke. Salme og kirkeviser av Svein Ellingsen 
(Oslo: Norsk Musikforlag, 1978).

2Norsk Salmebok (Oslo: Verbum, 1985). Hereafter cited as
NoS.

^Lutheran Book of Worship (Minneapolis: Augsburg Publish
ing House, 1987) .

AVirsikirja (Helsinki, 1987)
5Liedboek voor de kerken (s'Gravenhage: Boekencentrum and 

Leeuwarden: Jongbloed-Zetka, 1973)



numbers are translations6 and in the proposed hymnal for the German churches, one forth.7
Since this paper will deal with hymn translations into the English language, I shall, 

first, give a brief sketch of the criteria for and expectations of hymns in English-speaking 
countries and, secondly, discuss the task of translating hymns based on my own experiences 
and the conclusions I have drawn therefrom. All English examples are from my own work 
and, since we are this week honouring Svein Ellingsen I shall confine myself to translations 
of his texts.

I English Hymnody in the Second Half of the Twentieth Century

Just as a bridge must be firmly anchored on each of the two sides it connects, so must a 
translator be grounded in the literary conventions of the two languages he or she attempts 
to bring together. It is therefore necessary for the translator of hymns to be aware of the 
demands currently placed on this type of literature both by the church as well as by the 
hymnwriters themselves. In our day, these demands are manifold, great, and sometimes 
contradictory. There have been periods before this when hymns were written, compiled, 
edited, and published from certain theological, philosophical, or ideological viewpoints. 
However, the criteria which have been applied to hymns since the beginning of the so-called 
«hymn explosion® of the 1960s have been of much broader scope and, at the same time, more 
specific than ever before. This has been true particularly for the Englisch-speaking countries.

The 1960s was also the era of the new liberation movements. One of the results of the 
American women's movement was a rising consciousness regarding use of language that was 
biased in favor of male images, metaphors, and terminology. The demands for text revisions 
to eliminate exclusive language in Scripture and liturgy were carried also into the area of 
hymnody. At the same time, other minority groups, such as Black (or African) Americans and 
physically disabled people were made sensitive to language that seemed to discriminate 
against or exclude them.

Consequently, it was not only the use of masculine substantives and pronouns that 
became offensive but also such words as «black,» «dark,» «stand,» «see,» «blind,» or «lame.» 
A web of literalism threatened to entangle hymnal editors, worship committees, and the 
people in the pews. Today, in general theory, justified criticism of hymnic language is being 
acknowledged, language relating to people is carefully phrased, and, in relation to «God- 
language,® a scripturally sound balance is sought.

In the course of these theological, ideological, and literary debates hymnologists and 
hymnwriters began to address themselves publicly to the problems of and criteria for form 
and content of hymns. In the following, three leading British hymnwriters will be quoted on 
this subject. None of these statements says anything very remarkable; they seem to repeat the 
obvious. What is remarkable, however, is how often hymnwriters have departed from their 
own guidelines and how little attention is paid to them by the general hymnwriting public. 
Whereas the former have every right to take liberties out of the fullness of their competence, 
the latter would do well to take notice.

In 1975, Brian Wren, poet, pastor, and peace educator set down the following «Seven

6Evangelicky zpevnik (S.I.: s.n., 1978)
1Evangelisches Gesangbuch. Vorentwurf (S.I.: s.n., 1988)
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Hints for Hyxnn-Writers:»

1. A good hymn is a poem under three monastic vows: clarity, simplicity, and obedience 
to strict rhythm. It should be simple enough to understand at first sight, yet deep 
enough to withstand repeated singing....

2. As far as possible, make your hymn so near to normal speech that people will say, 
«Yes, that's what I mean, and that is how I would say it.»

3. Begin with a memorable first line..., then try to decide what is the «point» being 
expressed in each separate verse [i.e., stanza]. It is good to have a definite progression 
of thought running through a hymn.

4. Use a few adjectives, and make these few irreplaceable. Nouns are generally better.

5. Wherever possible, avoid - archaic words and phrases from older hymnbooks ... ; 
sentimental words that give feeling without thought...; rare or technical words that 
need a dictionary for explanation ... ; too much inversion for the sake of rhyme ... .

6. Don't be seduced by a tune. Be critical of your words as spoken, not simply as sung 
to well-loved melodies. Keep the metre constant... .

7. Be your own most severe critic ...8

In comparison with secular poetry, the Anglican bishop and poet, Timothy Dudley-Smith 
defines the limitations within which a hymn must find its expression as follows:

1. Theme (religious); 2. purpose (praise, thanksgiving, consolation, etc.); 3. metre; 4. 
rhyme (which ought to be pure); in addition, a hymn must, 5. mean something (whereas 
poetry need not convey meaning to be poetry); 6. be a work of art; 7. stand the test of 
repetition; and, today, 8. must avoid archaisms and sexism.9

Another Anglican, the pastor and hymnwriter, Christopher Idle touches upon some 
of the intangible factors that make for a good hymn. He sums up his criteria in catch-phrases 
as follows, given here in condensed form, with my comments added in square brackets:

1. Controlled flair: a «must» in hymns which hope to last; this means:

a) allusion without confusion: [do no make it too difficult to guess what is 
meant);

8Brian Wren, Faith Looking Forward ([Carol Stream, Ill., USA): Hope Publishing 
Company, 1984), passim.

9Timothy Dudley-Smith, Lift Every Heart: Collected Hymns, 1961-1983, an Some Early 
Poems ([London]: Collins and [Carol Stream, Ill., USA): Hope Publishing Company, 1984), 
passim.

13



b) sparkle with dazzle: hymns must exalt the saviour, not his scribe.

2. Educated taste: this sounds snobbish, yet how vital is this indefinable component! 
[This requires:]

a] Formality without monotony: we cannot endure dullness nor artful colloquia
lism or [subtle] musings.

b] Reliability without predictability: hymnals are not laboratories for doctrinal 
experiment, and believers require confidence in what they sing.

c] Relevance without extravagance: hymns which try to freeze a fragment of 
today soon savour of yesterday. There are no cliches like the newest ones.

3. Balanced spirituality: for this we need:

a) Dependence without cringing: [typical for many texts from the 19th century]; 
we now celebrate strength and recognize weakness.

b) Defiance without snarling: protest, sarcasm, bad temper, and even humour, 
have no place in hymns.10

The April 1984 issue of The Hymn, the organ of the Hymn Society of America, brought 
numerous contributions on the topics of texts and melodies.11 Here are mentioned along 
with the usual ones several additional criteria, such as the importance of adjusting a text to 
a given melody, but also the necessity of making the melody serve the text without losing any 
of its own integrity and beauty.

One article deals particularly with the theological aspects of the hymn. Its author 
emphasizes that a hymn must, first, be a song for corporate worship, which means the 
expression of a communal and not a private experience, and, secondly, be inspired by 
Scripture. Above all a hymn must offer synthesis, not analysis; its primary purpose is to unite 
the believers in their life as a community.

Validity and merits of these criteria shall not be discussed here. They are necessary 
for some writers and superfluous for others. It is helpful, however, to keep in mind what the 
philosopher of art, Rudolf Amheim, states in a different context:

Learned rules ... are known to be risky in studio work: they may tend to dim the 
intuitive ... judgment of the artist. ... this risk is avoided ... when the intuitive 
judgment is in ultimate control of the composition and uses general principles as mere 
tools of artistic creation.12

10Christopher Idle, «The Language of Hymnody», The Hymn 34 (October 1983): p. 214-
216.

uThe Hymn 35 (April 1984): passim.

12Rudolf Amheim: The Power of the Center. A Study of Composition in the Visual Arts 
(Berkeley and London: University of California Press, 1988) p. 223.
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Therefore, the above-cited guidelines and comments are to be understood as examples of 
what contemporary authors and critics have stated in writing. Although these criteria are 
neither adhered to consistently even by those who formulated them, nor do they represent 
the official position of a professional society, they nevertheless embody some standards 
against which to measure an increasing volume of new hymnwriting. They must also be taken 
into consideration when translating hymns into English.

II The Task of Translating Hymns

A translated piece of literature - whatever its genre - should never sound or read »translated« 
but should be capable of existing by its own merit as a piece of literature in the target 
language. The goal is to produce a smooth, idiomatic translation. This is not achieved like a 
mathematical equation - x = a and y = b - but by searching for natural correspon-dences in 
the two languages both in regard to concepts as well as sentence structures, and by conveying 
content and style as faithfully as possible. In poetry one must also aim at reproducing the 
structure of the stanzas, the rhyme scheme, the location of the stresses or accents and those 
of significant words.

Still, even the most carefully and competently executed translation can never be more 
than the shadow of the original. Translators can only strive to do their very best and leave 
the rest to the innate power of the original of speaking to the reader even through the 
medium of another language.

On the subject of hymns, the American hymnologist, composer, and organist, Austin 
Lovelace, published in 1965 a slim book entitled, The Anatomy of Hymnody.13 It is a »thorough 
discussion [of the] relationship between meter, matter and music« and »between the choice 
of various poetic devices and the subject of the text.« The book was written in the hope that 
it would »be of value to new hymn writers, poets, hymnal editors, hymn lovers, and 
composers.«14 As there had been no book of this kind available before, The Anatomy of 
Hymnody soon gained great popularity. The title is aptly chosen, though probably 
unintentionally so, because the book is as helpful to a hymnologist as a book on anatomy is 
to a physician or an artist: a body must needs have a skeleton, but it alone does not make a 
living being.

The translating of hymns is, of course, not an easy task. In connection with the 
revision of the Dutch metric psalter, the Dutch hymnolgist and hymn-writer Jan Willem 
Schulte Nordholt used a fitting metaphor to describe the fate of a hymn-translator. He likened 
it to that of the biblical Samson who was bound with seven fresh bowstrings (»senestrenger«) 
which had not been dried.15 The translator's confining bowstrings are text, melody, metre, 
rhythm, rhyme, faithfulness to the original text, and responsibility.16

We shall now take Schulte Nordholt's seven bowstrings and examine them one by one.

13Austin Lovelace, The Anatomy of Hymnody (Chicago, Ill.: G.I.A. Publications, 1965.)

14Ibid., p. [3]

15fudges 16:7.

16A.W. Lazonder, et al., Uit de Werkplaats van het Liedboek (s'Gravenhage: Boekencen- 
trum, 1974), p. 44.



1. TEXT. Words, concepts, phrases, the tone or mood which they express, and the stansaic 
structure of a hymn are the raw material with which the translator has to work. It is the case 
with any given language that its peculiarities, the very thing that makes it distinctive and 
beautiful, is at times cause for the greatest difficulties in translating this raw material into the 
target language.

In the following, a few of the differences between the two languages of Norwegian 
and English shall be illustrated. As indicated earlier, all Norwegian examples are taken from 
Svein Ellingsen's hymns, all English examples are taken from my translations. Where needed, 
reference is made to the respective first line in the «Notes». Hymntexts are referred to in the 
following manner: Roman numerals indicate stanzas, Arabic numerals, lines.

A unique characteristic of the Norwegian language which the foreigner notices at once 
is that a substantive has a definite and an indefinite form. The form of an English norm 
remains the same wheather it is used with an indefinite (a hymn = en salme) or a definite 
article (the hymn = salmen). In Norwegian, the choice of form has a direct bearing on a poetic 
text but particularly so at the end of a line where it makes a difference whether a substantive 
has an added unstressed syllable or not. The word «jord», so important in hymns, is a good 
example. In «Mørket omkring oss er mørket før daggry» every stanza ends with the 
significant line: «Ingen er lenger alene på jorden.» The English expression best corresponding 
to «på jorden» is «on the earth«. Although the same number of syllables is required in each 
language, the stresses are distributed differently. In this hymn the only solution was to 
shorten the English phrase to «on earth« and place it elsewhere in the line: «No one on earth 
is alone any longer.«17 In some others contexts, paraphrases must be used.

Another unique feature of the Norwegian language is its economy in the use of words. 
What a wealth of meaning lies in the two words of a genitive for which a lengthy paraphrase 
is required in English: «nådens hvelving« («the rainbow of Grace«) or «smertens vår« («the 
springtime of pain«), or «irrgangs mørke« («the darkness of futile paths/of walking astray«), 
or «ditt oppreisnings ord« («your word of/about [your] resurrection«).

One of the hymns I wished most to translate, was «Vi rekker våre bender frem«. My 
first version was done in the spring of 1986 and had almost the entire text in the form in 
which it appears today except for V:l-2 which contain two of these genitives:

Vi venter, efter smertens vår, 
din nådes sommer.

The difficulty of the translation was compounded by the fact that V:1 had to rhyme with IV:4. 
Thus my first version read:

that heals our neighbour's pain and grief.

We 'wait, when all our pain has ceased 
the summer of your grace.

17«Darkness around us is night before dawning!«
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Apart from the fact that I was resorting to assonance (gn'ef/ceased), using «'wait» for «await» 
is very bad practice. Next came this:

Your grace gives us, when pain has ceased 
another summer.

This line survived various other revisions until it was re-phrased:

From springtime's pain - we shall believe - 
comes grace's summer.

Here the rhyme came closer to being pure (grie//belieye) but it was still a poor solution. More 
than three years later, the two lines became:

As summer follows springtime's rain 
so grace to sorrow.

This last revision required a new IV:4 so that stanzas IV and V now read:

O make our barren trees to grow, 
our hands to blossom, 
and let our lives bring forth such fruit 
that heals our neighbour's grief and pain.

As summer follows springtime's rain 
so grace to sorrow.
and grief and joy shall bear much fruit 
though hidden from our human eyes.18

Related to the above is the ease with which compound nouns can be created in the 
Norwegian language. Words like «himmelkrone», «skaperhånd», «vintermørke», «bibelglede», 
«bibelvenner» create precise images that require whole phrases to be expressed in good, 
poetic English.

Similarly, the beauty of many everyday words in the Norwegian language eludes the 
translator. It is impossible to capture in English the poignancy of the first two stanzas of 
«Noen må våke»: »Someone must watch ..., someone keep faith ...» Here one must either 
resign oneself to the fact that this powerful hymn, which Svein Ellingsen calls «the flagship« 
of his poetic work, cannot be translated into English or one must find a different approach 
to it which is never fully satisfactory. My first impulse, to which I have now returned, was 
to put the hymn in the form of a question which also retains the sound of the original word, 
«Noen»:

18«We raise our hands to you, 0 Lord.»
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Who keeps the match in Creation's night?
Who keeps the faith in darkness?
Who knows the weakest brother's worth ?
God, let your will be done on earth!
Help us to follow your word!

Who bears a sister's distress and pain?
Who will show patience and kindness?
Who will stand up for another's right?
God, let your kingdom come with might!
Help us to follow your word!

Lord, it is you who keep watch at night,
Lord, you are near in the darkness.
Lord, you will show us Christ's day and power!
Even in life's most fearful hour 
are we with you, Lord, our God!

The phrasing «Who bears a sister's distress and pain?» (11:1) is a deliberate from the original. 
Its purpose was to create a balance to 111:1 for the sake of linguistic inclusiveness. A similar 
problem arises when gender-unspesific possessive pronouns in Norwegian demand a gender- 
spesific expression in English. This is the case in 11:5-8 of «Kristus, du er alt mitt håp» which 
I rendered as follows:

Ditt oppreisnings ord jeg hører; 
når din tjener med sin hånd 
på ditt bud mitt hode rører, 
biir jeg løst fra mine bånd.

Resurrection's word perceiving 
as your servant lays his* hand 
on my head, and peace receiving 
I am freed from sin's command. 19

The asterisk refers to a footnote which states: «Substitute 'her' as needed».
The last example stands for all the words that are so important in hymnic texts and 

which may be very natural to use in one language but very difficult in another. «Dåp» - what 
power lies in this single syllable, and what possibilities the poet has in using this old, 
Germanic word. The English language, by contrast, must struggle with the Greek loan word, 
«baptism», for which there is no synonym. The American Heritage Dictionary20 lists is as «bapt- 
ism», which makes it a two syllable-word, but phonetically it is spelled with three: 
«bap'tiz'em». In any case its pronunciation is very awkward, yet the word itself cannot be 
avoided. In the above-mentioned hymn, «Kristus, du er alt mitt håp», 1:1-4 reads like this:

19«Christ, you are my hope alone.»

20The American Heritage Dictionary. 2nd College ed. (Boston: Houghton Mifflin Co., 
1985).
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Kristus, du er alt mitt håp! 
For ditt ord må jeg meg bøye. 
Du mitt liv lot sammenføye 
med ditt eget i min dåy.

Christ, you are my hope alone, 
to your word I must surrender.
In my bav-tis-m you render 
new life for me through your own.

Sometimes metaphors are unavoidable, as in IV:5-8 of the same hymn:

Faith and life are resurrected,Tro og liv er gjenopprettet, 
fast forankret i min dåy! anchored at the font, your own!

I can sing, free and protected, 
Christ, you are my hope alone!

feg kan synge, fri og lettet: 
Kristus, du er alt mitt håp!

2. MELODY. If a text has already been set to music, three things must be considered 
regarding the relationship of text and melody: pitch, duration (which is related to musical 
stress and rhythm), and melismas.

»Lovsangen toner», a magnificat with music by Johan Varen Ugland, illustrates all 
three points. There is a two-note melisma in the second measure which, in the first two 
stanzas of the original, serves to emphasize the significance of the words sung to them, »fo
ner« and «sfaj-rer». In the translation it was possible to reproduce the same effect with the 
words «re-sound» and «throngs»

The several long notes also emphasize significant words, especially at the end og the 
second lines where they describe what Mary has done for us: »båret«, »sunget«, and «gitt 
oss». As the English verbs simply would not work in the same way as they do in Norwegian, 
I »heard« the English ending of those lines from the first draft on as »by Mary«. Besides, I 
also liked the repetition of these words in this hymn which has no rhyme.

It is important to pay attention also to the rise and fall of the melody. In the present 
case there is a climax very near the middle of the stanza, at the beginning of verse 2. Here 
is where the central word of this hymn occurs: «ord», and in English, »words«. This particular 
text illustrates an important feature of good hymnwriting which is difficult to achieve and 
therefore not often found and seldom readily noticed except - gratefully! - by composers and 
translators. I am referring to the consistency of the structure of the text throughout all stanzas 
which one finds in many of Svein Ellingsen's hymns.

In the following example, melismatic syllables are underscored, syllables falling on 
long notes are CAPITALIZED, those on a primary musical climax are in CAPITAL LETTERS, 
doubly underscored, and those on a secondary one in CAPITAL LETTERS, underscored.

Praises resound and the world hears the ECHO, 
echo of WORDS which were spoken by MARY, 
lifting an ANswer of joy to God's MESSAGE.

My soul praises the Lord God.
His mercy is steadfast form age to age 
and rests on those who honour his name. 
Alleluia, alleluia.

joining the throngs of the faithful beLIEVERS 
sing we the WORDS that were first sung by MARY
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out of oBEdience and filled with God's GLADNESS.

Greatest of wonders! The Word is aMONG US!
God, let the WORDS given to us by MARY 
rise as a BRIDGE to the praise everLASTING.

3. METRE. The term «metre» refers to the way in which stressed (accented) and unstressed 
(unaccented), and long and short syllables are distributed in a line of verse. (Unlike 
Norwegian poetry, which works with primary, secondary and tertiary stres-ses, English 
poetry distinguishes only between stressed and unstressed syllables.) In English poetry the 
four main metres are the iambus, trochaeus, dactyl, and anapest of classic Greek «foot». 
Various languages «feel» these stresses and lengths in various ways.

In poetry and hymnody alike each metre is generally associated with a certain mood 
and the poetry is recited accordingly. Lovelace calls the iambus «stately and noble ... best 
used for those texts which are propositional.« The trochaeus, on the other hand, is used 
«where directness of thought and excitement are desirable.« Dactyls and anapests are used 
«for exuberant, ecstatic texts, for a feeling of lightness comes from the use of the basic triplet 
movement.«21

Considering this detailed attention to the meaning of poetic metre in hymns, it is 
surprising that in American hymnals, «metre» is generally understood only as the stanzaic 
structure, i.e., the numbers of syllables per line and the number of lines per stanza. Thus in 
the metric index of a hymnal, the metre for «Kristus, du er alt mitt håp«, which consists of 
eight-line stanzas, would be given as 7.8.8.7.8.7.8.7. Since with this reduction of metre to mere 
syllable-count all hymns of like metre are grouped together regardless of the position of the 
stressed syllable within the foot, a second search is required in locating an alternative melody 
for a given text.

However, whether the hymns in a hymnal are classified by poetic metre or by the 
number of syllables per line, in all Teutonic languages it is stress (accent) which is most 
important in poetic metre. In practice, this means that as long as the number of accents per 
line of verse remains constant, the number of unaccented syllables between accents may vary 
slightly.

In hymnody, however, it is of great importance that both metre and syllable count 
remain as constant as possible throughout all stanzas since hymns are meant to be sung by 
people who are neither poets nor musicians. Nothing is more disconcerting to a singing 
congregation than a metre that varies form stanza to stanza. However, the danger inherent 
in a rigidly structured text is that it sounds monotonous when recited or sung. Yet a well- 
constructed text can take the liberty of ir-regularities which serve to add more life to it, 
particularly if it is supported by a fitting melody. In such a case structural restrictions can be 
broken without throwing the singing congregation into a state of confusion.

We shall look at two examples of hymntexts that have similar metres (dactylic - mixed, 
but predominantly dactylic), similar musical rhythms (triple metres: 6/4 - 6/8), and similar 
musical figures (frequent repeated notes) but which differ in tone, degree of regularity, and 
movement.

21Lovelace, Anatomy, p. 13-14.
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The first is »Mørket omkring oss er mørket før daggry» with the melody by Johan 
Varen Ugland. Original text, translation, and music go very well together. This despite the 
fact that poetic and musical metres are not completely identical. The musical unit (i.e., the 
measure) is twice as long as the poetic one (i.e., the foot). Therefore, from the musical point 
of view, every even-numbered poetic accent should be given less stress than the odd- 
numbered ones, which is within Norwegian poetic practice but is not an English one. The 
long lines of the melody, however, make this possible even in English, because almost every 
even-numbered poetic accent occurs in the middle of either a rising or falling line. In the 
following example, the stressed syllables are in CAPITAL LETTERS, poetic feet are separated 
by «/», musical bar lines are indicated by «/ /»:

MØR- ket om- / KRING oss er // MØR- ket før / DAG- gry!
DARK- ness a- / ROUND us is // NIGHT be- fore / DAWN- ing!

ENG- le- ne / KOM- mer med // BUD om Guds / GLE- de:
AN- gels are / COM- ing with // WORD of God's / FA- vour:

MIDT i vårt / MØR- ke er // MEN- nes- ket / BLANT oss!
DEEP in our / DARK- ness God's // SON is a- / MONG us!

IN- gen er / LEN- ger a- // LE- ne på JOR- den.
NO one on / EARTH is a- // LONE a- ny LON- ger.

With this text it was possible to render the text in all stanzas very closely to the original, even 
regarding the number of syllables per foot and line. In the case of the second example, «Det 
finnes en dyrebar rose», the opposite was true. In order to convey the simplicity of the 
original, some lines of the translation ended up having fewer syllables than the original. 
However, the original text itself is enhanced by metric irregularities. In reciting this 
translation as a poem, one would compensate for missing unstressed syllables by timing the 
reading in such a way that the intervals between the accented syllables remained constant.

For singing the translated text, the adaptibility of a musical triple metre comes into 
play here. Melody and rhythm of this hymn accomodate not only the metric irregularities of 
the original but also those of the translation. In all measures that contain eight-notes only, the 
first and second and the fourth and fifth notes are repeated, which is where an unstressed 
syllable is occasionally omitted in the text. Thus the rhythm can continue evenly regardless 
of whether there are two or three syllables in those groups of three eight-notes. The result is 
a gentle ballad mood and not - as the cliche would have it - a whirling dance. The first stanza 
serves as example (accented syllables are in CAPITAL LETTERS, metric feet are divided by 
«/ »:

There I IS a I ROSE so / PREcious 
it / NEVer / WITHers a- / WAY, 
it / BRAVES frost and / COLD here a- / MONG us, 
and I BLOOMS forth a- / GAIN and a- / GAIN.
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That even dactyls and anapests, the «metres of urgency or of rapture»22 can be used for 
contemplative texts is exemplified by «Døden må vike for Gudsrikets krefter» which is 
written in dactyls. According to Lovelace, a text in this metre is best set to a tune in triple 
time.23 However, this presupposes that the text has an inner forward-pressing movement 
and must therefore have a melody in triple time (which would be very inappropriate for this 
hymn). Therefore, according to Lovelace's standards the mood of «Døden må vike for 
Gudsrikets krefter» and its metre are in deplorable mismatch. The fallacy here is the 
assumption that poetic triple metre must be recited or sung in triple time and that all 
melodies in triple time are by nature dance tunes. The two preceding examples have shown 
that this is not necessarily the case.

Conrad Baden further underlined this fact with his magnificant melody in duple time 
which turns a potential «headlong dash»24 into a stately pavane, an impressive processio
nal.25 Metre and long lines combine to make a close translation possible. The first stanza 
serves as example:

DEATH must give WAY to the POWER of God's KINGdom!
YOU, who lay DEAD, are the LORD Christ toDAY!
JEsus, you LIVE and are STAN ding beSIDE us
HERE where the POWERS of the WORLD still hold SWAY.

4. RHYTHM. Rhythm is closely linked to the metre of a piece. The manner in which the 
rhythm (or mood) of a poetic text or of a piece of music is interpreted depends very much 
on the understanding of the performer. We have seen that in English hymnody certain moods 
are expected to be expressed by certain metres, which in turn should then be supported by 
the melody. Yet it is actually sometimes quite easy to turn a given metre into its opposite, 
such as an iambus into a trochaeus and a dactylus into an anapest. It only depends on where 
one feels the metric foot begins, particularly when a line opens with an unstressed syllable. 
However, it is qiute often the rhythm of the music which defines the metre of a text. What, 
for example, is the rhythm or mood of John Oxenham's famous hymn, «In Christ there is no 
East nor West, in him no South or North»?26 Is it the stately rhythm of an iambic poem:

In CHRIST / there IS / no EAST / nor WEST, / in HIM / no SOUTH / or NORTH

or is it the forward pressing exuberance of the trochaeus:

In / CHRIST there I IS no / EAST nor / WEST, in / HIM no / SOUTH or / NORTH ?

^Ibid., p. 80. 

™Ibid., p. 77. 

2*Ibid., p. 80. 

^NoS no. 196. 

26Ibid., no. 539.
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The musical rhythm determines the metre (and mood) of the text. According to the melodies 
used for this hymn, the choice generally falls on the trochaeus.

In most cases the question of rhythm is very much a matter of personal preference, 
perhaps even national character. Duple time predominates in American hymnals whereas 
Norsk Saltnebok contains a considerably larger percentage of triple time melodies than one 
finds in American and German hymnals. In the final analysis it is, again, the distribution of 
stresses that really matters in a poetic text and its translation and how one treats those 
patterns musically.

Musical rhythm is determined to a great extent by external characteristics such as the 
time signature(s), the distribution of long and short and the occurence of dotted notes. 
Generally, a rhythm with even-numbered time signature is associated with dignity, and triple 
time with light, celebrative, dance-like moods. However, composers are able to break through 
these categories which can so easily become stereotypes. Organists, choirs and the singing 
congregations on their part must be made aware of the fact that even rhythm does not always 
mean marching tempo and triple time, a whirling dance.

If we refer back to the first two examples under METRE, we see that the contemplative 
moods of both texts could be maintained despite the triple time of the melodies. In the first, 
it was due to the even values of the notes throughout, in the second, the narrative nature of 
the text prevented the triple time with its long and short notes from running away with it.

In translating a text these factors must be taken into consideration. When several 
melodies exist for the same hymntext one must choose the one which seems to be the best 
complement for the text.

5. RHYME. In any type of poetry rhyme has two functions, namely, to serve as a memory aid 
and to underscore the structure of the stanza. In poems and hymns that are not very carefully 
crafted, rhyme also serves to compensate for artistic deficiencies. Stating it differently, one 
could say that the greater the «inner» qualities of a hymntext are, such as the development 
of a central idea, the linking of the stanzas, the choice of words etc, the less external qualities 
like rhyme are needed. An example of this is the unrhymed hymn, «Herre, når din time 
kommer», where each stanza is linked to the next by an idea inherent in both that is carried 
over, which is perhaps an even better memory aid than rhyme.

Generally, Svein Ellingsen uses rhyme sparingly. Where it does occur, it is a 
dignificant element of a hymn's structure. In «Vi rekker våre hender frem» the last line of 
every stanza rhymes with the first line in the next one linking the six stanzas into one train 
of thought concluding with a prayer in the very last two lines which also rhyme.

Unlike the Norwegian language, modem English suffers from a dearth of good 
rhyming words, particularly when one deals with a limited theme as one does in hymnody. 
The very poets who emphasize the importance of rhyme, and pure rhyme no less, often resort 
to the same rhyme pairs over and over again or compromise by using false rhymes 
(love/serve), visual rhymes (love/move), or assonance (clean/stream). Inasmuch as rhyme 
is an important part of form, one must attempt to reproduce a rhyme scheme as closely as 
possible in a translation.
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By contrast, «Kristus, du er alt mitt håp» is fully rhymed on the scheme of 
aBBaCdCd.27 It was possible to reproduce this pattern in the translation throughout with 
only one small compromise in 1:2/3. The first stanza serves as example:

Kristus, du er alt mitt håp! 
For ditt ord må jeg meg bøye. 
Du mitt liv lot sammenføye 
med ditt eget i min dåp.
Men min vilje er i lenker, 
livets sammenheng er sprengt. 
Av de tanker som jeg tenker, 
er ditt bilde blitt fortrengt.

Christ, you are my hope alone, 
to your word I must surrender.
In my baptism you render 
new life for me through your own. 
Yet my will is still unbroken, 
life's relationships are tom.
In my thoughts that are unspoken 
thoughts of you I have forsworn.

6. FAITHFULNESS. Faithfulness to the original is owed both to the singing church and to the 
hymnologists. Translators are trans-porters of fine goods from one people to another. It is of 
great importance that these goods arrive unspoiled and unaltered not only for building 
bridges of understanding in the present but also for future use, because a translation may 
some day serve as a source in historical or hymnological research. However, sheer inability 
may force a translator at least tentatively to create new metaphors or introduce different ones 
than those of the original. The hymn, «Fylt av glede», has the following image in the third 
stanza:

Fylt av undring er vi i din nærhet:
Du som bærer verdensrommets dybder, 
venter på de små og tar imot oss.

This was one of the earliest hymns I translated and from the very first I «heard» the third 
stanza like this:

Filled with wonder are we in your presence: 
knowing that the universe is anchored 
and our little child and we are harboured.

Although both Svein Ellingsen and I liked this image and allowed the hymn to be used in 
this form, he challenged me exactly three years later to rewrite the stanza following his 
principle that «a good thing can always be made better». This is the final version:

Filled with wonder are we in your presence: 
you, who bear the compass of the heavens, 
hold in your embrace the least among us.

27The notation is based on Hallvard Lie's system as summarized in Åse Hiorth Lervik, 
Elementær verslære (Oslo: Universitetsforlaget 1978), p. 76-78. Lower-case letters refer to a 
one-syllable rhyme (masculine verse ending), upper-case letters, to a two-syllable rhyme 
(feminine verse ending).
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I had been on an excursion cruise of my own but it was necessary to come back to the 
business of piloting a ferry-boat.

7. RESPONSIBILITY. This last point is closely connected with the preceding one. The 
translator has a responsibility toward the author of the original. It is true that as soon as a 
hymn has gone out into the world in printed form and is published, it suffers the same fate 
as any poem: it belongs, in a sense, to the public. Hymnwriters write for the church and, 
therefore, for public, corporate use. They recognize this fact and are often willing to follow 
the wishes of hymnal committees by making changes in their texts. However, they will do 
this only up to a certain point, because, as British hymnwriter Fred Pratt Green put it, «the 
hymn-writer has his own brand of integrity®.28

The same principle applies to translations. The hymnwriter must be able to recognize 
his or her work in and acknowledge the translation. If this cannot be achieved (and there are 
texts that simply do not lend themselves to translation into certain languages) the text should 
be left alone. One example for this may be «Noen må våke» and its translation into English.

The nature and extent of compromises and altenative solutions varies with every text 
and is different with every translator. It is therefore desirable that competent people are 
available for constructive criticism. Such a process can be very rewarding and fruitful. It does 
not necessarily mean that every criticism is accepted and acted upon but sometimes such 
dialog can shed new light on a text.

This is what happened with my translation of «Såkorn som dør i jorden®, which 
generated a great amount of correspondence. The part under discussion were lines 1:5-7:

Gud, gi oss troen tilbake, 
tro gjennom dypest mørke: 
liv gjennom natt og død!

i

My first translation of exactly three years ago read like this:

God, hear our prayer and restore faith, 
faith, that will live through darkness, 
even through night and death.

The first comment pointed out, and rightly so, that at the end of 1:5,1 had used two stressed 
syllables instead of stress and no-stress (feminine ending): «restore faith» as opposed to 
«tilbake®. The music would have carried this well enough but it was not really satisfactory. 
This was followed by:

God, give us faith back for living, 
faith, that endures through darkness, 
even through night and death.

The next comments reminded me, first, of the basis for this text, John 12:24, which lifts up one

uThe Hymns and Ballads of Fred Pratt Green (Carol Stream, Ill.: Hope Publishing 
Company, 1982), xvi.
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of the great mysteries of the Christian faith; and, secondly, of the fact that «liv» was an 
essential concept in the last line which should be retained. One and a half year after my first 
draft I arrived at the final version:

God, through this mystery grant us 
faith in our deepest darkness, 
life in our night and death.29

Such a process of testing and critiquing gives new impulses, opens new ways of seeing 
things, confirms what has been only instinctively felt, and, in the last analysis, gives the 
assurance that the translation belongs both to the new as well as the «old» singing church, 
to the translator as well as to the poet. Of course, the ultimate decision and responsibility 
must be taken by the translator.

Every hymn translation, like its original, has a story of its own. More examples could 
be given and additional aspects of the task of translating could be discussed. It is hoped, 
however, that these selections will have sufficed to give a glimpse of the task of hymn 
translating as well as of the constraints under which this has to be done.

Conclusion

Now, when all is said and done, one could ask: why translate hymns at all if one's hands are 
so tied? There are, of course, various reasons why hymns are translated into other languages. 
Probably the most compelling lies in the hymns themselves. The hymns I translate are like 
newly found treasures that one cannot keep for oneself. In my American environment I can 
share these only if I make them accessible in good English. But when translators share such 
treasures they do not do so in order to pass on beautiful hymns or to elevate the hymnwriter 
or the translator. They do so because these new hymns add yet another voice with which to 
praise the Creator.

Of all the hymns that await translating, why should one choose to translate twentieth- 
century Norwegian hymnody and particularly, Svein Ellingsen's hymns? The ready answer 
is that they have something to offer that is not readily found elsewhere. The texts, often so 
unassuming yet so finely honed, have great depth and power. They speak of unchanging 
truths in new ways, in familiar words but new language, yet without seeking to be innovative 
or eye-catching. They do not bear the stamp of a particular decade or even of an age.

Although praise and proclamation, God, his saving work through Christ, and the life 
of the church are central to these hymns, they minister also to the individual. They do not 
deny that most people's lives are spent in inner or outer isolation from others, that the church 
is not always present with support. And so these hymns serve not only the gathered 
community but also the lonely individual in his or her need which is everyone's need. They 
are not afraid to mention the modern taboos of depression, grief, or loss, because they always 
lead beyond the personal to the universal, from the individual to the source of life, light, and 
comfort. They are firmly grounded in the centuries-old hymnic tradition of the church.

The music of these hymns minister in the same way. It, too, has the courage to remind

29«Seed, that in earth is dying.»

26



us that there is light and darkness in life, that the faith and the life of a Christian are not 
without conflict. It has the courage to be not only bright but also modal, minor, breaking out 
of the mold of the traditional «churchly» style where called for, leading us into the future, yet 
not without regard of the singing congregation.

On a deeper level one becomes increasingly aware that many of Svein Ellingsen's 
hymns transcend their use as hymns only. Through their language they are bridges between 
the devotional and the cultic, between hymnody and liturgy. This is borne out again and 
again in certain contexts when the distinctions between their hymnic and their liturgical uses 
is all but erased. Much credit must be given to the composers who sense this and express it 
through the melodies they write.

Translators build new bridges out of the stones of Babel's tower, they bridge the 
waters that separate, they make it possible for the people on the two sides to join their voices 
in praise. As the second stanza of «Fra alle land på jorden stiger lovsang» says so well:

Your church in all the lands on earth is gathered 
with one accord in faith and joyful praises!
To all who are the world-wide church's chorus 
may also we in gladness add our voices:

We thank you, Lord, for faith and hope and courage! 
we honour, laud, and worship you, our God!30

“»From all the lands on earth sound joyful praises.«
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Helge S. Kvanvig

Språk og virkelighetsforståelse i Salmenes bok

1. Gjennom tid og rom

Et av de mest inntrykksfulle møter jeg har hatt med Svein Ellingsens salmer stammer faktisk 
fra et luthersk presteseminar i Hong Kong. Omlag hundre studenter studerte der. De kom fra 
11 ulike land, tre verdensdeler, 34 ulike kirker som representerte nesten alle tenkelige 
kirkesamfunn. Det skulle være bamedåp. Et luthersk Thai-ektepar skulle døpe sin førstefødte 
gutt. Det var ikke helt enkelt. Barnet var ikke akkurat bestilt. Både ekteparet og studentven- 
nene var urolige for hvordan dette skulle gå. Forholdene på Seminaret var svært trangbodde 
og kummerlige. Dåpen skulle skje på Seminaret fordi det selvsagt ikke var noen luthersk Thai 
kirke i Hong Kong. Faddere var blant annet de nærmeste studentvennene fra Thailand, som 
var baptister.

Vi hadde snakket en del om barnet på forhånd. Ekteparet hadde først vært redd for 
at de ville bli sendt hjem. Senere når dette ikke skjedde, var de redde for hvordan barnet ville 
få det. Det var da Svein Ellingsens salme «Fylt av giede over livets under» dukket opp i 
engelsk oversettelse. På en eiendommelig måte svarte den akkurat på de følelser et thailandsk 
ektepar hadde når de skulle døpe sitt barn.

For mange av studentene på Seminaret var nok denne bamedåpen den første de 
hadde vært med på (mange kom fra kirker med voksendåp). Slik ble Svein Ellingsens salme 
også et vitnesbyrd fra oss i vår lutherske tradisjon til andre i deres konfesjonelle tradisjoner 
om vår tro. De asiatiske studentene levde i en kultur hvor man brakte gaver av sin rikdom 
fram for gudene. De forstod kanskje bedre em oss den dype sannhet som er uttrykt i Svein 
Ellingsens salme: Vi bringer barnet til Gud som gav det livet.

Det var et språk som sprengte rommets grenser. Dermed ble også mine øyne åpnet 
for en armen dimensjon ved Svein Ellingsens salmer. Disse salmene sprengte ikke bare 
rommets grenser, men også tidens. Dette var ikke dagsaktuelle salmer som kun stod i dialog 
med én tid, de var rotfestet i en mange tusen-årig salmetradisjon. Det kom for meg at Svein 
Ellingsen aldri kunne ha skrevet disse salmene uten å være en glad leser av Salmenes bok i 
Det gamle testamentet (GT).

Det dreier seg ikke om etterligning eller gjendiktning, men om en samklang i den 
poetiske gjenskapning av virkeligheten. I Hong Kong knyttet vi Svein Ellingsens salme «Fylt 
av giede over livets under» til følgende tekst fra GT:

Herre, hvor dyrebar din miskunn er!
I skyggen av din vinger, Gud, seker menneskebarna ly.
De får spise seg mette av det heste i ditt hus, 
du lar dem drikke av din giedes bekk.
For hos deg er livet kilde, 
i ditt lys ser vi lys. Sal 36,8-10

Det er en samklang mellom disse to salmene på mange plan. Det er ikke rim, men parallelle
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linjer som er et viktig poetisk stilmiddel. Språket er nakent. Det er ingen pynt. Språket er 
dagligdags. Likevel er det transændent. Det favner en mye større virkelighet enn vår egen. 
Symbolikken er også lik. Det dreier seg om de dype understrømmer som gir og former livet.

Svein Ellingsen er sterkt personlig i mange av sine salmer. Men han er aldri privat. 
Han bruker et språk som leter seg fram til vår livssituasjon:

Vær sterk min sjel i denne tid, 
når du har tungt å bære.
Hold ut i prøvens stund og lid 
de døgn du går i lære.
En dag til slutt biir lyset brutt 
av lyset fra Guds fremtid. NoS 476,1

Send ditt lys og din sannhet, 
la dem lede meg og føre meg 
til ditt hellige fjell, 
til dine boliger.

Hvorfor er du full av uro, min sjel, 
hvorfor stormer det i meg?
Vent på Gud!
For ennå en gang skal jeg takke ham, 
min frelser og min Gud. Sal 43,3.5

Enhver som vil formidle en religiøs opplevelse i dag, står overfor et problem: Folk flest 
mangler et religiøst språk som favner hele virkeligheten. Resultatet innen kristen poesi er ofte 
at en holder seg kun til et klanspråk som gjentar formuleringer knyttet til en kristen 
livssektor. Også her er det noe i Svein Ellingsens vilje til å fastholde hele livet i Guds hånd 
som er i samklang med den gammeltestamentlige salmetradisjon.

Noen må våke i verdens natt, 
noen må tro i mørket, 
noen må være de svakes bror.
Gud la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!

Herre, du våker i verdens natt,
Herre du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud! NoS 733,1 og 3

Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene 
Hvor kommer min hjelp fra ?
Min hjelp kommer fra Herren, 
han som skapte himmel og jord.
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Han lar ikke din fot bli ustø, 
din vokter blunder ikke.
Nei, han blunder ikke og sover ikke,
Israels vokter.

Herren er din vokter,
Herren er din skygge, 
han er ved din høyre hånd.
Solen skal ikke stikke deg om dagen 
og månen ikke skade deg om natten. Sal 121,1-6

Emnet for denne forelesningen var Salmenes bok i GT, og ikke Svein Ellingsen. Men det har 
vært viktig for meg å vise at salmespråket fra Salmenes bok lever videre. Og virknings
historien er vesentlig for å forstå litterære tekster. Men nå vender vi oss til GT selv.

2. Hi« er en salme?

Salmer finnes ikke bare i Salmenes bok. Hva er konstituerende for en salme? Jeg vil her skille 
ut tre grunnleggende kjennetegn:

a. Salmer er formet etter de hebraiske kjennetegn for poesi.
b. Salmene er grunnleggende religiøse idet språket hele veien dirrer av vissheten om 

Guds nærvær.
c. I salmene trekkes en linje fra det enkelte menneskets erfaringer til menigheten hvor 

han hører hjemme.

a. Det poetiske språket

Det poetiske språket ble i det gamle Israel regnet som mer kraftfullt enn prosa. Når noe viktig 
skulle sies, ble poesi brukt. Poesien åpnet for en dimensjon som det var vanskelig å beskrive 
i prosa, Guds dimensjon. Slik er det hos profetene: Amos synger en begravelsessang for gi 
klang, rytme og bilder til Guds dom over Israel (Am 5,1-2). Jesaja synger en kjærlighetssang 
for å formidle Guds forsmådde kjærlighet (Jes 5,1-2). Jesaja synger en takkesang i jubel over 
Guds frelse (Jes 9,2-6).

Hebraisk poesi bruker ikke rim. I ordbruk gjenkjennes den ut fra følgende tre kriterier:

- billedrikdom
- sammenlikninger
- gjentakelser

I setningsoppbygning brukes parallelle setninger: Parallellismus membrorum.

Synonym parallellisme, jfr. Sal 95,1-2. Første og andre linje tilsvarer hverandre.

Antitetisk parallellisme, jfr. Sal 37,9-11. Første og andre linje står i motsetning til hverandre.
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Syntetisk parallellisme, jfr. Sal 36,8-10. Andre linje viderefører tankeinnholdet i første.

Lignelsesparallellisme, jfr. Sal 42,2. En av linjene inneholder en lignelse som kaster lys over den 
andre.

b. Ord i Guds nærvær 

To taleretninger: Bønn og vitnesbyrd

- Bønn er tale til Gud
- Vitnesbyrd er tale om Gud

Det samme innhold kan uttrykkes både som bønn og vitnesbyrd: Jfr. Sal 123: bønn; Sal 121: 
tillitssalme.

Jeg løfter mine øyne til deg, du som troner i himmelen, 
likesom trelien følger sin herres hånd med øynene.
Likesom trellkvinnen følger husfruens hånd med øynene, 
slik retter vi blikket mot Herren vår Gud, 
inntil han viser oss nåde

Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig!
For vi harfått mer enn nok av spott.
Vi er mette av spott fra selvsikre folk, 
og av ringeakt fra de hovmodige. Sal 123

Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene 
Hvor kommer min hjelp fra?
Min hjelp kommer fra Herren, 
han som skapte himmel og jord.

Han lar ikke din fot bli ustø,
din vokter blunder ikke
Nei, han blunder ikke og sover ikke,
Israels vokter.

Herren er din vokter,
Herren er din skygge, 
han er ved din høyre hånd.
Solen skal ikke stikke deg om dagen 
og månen ikke skade deg om natten

Herren skal bevare deg fra alt ondt 
og verne om ditt liv.
Herren skal bevare din utgang og din inngang 
fra nå og til evig tid. Sal 121
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c. Enkeltmennesket og menigheten

Mange salmer er individuelle, men de er ikke private. Det skjer en generalisering av 
erfaringene. Dette er salmenes store styrke: De taler konkret slik at vi gjenkjenner livet i alt 
sitt mangfold; de taler generelt slik at de angår flere enn bare de få som måtte tilhøre 
salmedikterens fromhetsretning. Salmespråket er et språk skapt for identifikasjon.

Vi skal velge Sal 118 som eksempel. Her er det veksel-tale mellom kongen, som 
forteller om sine konkrete erfaringer, og menigheten, som gjør disse erfaringer til sine:

Lukk rettferdsporten opp for meg, 
jeg vil gå inn og prise Herren!
Her er Herrens port,
gjennom den går de rettskafne inn.

feg takker deg fordi du har svart meg. 
fordi du ble min redning.
Den steinen bygningsmennene irraket 
er blitt hjømestein.

Dette er Herrens eget verk, 
underfullt er det i våre øyne.
Dette er dagen som Herren har gjort; 
la oss juble og giede oss på den! Sal 118,19-24

3. Salmer og erfaring

Salmene henter altså sitt materiale fra menneskenes erfaringsverden. Intet menneskelig er dem 
fremmed. Dette gjør dem ekte. Samtidig ligger den store poetiske kunst i gjendiktningen av 
denne erfaringsverden i et åpent språk. Vi inviteres til å ta del med våre liv. Det er to typer 
erfaring som kommer til orde i salmene:

- den enkeltes erfaring
- folkets erfaring

I Salmenes bok sies det lite om de situasjoner som ligger bak de poetiske tekstene. Andre 
steder i GT finner vi imidlertid ofte at salmer er vevd inn i de fortellende tekster. Selvsagt vet 
vi ikke om det var dette de impliserte egentlig sa. Det vi vet, er at fortelleren følte at det var 
ved en slik anledning den brukte salmen hørte hjemme. Det var denne type erfaring den viste 
til.

a. Individuell erfaring

Hannas barnefødsel: Hanna kommer til templet: 1 Sam 1,9-14. Presten lover at bønnen vil 
bli hørt: 1,15-18. Barnet biir født, Hanna vender tilbake med et takkeoffer: 1,19-28. Hanna 
priser Gud: 1 Sam 2. I denne salmen kan vi se den fine balansen mellom det spesielle i 
Hannas situasjon og det generelle.
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Ingen er hellig som Herren,
for ingen er til uten du;
det er ingen klippe sotn vår Gud.

Barnløs kvinne får sju sønner, 
den bamrike visner bort 
Herren tar liv og gir liv, 
han sender mennesker til dødsriket 
og kan føre dem opp derfra.
Herren gjør fattig 
og han gjør rik, 
han fornedrer,
og han opphøyer. 1 Sam 2,2.5b-7

Kong Hiskias sykdom: Jes 38 forteller at kong Hiskia i Juda er syk. Han klager til Herren, 
v.2-3. Jesaja bringer svar fra Herren om at han skal leve i mange år, v.4-8. Hiskia vender seg 
til Herren i en vidunderlig takkesalme: v.10-15 er beretning; v.16-20 er takkebønn. Salmen biir 
ikke bare en salme for Hiskia, men for alle som rammes av sykdom:

Jeg sa: Jeg får ikke skue Herren 
i de levendes land.
Jeg får ikke se noen mennesker mer 
blant dem som bor her i verden

Som et gjetertelt biir min bolig 
tatt ned og ført bort fra meg.
Nå rulles min livsvev sammen, 
de siste trådene skjæres over.

Herre, ved dette får mennesker liv,
slik holdes min ånd i live
Gjør meg frisk og la meg leve! Jes 38,11-12.16

b. Kollektiv erfaring

Salmene reflekterer også Guds handlinger i folket.

Underet ved Sivsjøen: Hendeisen er fortalt i prosa i Ex 14,21-29. Det eldste poetiske svar på 
Guds handlinger finner vi i 15,21.

Lovsyng Herren! Ja, han er høy og herlig, 
hest og kriger styrtet han i sjøen!

Senere er denne hymnen utvidet til 15,1-18. Legg merke til forskjellen i beskrivelsen mellom 
prosa og poesi, f. eks. 14,21 og 15,8:

33



Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så 
vannet drev bort, og det tørre land kom fram.

Ved ditt åndepust tårnet vannet seg opp, 
bølgene stod som en voll, 
og dypets strømmer størknet.

I Salmenes bok er underet ved Sivsjøen et tema poetene stadig vender tdlbake til. I en av 
salmene gjendiktes det slik:

Sjøen så det og flyktet,
Jordan snudde seg og randt tilbake 
Fjellene hoppet som værer 
og haugene som lam

Skjelv for Herrens åsyn, du jord, 
skjelv for Jakobs Gud, 
han som forvandler berget til et vann 
og hårde fjellet til en kilde. Sal 114,3-4.7-8

Disse eksemplene skulle vise at salmene ikke bare tilhørte det gudstjenestlige liv. De vokste 
fram av konkret erfaring. De var folkets og den enkeltes svar til Gud i en virkelighet som ble 
opplevd som formet av Ham.

4. Liturgi og erfaring

Salmene var ikke bare sanger, men også liturgi. Denne liturgi hadde nær kontakt med de 
tilbedendes virkelighet.

a. Individuel! erfaring: En takkeliturgi

I Sal 66,13-20 finner vi en takkeliturgi. Dette er ingen salme som skal synges. Teksten består 
av de to delene som er karakteristisk for takkeliturgien: Takkebønn til Jahve som ledsager 
takkofferet i v.13-15; belæring av menigheten om hva Jahve har gjort, i v. 16-20.

Jeg kommer med brennoffer til ditt hus, 
jeg vil innfri mine løfter til deg, 
de løfter som kom over mine lepper, 
og som jeg gav da jeg var i nød.

Kom hit og hør, alle dere som frykter Gud,
så skal jeg forteile hva han har gjort imot meg. Sal 66,13-14.16

b. Kollektiv erfaring: Paktskisten biir brakt til tempelet

12 Sam 6,16-23 er det fortalt hvordan paktskisten ble brakt til Sion i Jerusalem. 11 Kong 8,1-10
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fortelles det hvordan paktskisten ble brakt inn i Salomos tempel. Nå er tempelet blitt Jahves 
bolig.

Disse to hendelsene biir feiret i gudstjenesten, i en egen liturgi: Paktskisten ble båret 
inn i tempelet igjen: Sal 24,7-10.

«Løft hodene, dere porter, 
ja, løft dere, eldgamle dører, 
så ærens konge kan dra inn!»
«Hvem er denne ærens konge?»
«Det er Herren, den vddige helt,
Herren, den sterke i strid.» Sal 24,7-8

c. Fra offersang til sangoffer

Salmetekstene slik vi har dem i Salmenes bok, har en historie. I begynnelsen var de ritualer 
og liturgier. Senere ble ritualene og liturgiene brukt i salmediktningen. I Kongetiden var 
salmene mer lik liturgi for gudstjenesten, i ettereksilsk tid ble de tatt inn i en salmebok.

5. Klassifisering av salmer 

a. Innhold eller form?

Det kan alltid diskuteres om form eller innhold skal være utgangspunktet for å klassifisere 
en salme. Med form menes: Den type språk som er brukt, rekkefølgen av tekstleddene, den 
grunnleggende intensjon. Hvis vi klassifiserer etter dette, deler vi salmene i salmetyper (tysk: 
Gattungen). Vi spør: Hvordan taler salmen? Er det i klagesalmens, takkesalmens, lovprisnin
gens eller tillitsalmens språk? Med innhold mener vi salmens tema. Vi spør da ikke hvordan 
taler salmen, men hva taler salmen om?

Generelt er forskerne enige om at klassifiseringen etter form er mest nyttig, men det 
finnes noen unntak. Noen ganger er salmenes tema blitt så dominerende at det har 
gjennompreget hele salmen. Dette gjelder f. eks. i Sionsalmer og Kongesalmer. Andre ganger 
har en bestemt språkbruk sammen med en bestemt tenkemåte gjennompreget en salme. Dette 
gjelder f. eks i Visdomssalmene.

b. Bruksområde

Det er en nær sammenheng mellom en salmes form og dens bruksområde. Innen den 
gammeltestamentlige forskning kalles dette «Sitz im Leben». Det betyr direkte oversatt «plass 
i livet». Det sikter mot at salmene har hatt en spesiell bruk i den israelittiske gudstjeneste. 
Gudstjenesten hadde spesielle anledninger for klage, takk og lovprisning. Det kunne også 
være spesielle gudstjenester hvor et enkelt anliggende var fremhevet.

Det er ikke alltid så enkelt å bestemme en salmes bruk. Vi har ikke noen steder 
gjengitt hovedleddene i en gudstjeneste i Israel. Dessuten forholder salmene seg forskjellig 
til gudstjenesten. Noen salmer kan være temmelig direktegjengivelser av gudstjenstlige ritualer, 
andre salmer kan være gjendiktninger basert på gudstjenestlige ritualer, mens andre igjen kun 
er fritt lagde salmer til å synges av menigheten.
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Som eksempel kan vi ta Sal 24. Denne salmen består av to ritualer: v.1-6: inngangs- 
tora; v.7-10: paktskisteliturgi. Til sammen utgjør de én salme: Det store møte mellom Gud og 
hans menighet.

«Hvem kan gå opp til Herrens fjell, 
og hvem kan stå på hans hellige sted?»
«Den som har skyldfrie hender
og et rent hjerte,
den som ikke farer med svik
og ikke sverger falsk ed,
han får velsignelse fra Herren
og rettferd fra Gud, sin frelser.»
«Her er det folk som spør etter Herren, 
som søker ditt åsyn, Jakobs Gud.»

«Løft hodene, dere porter, 
ja, løft dere, eldgamle dører, 
så ærens konge kan dra inn!»
«Hvem er denne ærens konge?»
«Det er Herren, den veldige helt,
Herren, den sterke i strid.» Sal 24,3-7

Når vi klassifiserer salmene etter salmetyper, som klagesalme, takkesalme, hymne, tillitssalme, 
o.s.v., tar vi utgangspunkt i hva som har vært salmenes opprinnelige bruk. I Salmenes bok 
slik vi har den nå, finner vi en rekke klassifiseringer i overskriftene. Disse er sene og ble til 
da Salmenes bok ble satt sammen slik vi har den nå. Det er ulike klassifiseringer i den 
hebraiske og greske teksten. Overskriftene viser salmenes varierende bruk opp mot 
nytestamentlig tid.

6. Salmenes form 

a. Klagesalme

Klagesalmen inneholder følgende stabile ledd:

- Tiltale/rop til Gud
- Klage over nød
- Bønn/rop om hjelp
- Tillitsbekjennelse
- Lovprisning/løfte om lovprisning

Vi tar Sal 13 som eksempel:

v.2-3: Tiltale/klage over nød 
v.4-5: Bønn/rop om hjelp 
v.6a: Tillitsbekjennelse
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v.6b: Lovprisning

En særlig form for klagesalme foreligger i botsalmen. En klagesalme er en botsalme der en 
klager over egen synd. En slik salme har vi i Sal 51:

v.3-4: Bønn om syndsforlatelse
v.5-7: Klage over skyld
v.8-13: Bønn om tilgivelse og fornyelse
v.14-19: Løfte om lovprisning og bønnerop
v.20-21: Forbønn for Sion

b. Takkesalme

De faste elementene i en takkesalme er:

- Bruken av det hebraiske ordet toda, «takk»
- En beretning som ser tilbake på nøden, kombinert med en belæring og 
bekjennelse for menigheten
- En takkebønn rettet direkte til Gud.

Takkesalmen kjennetegnes altså av dobbelt taleretning: Til menigheten og til Gud.

Et eksempel på en slik salme er Sal 118:

v.l: Innledning: toda (NO: «pris!») 
v.2-20: Beretning, belæring, bekjennelse 
v.21-22: Takkebønn 
v.23-27: Bekjennelse og velsignelse 
v.28-29: Avslutning: toda

Takkesalmen brukes der hvor den enkelte eller menigheten er hjulpet i en konkret nød. Ofte 
ble leddene i takkesalmen brukt sammen med et takkoffer, jfr. Sal 66,13-20 og 116,12-19

c. Hymne

En hymne kjennetegnes av tre stabile elementer:

- Innledning: Lovprisning eller oppfordring til lovprisning
- Hoveddel: Guds handlinger og egenskaper
- Avslutning: Lovprisning eller oppfordring til lovprisning

Hymnen kan ha skaperverket som tema. Da taler vi om en skapelseshymne, f.eks. Sal 8:

v.2: Innledning: Lovprisning 
v.3-9: Hoveddel: Guds skapergjeming 
v.10: Avslutning: Lovprisning
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Hymnen kan også ha historien eller den enkeltes liv som tema, f. eks. Sal 103:

v.1-2: Innledning: Lovprisning
v.3-18: Guds gjeming i historien og den enkeltes liv
v.19-22: Avslutning: Lovprisning

Det som fremfor alt skiller hymnen fra takkesalmen, er at takkesalmen er konkret for en 
bestemt handling fra Gud. Hymnen priser Gud mer generelt for hva han gjør mot den enkelte 
og folket.

d. Tillitssalme

Tillitssalmen har ikke noen bestemt form. Den er preget av at leddet bekjennelse som finnes 
i klage og takkesalmene er utvidet til å prege hele salmen. Kjente eksempler på tillitssalmer 
Sal 23 og Sal 46. Den siste salmen er også en Sionsalme.

e. Salmer klassifisert etter innhold

Det finnes salmer hvor et bestemt tema er blitt så fremtredende at det dominerer salmen mer 
enn dens konvensjonelle form. Vi nevner tre eksempler:

Sionsalmer: Sal 46; 48.
Kongesalmer: Sal 2; 72; 110 
Visdomssalmer: Sal 73; 139

7. Salmer og teologi

Vi kan forestille oss en gudstjeneste på følgende sett:

Den enkelte

Far ---------------------------------------------- Sønn
Gudstjeneste

Menigheten

Gudstjenesten står i to skjæringpunkt: Mellom den enkeltes erfaringer og hvordan dette 
bringes inn i menigheten. Mellom tidligere generasjoners erfaringer og hvordan dette bringes 
inn i menigheten. Gudstjenesten sprenger grenser både i tid og rom. Salmene reflekterer 
begge disse akser med gudstjenesten som sentrum. Derfor er salmene: Et bibliotek av tros
erfaring.
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Det går en linje fra troserfaring til teologi. Teologi i GT vokser ikke ut av filosofi, men 
ut fra opplevelse av Guds nærvær i handling og tale. Enkelte salmer har mer direkte utviklet 
en teologi:

Skapelsessalmer: Sal 8; 148; 104.
Historiske salmer: Sal 105; 106.
Kombinasjon av begge: Sal 136.

Et slikt bibliotek av troserfaring utmerker seg selvsagt ved sitt mangfold. Likevel finnes det 
ett grunnleggende tema som går igjen i et utall av varianter. Dette tema danner en vertikal 
akse som gjør gudstjenesten tredimensjonal.

Herren er opphøyet over alle folkeslag, 
over himmelen er hans herlighet.
Hvem er som Herren vår Gud, 
han som troner i det høye, 
som skuer ned i det dype, 
i himmelen og på jorden ?

Han reiser de ringe opp av støvet 
og løfter de fattige fra asken. Sal 113,4-7

Gud er den Gud som går ned i dypet. Dette er den grunnleggende erfaring som danner 
kjemepunktet i GT's teologi.

8. Ord for vår gudstjeneste

Som sagt kjenner vi ikke den israelittiske gudstjeneste i dens enkeltheter. Det vi kan se ut fra 
salmene, er at den gav de tilbedende mulighet til å komme fram for Gud med hele sitt liv. 
Hele gudstroen og livet ble avspeilet i gudstjenesten. Spørsmålet til våre gudstjenestetradi- 
sjoner er om de gir oss den samme mulighet. Hvis så er tilfelle, oppdrar de oss til en ekte og 
ærlig tilbedelse. Det kan nok diskuteres hvorvidt det forholder seg slik.

Det som imidlertid er helt klart, er at Svein Ellingsen med sin poesi har beriket vår 
gudstjeneste. Han våger seg inn i spenningsfeltet mellom hverdag og Gud og åpner vår guds
tjeneste i tid og rom.
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Svein Ellingsen

Underveis mot et salmespråk

Enhver som er opptatt med skapende arbeid, vil alltid føle seg underveis. Om man skulle ha 
nådd et stykke på vei, vet man at det er høyere mål å trå mot, og at det egentlige mål alltid 
ligger høyere enn det er mulighet for å nå. Man kjenner så altfor godt de begrensninger som 
ligger i ens egne evner og krefter, og de grenser som biir satt av den tid og den sammenheng 
man lever i.

Et glimt av hva poesiens høye mål egentlig er, finner vi i et dikt av Harry Martinson, 
i hans mektige verk Aniara. Han skriver om den blinde kvinnelige poet som førte poesiens 
under med seg inn i det dødsdømte romskipet, et under som biir beskrevet slik:

Odi hennes sångers skonhet lyfte oss 
ut ur oss sjålva, hogt til andens dag.
Hon gyllenstrok vårt fångelse med eld 
odi sande himlen inn i hjårtats hus, 
fbrvandlande vart ord från rok til glbd.

«... vart ord från rok til glbd ...» Underveis. Underveis mot et poetisk språk som gjennom sine 
mystiske vibrasjoner kan vekke døde ord opp til liv.

Underveis mot et salmespråk - med alle de krav som det stiller. Et sanglyrisk språk 
som - når det lykkes - kan forene mennesker i et fellesskap - og hvor den enkelte kan 
gjenfinne seg selv, sine følelser og sine lengsler.

Et slikt poetisk språk bør på samme tid være nåtidig og tidløst, personlig og aliment, 
enkelt og med dybde, det bør være et språk som forener tidens livsfølelse med et tidløst 
mysterium, et språk der hver linje har sang i seg, og en levende rytme som fyller det metriske 
mønster versene er innebygget i, et språk som uttrykker troens morsmål med dets symboler 
og deres billedverden.

Eyvind Skeie sier det slik: «Vi må søke etter den dirrende nerve i vår egen eksistens 
og i Guds ord. Veien går alltid to steder på en gang - ut i verden og inn i Skriften ... Sangen 
må fødes i vårt menneskehjerte ... Den er det levende gudsord i menighetens munn. Sangen 
skal spenne ut det store lerret vi har i Skriften, fra skapelse til nyskapelse, samtidig som den 
gir oss et ufrakommelig bilde av ham som favner over det hele i sin korsfestede barmhjertig- 
het.»

Underveis mot et salmespråk. Jeg tror at alle som har forsøkt seg innenfor salmedikt- 
ningens område, må erkjenne dette: I forhold til de høye krav som et levende og forløsende 
salmespråk stiller, er vi alle underveis.

Men samtidig må man ha lov til å være så frimodig å tro at det også i vår tid er mulig 
å nå et visst nivå, selv om vi ikke når opp til et poetisk univers som kan sammenlignes med 
det som de største salmediktere har gitt oss i arv. For hver enkelt forfatters vedkommende 
vil det alltid være et underveis frem til sitt eget uttrykk, sitt eget salmespråk. Ofte er det en 
lang vei. Påfallende mange salmer i salmeboken er skrevet i forfatternes modne år.

Noe av det viktigste for en salmedikter - eller salmediakon, som jeg synes er en bedre
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tittel - er å få mange leveår. Så er det tålmodighet og evnen til å lytte. Lytte til alt som toner 
en i møte utenfra mens man er på veien - og lytte til det som toner i ens innerste selv.

Denne lyttende livsinnstilling og lyttende vandring har tre svenske lyrikere gitt 
uttrykk for, hver på sin måte.

Først Harry Martinson:

Lyssna til ådran, 
kaliorms ådra, 
kållorms ådra i livets mitt!
Allt vad ur tonande djup du hor, 
allt vad du hor, år ditt.

Miste du ådran, 
kållorms ådra, 
kållorms ådra i livets mitt, 
miste du odi din sjungande sjål, 
miste du allt som var ditt.

Og Karin Boye:

Det em som det andra 
har ringa vikt
mot att du ror ditt eget odes
levande skikt,
dår ond makt bryts,
dår skapelse sker
dår du och vårlden våxer til mer.

Og endelig Johannes Edfelt:

Ett år nødvendigt: 
att fårdas mot brunnar 
- djupt i skogen av tåtmnde år, 
lyssm vi spånd till vad ådran forkunmr 
doid under livets tomesnår.

«Djupt i skogen av tatnande år» gikk også min salmevei. Jeg hadde det første salmeforsøk 
på trykk i Vår Kirke i 1954, men først i 1970-årene hadde jeg følelsen av å ha funnet frem til 
noe jeg kunne våge å kalle et gyldig salmespråk. Tiden mellom 1970 og 1977 - fra mitt 42. til 
mitt 49. år - ble en innhøstingstid, hvor de mange uferdige tekster fant sin endelig form.

Hadde min livstråd blitt klippet over før den tid, var det neppe mye av det jeg hadde 
skrevet som ville ha blitt sunget i dag. Kanskje tre tekster: «Jesus, livets sol og glede», «Gud, 
la vårt hovmod briste» og «Gud, riv oss ut av tidens jag.»

Ja, veien var lang, og den gikk gjennom mange slags landskap, ikke minst gjennom 
«livets tomesnår», for å tale i Johannes Edfelts billedspråk.
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«Dikt år fortrolighet från djupet», sier Harry Martinson. Veien var lang, og jeg hadde 
mange odds imot meg.

I Markus-evangeliet står det om en kvinne som hadde vært behandlet av mange leger. 
- I den gamle oversettelsen stod det: «som hadde lidt meget av mange leger». Jeg kunne nok 
si det samme. Det falt i min lodd gjennom flere sykehus- innleggelser å bli behandlet av 
mange leger, og - med noen unntagelser - hadde de liten tro på mine muligheter. Et vanlig 
råd jeg fikk, var at jeg burde oppgi alle kunstneriske og dikteriske ambisjoner.

50-60-årene var jo også en salme-fattig tid. «Det skrives ikke salmer i vår tid» - og 
«salmediktningens tid er forbi» var ord som stadig gikk igjen, det var en sannhet som var 
opplest og vedtatt. Så jeg begav meg ut på en ferd som i utgangspunktet syntes å være dømt 
til å mislykkes.

Det var de som sa at jeg burde brenne de salmeforsøk jeg hadde skrevet og glemme 
det hele. Jeg holdt nok på å gi opp mange ganger.

Men det var også oppmuntringer å få, det var noen som så mulighetene i de 
ufullkomne forsøk. Uten disse oppmuntringer hadde jeg neppe maktet å fortsette på veien.

I første rekke vil jeg nevne to av redaktørene for Vår Kirke, Stephan Tschudi og Karl 
Hafstad. De må vel sies å være faddere til min salmediktning. Så kommer komponistene som 
begynte å interessere seg for mine tekster fra midten av 1960-årene. De første var Knut 
Nystedt og Egil Hovland, senere er så mange kommet til.

Jeg vil også nevne tre av mine venner som ikke lenger er iblant oss: Først Rolf Frog 
og Amund Myhre, som fulgte med i det jeg skrev fra den første begynnelse - og fra 1957 
Alfred Hauge. Uten med vandrere på veien ville det ikke ha vært lett å bevare troen på at det 
var mulig å nå frem til kildene.

En oppmuntring var også de stipendier jeg fikk og som muliggjorde opphold på 
Sigtuna-stiftelsen i Sverige i 1956, på Schæffergården i 1957 og på Fuglsang på Lolland i 1965. 
Mange av de salmer som fant sin form i 70-årene ble påbegynt under disse stipendie- 
oppholdene - og inntrykkene fra svensk og dansk litteratur og teologi har betydd svært mye 
for meg.

Ingen som skriver, begynner på bar bakke. Vår egen litterære uttrykksform biir preget 
av det vi opp gjennom årene selv har lest.

Amulf Øverland sier det slik: «Det burde være innlysende, at man setter seg ikke til 
å skrive uten å ha forbilder, en som tror at han gjør det, er bare en rutinert selvbedrager. 
Diktningen er som et gammelt byggverk, og det biir aldri ferdig. Vi lærer av våre fedre og 
av hverandre. Biir dikteren betatt og oppildnet av et diktverk, oppstår ønsket i ham: Den som 
kunne gjøre noe slikt! Jeg kan ikke finne noe uverdig eller skammelig i et slikt ønske.»

Det jeg har lest av poesi opp gjennom årene, har utvilsomt påvirket min stil og mitt 
språk, og hjulpet meg på veien mot det som jag håper kan bli betegnet som et nåtidig 
salmespråk.

Selv om det i mine unge år knapt var noen levende salmediktning i samtiden, var 
«salmetonen» fortsatt levende i diktningen, både i kirkens forgårder og utenfor kirken. Jeg 
forsøkte å lytte til tonen - og hadde mange sterke opplevelser av »poesiens samlande nu», 
for å bruke Hans Ruins uttrykk.

Men påvirkningen fra de poetiske inntrykk synes å være en lang prosess. Det minner 
meg om en annonse for mineralvannet Farris: «Opptil 20 år tar det fra regn siver ned i 
grunnen til krystallklart kildevann igjen springer opp i dagen, tilført viktige mineraler og 
sporstoffer på naturlig vis.»
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Jeg vet ikke om det er krystallklart kildevann som er sprunget opp i dagen gjennom 
mine tekster - men tiden fra det øyeblikk regnet - dvs. de poetiske inntrykk - sivet ned i 
grunnen til vannet sprang opp i dagen, synes å være nokså Hk Farris-prosessen. Og 
forhåpentlig er «regnvannet» blitt tilført noen åndelige mineraler og sporstoffer - gjennom 
livet i kirken og livet med Bibelen.

Alt vi har lest og som har gjort inntrykk på oss, vil på en eller annen måte påvirke oss, 
også de litterære inntrykk vi fikk i vår barndom, og kanskje ikke minst de. Jeg lærte tidlig å 
lese, og lesningen var den viktigste beskjeftigelse i min barndom. Yndlingsboken før jeg 
begynte på skolen tror jeg var Christian Winthers «Flukten til Amerika» - som slutter med 
de klassiske ordene: «jeg drukned min sorg og fandt min trøst / i bunden av sagosuppen.® 
Hvor mye dette har påvirket min salmediktning, vet jeg ikke! Men Christian Winther er 
ihvertfall ingen dårlig læremester i versekunst!

Jeg vokste opp i en tid da salmeboken ennå var en del av verdensordningen, den 
fantes i nær sagt alle hjem og en viss porsjon kunnskap om salmer og salmediktere hørte med 
til allmenutdannelsen. Et år før jeg selv begynte på gymnaset var en av artiumsoppgavene 
«Salmediktningen i Norden etter reformas jonen® - og jeg husker at en av norsklærerne sa at 
han ville klage over at en av elevene som skrev oppgaven, ikke hadde fått S. Hvor mange 
elever ville overhedet kunne ha skrevet en slik opp-gave i dag - og stått!?

Nåvel, salmer var en del av livet, selv om det neppe var vanlig at et barn i 
førskolealderen satt og leste i Landstads reviderte. Jeg lurte svært på hva ordet «reviderte» 
betød, men ellers tror jeg ikke at jeg bekymret meg mye over det jeg ikke forstod.

Jeg hadde forkjærlighet for Brorson - i hvert fall husker jeg at jeg leste høyt for meg 
selv «Når mitt øye / trett av møye / mørkt og vått av tåreregn-®. Ikke akkurat hva vi 
forbinder med en bamesalme! Det var nok både rytmen og velklangen som grep fatt i 
bamesinnet. Kan man tenke seg en mer fullkommen vokalklang enn den vi finner i linjen 
«opp mot Salems blide egn - »?

Det diktverk som senere gjorde sterkest inntrykk på meg, var nok Haugtussa. I 
gymnas-årene vendte jeg stadig tilbake til det - og jeg tror det tidlige møte med Arne 
Garborgs fullkomne versekunst har betydd uendelig mye for meg.

Min ungdoms store poetiske opplevelse var ellers Gunvor Hofmos dikt. Jeg tror de 
yngre i dag ikke kan forestille seg hvilke vibrasjoner hennes bøker skapte i den generasjon 
jeg tilhører. Bare nevn titlene, og det går elektriske støt gjennom en den dag i dag, 40 år 
senere. «Jeg vil hjem til menneskene®, «Fra en annen virkelighet®, «Blinde nattergaler®, «I en 
våkenatt®, »Testamente til en virkelighet®.

Kanskje var det diktene i »Blinde nattergaler® fra 1951 som sank dypest ned i en

Bærer jeg kronblad nå 
våte av natt og vidder 
kjenner jeg døden slå 
sin ånde fra bladenes hud 
og røre ved dyp hvor vi møtes 
du og jeg og vår Gud ...

eller fra diktet Saul:

43



Hvor alt er fjernt. Hvor øde redet ligger 
når ørnen har forlatt det. Bare kalde fjell.
Slik, Gud, er dette hjertet mitt som tigger, 
som tigger deg tilbake, dag og natt og dag.
Men vinden fryser mot min fjelltopps stillhet, 
og aldri høres dine vingeslag.

Mange ganger har jeg vendt tilbake til disse min ungdoms kjæreste diktsamlinger - skrevet 
av et menneske som bar lidelsens stigma, nesten på en stedfortredende måte. Og som fant 
ord for sin livsopplevelse, mer gjennomlyst enn noe annet jeg inntil da hadde lest.

Den norske diktér som har betydd mest for utviklingen av et nåtidig salmespråk, stod 
selv utenfor kirken. Han hadde også merkelig nok - i motsetning til mange andre 
kirkefremmede diktere - liten sans for verdiene i kirkens salmetradisjon.
Men altså: på tross av dette - ingen har som han banet vei for et nytt og naturlig salmespråk. 
Jeg tenker naturligvis på Amulf Øverland.

Andre kunne også nevnes - jeg tror Jens Bjømeboe har betydd svært mye for Eyvind 
Skeie, og jeg setter også Bjømeboes dikt høyt. Men for meg er det først og fremst Øverland 
som står som veirydningsmannen for en ny salmediktning.

Og det skjer spesielt i hans lyriske diktning - ikke i hans moralske og samfunnsref- 
sende dikt og siett ikke i det han selv kalier «salmer» - nettopp der glipper salmetonen.

I Øverlands beste lyriske dikt finner vi de kvaliteter som skulle kjennetegne en salme - 
en metrisk form med levende rytme og NB! en naturlig ordstilling. I og med Øverland er 

inversjonenes tid forbi i norsk diktning, såfremt de ikke, i sjeldne tilfeller, brukes som bevisst 
virkemiddel.

Språket er enkelt og forståelig - men ofte spennende dobbelt-tydig, slik at det får en 
gjennomsiktig skjønnhet og kraft. «En diktér som økonomiserer med ordene kan mangedoble 
deres kraft» (Philip Houm). «Han søker den formulering som bærer i seg et dirrende ekko, 
og som kan leve lenge og huskes lenge i kraft av fortettet innhold og korthugget form.»

Jo, Øverland er, ufrivillig nok, blitt veiviseren for den som vil forsøke å bevege seg 
på salmediktningens område. Det gjelder i hvert fall for mitt vedkommende, og det er ingen 
grunn til å stikke påvirkningen under stol.

Vi finner salmetonen allerede i hans tidlige dikt, f.eks. i Advent fra 1915:

Så vil jeg gjennomvåke 
den tid i savn og ve, 
som trenges for å være 
beredt når det skal skje.
Jeg svimler i et advents rus: 
jeg har hørt skritt på veien, 
på veien til mitt hus!

Og tonen dirrer gjennom hele forfatterskapet, helt til «På Nebo bjerg» 47 år senere. Her 
gjengir jeg tre strofer fra diktet «Det nye år».
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Forlat oss da i denne stund La oss få tid til neste ny!
hvad ondt vi kan ha gjort! Da heves intet krus;
Kanhende grov vi ned vårt pund; men alle går vi ut i by
men vend deg ikke bort! og samles i ditt hus!

Vår dag er kort. Vår angst er stor 
ved tidens åpne grind.
O Gud, er der en sorg på jord 
som ikke og er din?

Den siste strofe er vel et av de sterkeste og mest konsentrerte salmevers som er skrevet i 
Norge.

Ellers var det fremfor alt i svensk lyrikk jeg fant «salmetonen» - sølvtonen - 
«Silvertonen från vårldens førsta kor», for å sitere Hjalmar Gullberg.

Vart år bar liljestånglame 
sin vita blomsterprakt.
Men finnes inte ånglarne, 
vem skulle då kring Tronen 
som liljor hålla xxikt?
Ån dallrar silvertonen 
från vårldens forstå kor 
den vita processionen 
som aldrig dor.

Hjalmar Gullberg, ja. Og Par Lagerkvist,'og de tidligere nevnte: Harry Martinson, Johannes 
Edfelt, Karin Boye; kanskje aller mest Karin Boye:

Alt som er spritt og delat 
det langtur att bli helat 
odi ber om trohet ån.
Du lever mitt ibland oss. 
fa, fast vår tvekan band oss, 
så var du, Herre, gomt i den.

Om disse dikteme befant seg i kirkens forgårder eller utenfor kirken - salmetonen i deres dikt 
var levende og dirrende.

Men også den svenske salmediktningen i vårt århundre har betydd mye for meg. For 
meg fotoner det seg slik at den moderne salmediktning i Norden begynte allerede i det første 
tiår av vårt århundre - og nettopp i Sverige: I det åndelige vinddrag fra Ungkyrkororelsen 
og i den litterære føhnvind fra Erik Axel Karlfeldts diktning: « - den ljuva lust til sång».

Som en inngangsportal til en ny epoke i salmediktningen står Emil Liedgrens «Fader, 
du vårs hjårta g6mmer». En ny og nåtidig livsfølelse kommer inn og preger salmespråket - 
det kan karakteriseres med en strofe fra en annen av Liedgrens salmer:
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Måstare, du som vet hur tungt 
tvivlet kan trycka odi tåra, 
mot det som fordom, fast och lugnt, 
borgesman sjålv for din låra.
Klarna skall livets mål och grund 
om endast du en salig stund 
kommer oss månskligt nara.

Månskligt nåra. Et stikkord for vår tids salmediktning. Månskligt nåra. Men samtidig som et 
vindu «6ppet mot den himmelska glådjen» som Bo Setterlind sier. I dikterkjeden mellom 
Liedgren og Setterlind finner vi Anders Frostenson og Olav Hartman - også disse særpregede 
dikteres tekster fikk jeg tidlig stifte bekjentskap med, og de ble nok også merkestener på 
veien.

En av de vakreste salmer jeg kjenner, er Olav Hartmans Maria-salme: «Salig du och 
hogt benådad». La meg sitere de to siste strofer:

Och når sista dagen slocknar, 
sjunger kyrkan med Maria 
ån Guds lov i aftonsången.
Vad skall skilja oss från honom? 
Intet, intet, intet.

Såsom vattnet fyller havet 
odi ett barn sin moders våsen, 
skall den sången fylla ailtet 
med Guds nåd odi ge den namnet: 
fesus, fesus, fesus.

Underveis mot sangen som skal fylle altet. Salmedikterens vei - sammen med hele den 
syngende kirke.

Ingen har full oversikt over hva som former ens utvikling. I min fremstilling av 
utviklingen av det jeg har kalt mitt salmespråk, har jeg lagt vekt på hva jeg har lest av poesi 
og av salmer - og trukket frem noen eksempler. Mange, mange flere kunne naturligvis ha blitt 
nevnt. Jeg har lagt særlig vekt på hva svensk diktning har betydd for meg, fordi jeg tror at 
impulsene fra Sverige langt på vei har vært en forutsetning for det salmespråk jeg har 
kommet frem til.

Å være underveis mot et salmespråk er å være på stadig leting etter de riktige ord, 
de livsnære ord, de levende, gjenkjennelige ord som i sin dikteriske sammenheng kan bli 
transparente og fremstå som nye.

Så passer det å avslutte med noen linjer av Hjalmar Gullberg:

Bara de riktiga orden, 
orden med krona odt fågelsång 
har en skugga som tråden.

Svalkande skugga att sluta 
ogonen i, medan kronan 
sjunger de riktiga orden.
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Harald Herresthal

Salmen i skjæringspunktet mellom 
kunst og kommunikasjon

En forelesning med musikkdemonstrasjoner

Denne forelesning er et forsøk på å gi et riss av utviklingen av salmesangen i Norge etter 
krigen sett i lys av det som er forelesningens tittel.

For å forstå utviklingen i etterkrigstiden bør vi innledningsvis nevne at den første 
offisielle norske salmebok ble utgitt av M.B. Landstad i 1869.31 L.M. Lindeman fikk 
oppdraget med å lage koralboken. På dette tidspunkt var arbeidet med en restaurering av 
melodiene fra reformasjonsårhundret i full gang i Tyskland. Siden 1850-årene hadde flere av 
mannskorbevegelsens menn i Norge forsøkt å slå til lyd for den restaurerte koral, men L.M. 
Lindeman valgte en armen og mer moderat vei. Lindeman benyttet seg heller ikke av de 
religiøse folketonene han hadde samlet inn. Folketonene trengte seg likevel frem gjennom en 
lang rekke kristelige sangbøker som kom i mange opplag før århundreskiftet. Først ved 
revisjonen av salmeboken i 1920-årene fikk en del av de innsungne folketoner plass. Samtidig 
fikk den kirkelige romanse innpass gjennom melodier av komponister som Grieg og Sinding.

11940-årene fikk den danske Laub-bevegelsen fotfeste i Norge gjennom Per Steenbergs 
pedagogiske virke. Nevnes bør også Knud Jeppesens Palestrina-studier, som dannet et viktig 
utgangspunkt for den kompositoriske skoleringen av norske kirkemusikere.

Det er på denne bakgrunn vi må forstå debatten mellom komponistene Klaus Egge 
og Knut Nystedt i bladet «Norsk Musikliv» i 1943.1 en spissformulert artikkel med tittelen 
«Kirkemusikalsk tradisjon eller fomyelse» hevdet Klaus Egge at kirkemusikeme mer drev 
med stilkopiering enn virkelig fornyelse av tonespråket i pakt med tidens utvikling. De unge 
kirkemusikeme hadde sett slektskapet mellom 1600-tallets modale melodikk og den som 
fantes i norsk folkemusikk. De hevdet derfor at målet med stilstudier av eldre musikk var å 
skape «en norsk salmestil». Conrad Baden (1908-1988) og Knut Nystedt (1915-) hørte til de 
fremste representantene for en fornyelse på dette grunnlag, og Badens salme «Vår Herre han 
hvilte i krybben så trang» (eks. nr. 1) kan stå som et utmerket eksempel på hva en «norsk» 
salmetone innebar i 1840-årene. Som kontrast til denne modale melodien står Arild Sandvolds 
melodi til «Guds menighet er jordens største under» (eks. nr. 2) fra samme tidsrom. Sandvold 
(1895-1984) var romantiker og videreførte i denne melodien et tonespråk som er i slekt med 
den anglikanske hymnetypen fra begynnelsen av århundreskiftet. I sin genre innebar den også 
noe ny tt i 1940-årene.

Tiden etter 1950 ble en brytningstid mellom gammelt og nytt i kirkemusikken. 
Neoklassisimen fikk sitt avgjørende gjennombrudd i Norge, og dette kom også til å prege den 
kirkemusikalske utvikling. Selv om Svein Ellingsen og flere andre norske salmediktere 
allerede var i ferd med å skape levedyktige salmer - «Herre, du har reist meg opp» ble til 
allerede i 1956 - tok det tid før norske komponister engasjerte seg på dette området. De

31De tidligere salmebøker hadde vi felles med Danmark: Thomisøn, Kingo, Guldberg, 
Evangelisk-Christelig Psalmebog.
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konsentrerte seg først og fremst om den gudstjenestlige orgelmusikk og kormotetter til 
søndagens tekstrekker.

En revisjon og utvidelse av salmeboken var foreløpig ikke aktuell. Kirkemusikeme 
brukte derfor kreftene på å tvinge frem broken av tidebønner med gregorianikk og restaurerte 
melodier og modal harmonikk. Her lå fornyelsen, her var inspirasjonen til å fremme en 
vitalisering av salmesangen og kirkesangen generelt. Når jeg sier at kirkemusikeme brukte 
alle krefter på å tvinge frem de restaurerte melodiene, så er det nesten å forstå bokstavelig. 
Da kirkemusikeme i sin begeistring begynte å benytte melodiformene i Per Steenbergs 
posthumt utgitte koralbok (1947) førte det mange steder til sterke reaksjoner blant 
menighetslemmer og kirkemusikere. Ivrige «laubianere» eller «Steenbergianere» ble utsatt for 
trusler om politianmeldelse, om de ikke sluttet med å bruke de uautoriserte melodiformer. 
Da Einar Solbu på sin eksamen i liturgisk spill ved Musik-konservatoriet i Oslo i 1967 som 
den første våget å benytte Steenbergharmoniseringer, fantes det jurymedlemmer som ville 
nekte ham eksamen!

Kirkemusikeme mente at den såkalte »rytmiske koral« var et egnet alternativ for å få 
ungdommen engasjert i gudstjenestelivet. Gjennom grammofonplater var en del prester blitt 
kjent med ungdomsgudstjenester fra England. Den engelske marinepresten Geoffrey 
Beaumont hadde startet en serie som han kalte «the 20th Century light church music«. I 
denne tok han gjeme utgangspunkt i jazzformer for å tilbakevise påstanden om at han ensidig 
benyttet banal og lettkjøpt musikk. Nummer 430 i Norsk Salmebok, «Kristus, Konge, du 
regjerer«, er et eksempel på at denne bevegelse nådde de norske kyster. Den var første gang 
å finne i Salmer for ungdom som ble utgitt av Olaf Hillestad i 1965. På kontinentet forsøkte 
man å utvikle lignende melodier som skulle kunne kommunisere med moderne ungdom. 
Utviklingen av det elektroniske mediet fikk veldige konsekvenser. Aldri noen gang tidligere 
kunne artister nå så mange mennesker som gjennom grammofonplaten og senere fjernsyns
mediet. I Tyskland laget man fra 1960 konkurranser for å fremskaffe religiøse sanger, og i 
juryen satt det høystående teologer og musikere. Viktigere var likevel innflytelsen fra England 
og Amerika. Det var først og fremst frikirkene som stod åpen for utviklingen inne underhold
ningsindustrien, og at behovet for kristen musikk i country and western stil var et behov, 
viser salgstallene. Allerede den gang kunne mange av de mest populære artister komme opp 
i imponerende salgstall. Da Olaf Hillestad i 1963 fikk i stand den første rytmegudstjeneste og 
noe senere ga ut platen «Den unge menighet«, var reaksjonene voldsomme, ikke minst fra 
kirkemusikkhold. Organistene mente man heller burde gjøre ungdommen kjent med de 
»uvisnelige verdier« som fantes i de gamle rytmiske koraler og i nyere melodistoff, enn å 
følge opp underholdningsindustriens forsøk på å forflate hele vår kultur.

Det er i denne situasjon dagens foredragstittel begynner å bli aktuell. Vi ser en kirke 
med et enormt behov for å kommunisere med en større del av befolkningen. I den gryende 
mediarevolusjonens tid var det blitt en kamp om verdier, både åndelige og kulturelle. 
Teologen ville få mennesker i tale, og da fikk den kunstneriske og underholdningsmessige 
ramme kanskje bli på massens premisser. Det var viktig å gå på gater og streder, ikke vente 
innenfor kultens vegger. For kirkemusikeren var dette en vanskelig problemstilling. For ham 
var det ikke likegyldig hva som skulle synges. Han stod på god luthersk grunn når han 
hevdet at rett forstått kristendom i det lange løp ville være avhengig av sangtekster med rett 
tro. Med utgangspunkt i klassiske dannelsesteorier hevdet han at skikkelig poesi og slitesterk 
og kvalitativ høy verdig musikk var med på å utvikle og forme det edle i mennesket. Arbeidet 
med det det høyverdige skulle utvikle god smak og evne til å skille det gode fra det dårlige.
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Olaf Hillestad hadde det travelt med å nå ut med kirkens budskap. Han tok i bruk 
alle midler. Men han var også en vidsynt mann, en brobygger. Det ser vi i «Salmer for 
ungdom». Der finner vi de første store engelske hymner, der finner vi Beaumonts slagere, der 
finner vi rytmiske koraler, og bakerst i 1968-utgaven finner vi til og med gregorianske 
tidebønner. Ja, boken er faktisk den eneste norske salmebok før «Norsk Salmebok» med et 
komplett sett av gregorianske Davidssalmer. «Vers I synges av guttene, vers II av pikene» står 
det meget optimistisk. Davidssalmene fikk kanskje mindre betydning i ungdomsklubben, men 
i ettertid kan vi konstatere at det ble en videreføring av foreningen Musica Sacras kongstanke 
om at gregorianikken og tidebønnen måtte få plass i norsk kirkeliv.

Det som i øyeblikket var langt viktigere, var at Olaf Hillestad også hadde utfordret 
sine kirkemusikalske «motstandere» til å komme med bidrag. «Det må da gå an å skape 
salmemelodier av høy kunstnerisk kvalitet som samtidig kan gripe og bety noe for flere 
mennesker enn den lille skare i Musica Sacra eller Kirkesangforbundet», kunne han utbryte. 
Noen tok utfordringen. Anfinn Øien fikk menighetene til å synge Ronald Fangens «Guds 
menighet er jordens største under», og Egil Hovland forsøkte å konkurrere med Beaumonts 
melodi på «Se universets Herre». Olaf Hillestad var en utrettelig pådriver. Samtidig som han 
innredet Bogstadveien kapell til jazzmesser, bestilte han gjennomkomponerte messer av Egil 
Hovland, Knut Nystedt og Trond Kvemo. Han utfordret dem til å kommunisere med folket, 
samtidig som de ikke skulle unnlate å integrere kunstneriske nyvinninger med det folkelige.

Før vi går videre, bør vi nevne at Egil Hovland, Conrad Baden og Knut Nystedt ikke 
bare virket som kirkemusikere, men utfoldet seg på et bredt felt som komponister. De fulgte 
sine kollegers vei fra neoklassisisme til tolvtoneteknikk og avantgardistiske eksperimenter. 
Kløften mellom det publikum kunne forstå og det komponistene skapte, ble bare større og 
større utover på 1960-tallet. Kirkemusikk-komponistene løste dette problemet ved å operere 
med flere stilarter, fra en moderne og dristig uttrykksmåte med tanke på konsertlivet til en 
mer moderat musikk til gudsjenestebruk. Hillestads utfordring og det faktum at arbeidet med 
en ny salmebok var igangsatt, fikk betydning for den videre utviklingsprosess. Komponistene 
oppdaget på midten av 1960-tallet at salmen var en interessant musikkform å arbeide med.

Salmedikteme var allerede i startgropen. Hillestad oversatte og diktet selv salmeteks
ter. Han brant for å vinne ungdommen for Kristus, og salmene hans preges av det nye 
verdensbilde med sputniker og måneferder. Han likte å synge om kosmos og stjerner og 
kloder uten tall. Han ville begeistre ungdommen og inspirere dem til dåd. Det er etterkrigsti
dens gjenoppbygningsånd som preger disse salmene. Hovlands og Nystedts melodier 
gjenspeiler noe av det samme. Litt uærbødig kunne vi si at den kjekke amerikanskinspirerte 
bråstopp-frisyren preget denne tidens melodier («Se universets Herre» - eks. nr. 3). I forordet 
til »Salmer for ungdom« står det ganske talende: «Det er viktig at salmene synges i friskt 
tempo og uten lange for- og etterspili.«

Det skjedde mange ting i denne tiden. En mann ved navn Svein Ellingsen begynte i 
disse årene å skrive salmevers. Mens Olaf Hillestad utforsket det ytre rom, var Svein 
Ellingsen på vandring i det indre rom, universet på innsiden av mennesket. Ved siden av 
Knut Nystedt var Egil Hovland en av de første komponister som satte toner til Svein 
Ellingsens salmer. De samarbeidet i 1964 om «Litani ved Kristi fødselsfest« (1965), et større 
bestillingsverk for Norges Kirkesangforbund. Gjennom fjernsynet var verdens nød og lidelse 
blitt brakt inn i hjemmene på en direkte og sjokkerende måte. Verden var plutselig blitt 
mindre. Fra alle verdenshjørner kom det alarmerende meldinger om naturens sårbarhet. Et 
«julelitani» i en slik tid og i forkant av 68-opprøret måtte preges av andre toner enn tidligere:
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«Vi søker alle vårt eget, men stenger våre sinn for verdens nød», sier Svein Ellingsen i 
kyriedelen. Denne tanke føres videre i salmen «Gud la vårt hovmot briste», ikke som et 
utvendig sosial-etisk budskap, men som et brennende ønske om at en søken etter kjærlig- 
hetens opphav skal vekke til sosialt og globalt engasjement. Denne salmens opprinnelige tre 
vers sier på en poetisk og forståelig måte at vi må søke løsninger i vårt eget indre og i vårt 
gudsforhold. Hovland laget sin første tolvtonemelodi til denne teksten (eks. nr. 4), og 
resultatet er en kunstnerisk samstemmighet som grep tilhørerne ved uroppførelsen. Senere 
har teksten gjennomgått flere endringer. Det er endringer som etter min syn har redusert 
kraften, og typisk nok har det heller ikke lyktes å finne mer tonale melodier som samtidig 
maktet å løfte innholdet opp mot det opprinnelige kunstverk.

Etter min mening var urversjonen av «Gud, la vårt hovmod briste» et enhetlig lite 
kunstverk som i salmeboken er blitt forringet til fordel for en mer kommunikasjonsvennlig 
bruksgjenstand. «Julelitaniets» melodi var og er fortsatt en salme for kor, men melodien viste 
samtidig en ny vei. På en måte er denne meloditype i slekt med de tekstinterpreterende 
salmer som vi kan finne i den anglikanske hymnetradisjon fra århundreskiftet.

Hovland skrev etter dette flere tolvtonesalmer. Melodiene til «For alle helgner» og 
«Lukk opp kirkens dører» stammer begge fra gjennomkomponerte messer, der Hovland 
kombinerte eksperimentel 1 og kunstnerisk krevende musikk med et mer folkelig tonespråk. 
Det kunstnerisk krevende ble ofte ivaretatt av kor og instrumentalister, mens menigheten 
sang det enkle samtidig som de ble trukket inn i en kunstnerisk helhet. Høydepunktet innen 
denne meloditypen ble nådd med «Varen så till sinnes» (1974) fra kantaten «Kyrkans eviga 
Lovsång» (eks. nr. 5). Som i sine kunstmusikalske verker benytter Hovland en relativt fri 
tolvtoneteknikk. I «Varen så til sinnes» har melodien fått tilført noe av den engelske hymnens 
storhet. Kanskje vi til og med kunne hevde at den er en videreføring av Arild Sandvolds 
tidligere nevnte salme fra Misjonskantaten. Melodien preges av senromantikk samtidig som 
det 20. århundre får klinge med. Det er kontakt med tradisjonen. Likevel innebærer melodien 
en fornyelse. Det er ikke vanskelig å merke at yngre norske komponister har fått avgjørende 
impulser fra denne meloditype hos Hovland.

Men dette viser at man også i Norge har maktet å skape samtidskunst på linje med 
Sven Erik Backs «Du som gikk føre oss». Det var forøvrig en salme Svein Ellingsen kjempet 
for å få inn i Norsk Salmebok. Vi kan i dag fortsatt stille spørsmålet om disse melodier noen 
gang kan bli allemannseie, men vi piikter å gi «fremtids-musikken en sjanse». I 1926 tok 
koralbokkomiteen inn den opprinnelige, rytmiske form av «Jesus, dine dype vunder» som et 
»historisk eksempel». I dag er det nettopp den melodiformen vi benytter.

Hovlands «Julelitani» avsluttes med salmen «Din fødsel, Herre Jesus, står som et evig 
tegn», en salme Hovland også benyttet i et julespill (eks. nr. 6a og b). Nesten i folketonestil 
skildrer Hovland Jesusbamets evne til å gjøre »kjærlighetens under i verdens kalde egn». I 
det underliggende akkompagnement fornemmer vi den smerte dette kom til å koste ham, 
men det er de varme og hyppige tersene i melodien som dominerer. Det er nettopp dette 
tekstinterpreterende akkompagnement som sammen med den enkle melodi gjør salmen til 
en liten genistrek. Senere er både Ellingsen og Hovland blitt «forledet» til å flikke på det 
kunstneriske resultat. Ellingsen har endret tekstinnholdet og Egil Hovland har laget et nytt 
og mer ørevennlig akkompagnement. Sammenlignet med det opprinnelige er »salmebokpro- 
duktet», etter min mening blitt nokså tannløst.

Jeg kan huske at jeg i forbindelse med noen NRK-andakter på begynnelsen av 1970- 
tallet ble bedt om å endre harmoniene i Thyrestam/Frostensons «De trodde at Jesus var

50



borte». Det var særlig mollsekstakkorden på dominanten og de store septimene i de første 
taktene som virket uvante og skurrende på innspilningslederen. Men i dag elsker vi jo denne 
melodien nettopp på grunn av den overraskende harmoniske virkning, også den et ledd i 
tekstinterpretasjonen.

Trond Kvemo er en av dem som har videreført den fornyelsens vei som Hovland slo 
inn på. I Ellingsens salme «Du åpner døren for ditt rikes komme» tror jeg Hovland kan ha 
vært et forbilde. I stedet for å velge en form for tolvtoneteknikk utvider Kvemo tonaliteten, 
låner trekk fra kirketonearter og parallelltoneartens akkorder (eks. nr. 7). Jeg skal vokte meg 
for å bli for musikkanalytisk her, men bare antyde at Kvemo sprenger grensene for den 
vanlige dur-moll-tonalitet. Bare det melodiske oppslaget er i seg selv grensesprengende. Som 
tekstunderstrekning vil den si at at «Rikets komme» betyr et oppbrudd fra det tilvante. Ved 
at vi må anstrenge oss for å synge dette riktig, og ved å føle hvordan harmoniene knaker i 
sine gamle sammenføyninger opplever vi en virkelig levendegjøring av teksten. Tekst og 
musikk går sammen til en ny kunstnerisk enhet. Melodien er ikke bare en slave som får folk 
til å samle seg om en felles tekst, den understreker, fremhever og får frem tanker, interpre
terer det som ligger mellom linjene, hjelper oss inn på forskjellige spor i forståelsen av 
tekstinnholdet. Harmoniene har også fått en slik funksjon. Og da er vi tilbake igjen til vårt 
tema, salmen i skjæringspunktet mellom kunst og kommuni-kasjon.

Sang og musikk er en viktig del av livet og det menneskelige kommunikasjonssystem 
i alle kulturer vi kjenner til. Det å kunne oppleve musikk er et vesenstrekk ved mennesket, 
men våre kunnskaper og erfaringer sier oss at vi i den enkelte kultur biir opplært til å lytte 
og oppleve musikk på bestemte måter, og i dag har vi mange musikk-kulturer innenfor den 
enkelte menighets grenser. Vi kommer altså i en situasjon hvor en salme som «Du åpner 
døren» ikke åpner noen dører hos lytteren og sangeren. Til nød kanskje når den som lytter 
hører andre synge salmen, men selv står han overfor en kraftanstrengelse, et høydehopp over 
en stang som han vet han ikke kan passere. Den personlige rekord er ikke så høy, og han vil 
ikke bruke den tid på trening som kunne fått ham over hinderet.

Vi kan alle være enige om at vi bør ære Gud med det ypperste av kunst. Arkitekter 
og billedkunstnere har helt opp til vår tid kunnet skape sine kunstverk i kirken stort sett på 
kunstens premisser, selv om den umiddelbare kommunikasjonen med den jevne kirkegjen- 
geren til å begynne med kanskje har vært så som så. Også musikeren og kordirigenten har 
i en gudstjenestlig sammenheng kunnet stå fritt innen visse grenser. Men salmen som et 
kunstverk har det adskillig mer problematisk. For at den skal leve i rommet må den ha en 
syngende menighet, en menighet som ikke bare forstår tekst og melodi, men som også må 
kunne gjenskape denne musikalske ikon. Dermed oppstår det en rekke problemer. Salmen 
har til oppgave å dekke flere funksjoner. Den skal være en lovsang til Gud, den skal være 
fellesskapsfremmende, den skal være med på å spre gode, kristne tanker hos dem som 
synger, den skal gi den som synger eller hører en opplevelse av kristen kunst og kristen tro.

Innenfor språksosiologi operer man med begrepet begrenset kode, idet man mener at 
det innen visse lag av befolkningen finnes mennesker med en avgrenset kode som har en 
begrenset oppfattelsesevne på det språklige område. Hvis det da også gjelder på sangens og 
musikkens område, hvilket ikke er usannsynlig, så vil en salmemelodi med en viss informa- 
sjonsmengde eller med andre koder enn de lytteren eller utøveren er vant med, blokkere for 
kommunikasjonen. Åge Haavik har i en artikkel om menighets sangen sagt noe sånt som at 
hvis ikke menigheten gjennom sin salmesang får henvende seg til Gud i tilbedelse og sang, 
så biir det noe uforløst over menighetssangen uansett hvor gedigent innholdet måtte være.
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Svein Ellingesen sier i en artikkel om salmer fra de siste femti år at et siktemål for enhver 
salmedikter er å kunne skrive så enkelt at alle kan være med å synge tekstene, men samtidig så 
innholdsfylt at alle kan synge dem gang på gang.

Dette kommunikasjonsbehovet finner vi hos så vel diktér som komponist. Der-for vil 
vi både i Norsk Salmebok og i Svein Ellingsens siste salmesamling «Det finnes en dyrebar 
rose» se hvordan selv våre aller fremste komponister i en god del tilfeller har lagt seg på den 
mest enkle og forutsigbare linje i håp om å kunne kommunisere med en bredest mulig del 
av menigheten. Det er selvsagt en kunst å skrive enkelt, men hvis man samtidig ikke skal 
kunne gå utover det minstemål som store deler av underholdningsindustrien opererer 
innenfor - det er jo den som i de senere år har fått lov til å sette opp grensene for det folk 
flest beveger seg innenfor - så kan det bli så som så med kunsten.

Mitt anliggende ved denne anledning er å appellere til våre virkelig profesjonelle 
komponister av kirkemusikk og salmemelodier om ikke å la seg forlede av tidens tendens. 
1980-årenes neoromantikk og pluralisme hadde mange positive sider, men den førte også med 
seg en stagnasjon. Uten mot til å prøve nye veier vil kirkens sang med tiden stivne til. Uten 
søken etter forskjellige veier, uten på sikt å gi menighetene en sjanse til å strekke seg mot noe 
ukjent og det som til å begynne med er over evne, kan ingen fornyelse skje.

På 1870-tallet var bruken av folketoner som menighetssang en utopi for Ludvig 
Mathias Lindeman, og de akkorder han og hans engelske kolleger krydret harmoniseringene 
med, ble etter råd fra komiteer utvannet i de trykte koralbøkene. På 1950-tallet var den 
rytmiske koral en utopi som norsk menighetssang. I dag er tolvtonemelodiene eller andre 
typer av nyere salmemelodier fortsatt en utopi mange steder, men det kommer tider da det 
som en gang var eksklusive kunstverk, kan komme til å kommunisere med store deler av en 
menighet.

Vi ser allerede i dag, fem år etter at Norsk Salmebok så dagens lys, at mye av det vi 
trodde skulle kommunisere med en bredere del av norske menigheter allerede er blitt utslitt, 
oppbrukt og uaktuelt. På den armen side kunne de av oss som fikk oppleve fremførelsen av 
Trond Kvemos og Svein Ellingsens gudstjeneste «Rydd vei for Herren» i Oslo Domkirke på 
Ellingsenseminarets andre kveld konstatere at salme-bokkomiteen må ha forkastet en god del 
tekster og melodier som vi etter gårsdagens opplevelse ble minnet om eksistensen av. Vi 
savner dem nå i salmeboken. Vi ser også at tekster og melodier som ble kastet ut for å gi 
plass til det nye, finner veien tilbake til våre gudstjenester. Det vil også komme tider, da vil 
vi angre på at diktere og komponister måtte inngå kunstneriske kompromisser.

Men det er vanskelig å lage en «folkesangbok», og vi må også i fremtiden være beredt 
på å leve i en kontinuerlig spenning mellom tradisjon og fornyelse, mellom kunst og 
kommunikasjon.
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CONRAD BADEN.Eksempel nr. 1
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© Norsk Musikforlag A/S, Oslo

Gjengitt med forlagets tillatelse
Eksempel nr. 2 Arild Sandvold

(ZndajUe. Jietstli/e .Ifnio iesiemuo.

CsucZs me ne. g Ået
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-Ae på Sen A/ippe såår- flnt rer-dens ri -Aer
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© Norsk Musikforlag A/S, Oslo 
Gjengitt med forlagets tillatelse

Eksempel nr. 3
Egil Hovland

klo - der u - ten-mrts kon -ni - ver - sets

hus - ker hvem viser vir ferd pikom - mer gans - keog ihan er

© Norsk Musikforlag A/S, Oslo Gjengitt med forlagets tillatelse
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Eksempel nr. 4
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o4 rva kl t / kprrnirn

© Norsk Musikforlag A/S, Oslo 
Gjengjtt med forlagets tillatelse

Eksempel nr. 5
Egil Hovland

1. Va-ren så till sin ålskat ham, som min - nesnes som Kris-tus Je-sus var;

trygg-he-ten hos far, Son av Gud som avstår kro - na, kun-ga-skrud

tjå-nar-dråk - ten, for att e for att bjuna och for-so

© Norsk Musikforlag A/S, Oslo 
Gjengitt med forlagets tillatelse
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Eksempel nr. 6a

ser deq, Her- re, Jts
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Egil Hovland
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© Norsk Musikforlag A/S, Oslo 
Gjengitt med forlagets tillatelse

Eksempel nr. 6b Egil Hovland

© Norsk Musikforlag A/S, Oslo 
Gjengitt med forlagets tillatelse



Eksempel nr. 7
M Trond Kvemo 1975 
S Komponisten Trond Kvemo

^ n

ls r

© Norsk Musikforlag A/S, Oslo 
Gjengitt med forlagets tillatelse

58



Jan Schumacher

Svein Ellingsen og «Det skjulte nærvær»

«[Den menneskelige sjel] biir mer beveget av nærvær enn av fravær, mer av å se Jesus enn 
bare å høre om ham ... beveget til beundring, til kjærlighet ... Kristi legeme og blod i 
sakramentet... er ikke overflødig, for Han er med oss til verdens ende, ikke bare gjennom det 
som er guddommelig, men også gjennom det som er menneskelig. Sakramentet er ikke overflødig 
fordi Han som frelste oss gjennom sitt legeme, fornyer oss gjennom det samme legeme, forat 
vi, frelst gjennom Hans legeme og fornyet gjennom Hans blod, skal bli næret og oppholdt av Hans 
menneskelighet inntil den tid opprinner da vi skal bli fylt av Hans guddommelighet og ære» (Peter 
Venerabilis).

«Nærvær» er et viktig ord i Svein Ellingsens salmer. Så viktig at det møter oss på 
tittelbladet til samlingen «Salmer og dikt» som utkom i 1978. Og i denne samlingen finner vi 
også et gravitasjonspunkt i tre salmer der dikteren nærmer seg dette nærvær og også omtaler 
det som det skjulte nærvær. En av disse salmene er nattverdsalmen «Jesus, livets sol og glede», 
som jeg skal komme tilbake til i siste del av denne forelesningen.

«Nærvær» er langtfra noen selvsagt overskrift for en salmesamling og siett ikke 
uanfektbart som innfallsvinkel for å beskrive et hymnologisk program. Det finner vi ut 
dersom vi vender oss til et av de viktigste bidragene til norsk hymnologisk debatt. Det jeg 
har i tankene er Sigmund Mowinckels artikkel om «Salmeboken og gudstjenestesalmen».32

Begrepet «nærvær», med dette ordets forbindelse til sakramentene og i særdeleshet 
nattverden, er ikke uten videre på linje med Mowinckels salmesyn. Han skjelnet som kjent 
mellom det han kalte gudstjenestens to momenter - det «sakrifisielle» og det «sakramentale». Det 
første er det «som sies og gjøres oppover, det som skjer fra menigheten opp til Gud». Det 
sakramentale, derimot, står hos Mowinckel for «det som går ovenfra og ned, det som fra Gud 
kommer til menigheten og den enkelte«. «Og,» føyer han til, «salmen er uttrykk for den 
sakrifisielle del av gudstjenesten, for det i den som kommer nedenfra og stiger opp, med andre 
ord for menighetens henvendelse til Gud».

Nå kan imidlertid «nærvær» romme andre konnotasjoner enn det strengt sakramentale. 
I løpet av de siste årtier har det i forskningen utkrystallisert seg en enighet om at nøkkelen 
til 1600- og 1700-tallets salmediktning, - den tradisjonen som har utgjort grunnstammen i det 
som vi hos oss har forbundet med luthersk salmetradisjon, og der Thomas Kingo står som en 
sentral skikkelse - nøkkelen til denne diktningen er å finne i den plass som meditasjonen fikk 
i kristen spiritualitet i løpet av dette tidsrommet. Og meditasjon har så absolutt med nærvær 
å gjøre. Vi står overfor en bred dikterisk tradisjon, en poetisk teologi, sprunget ut av og 
formet av en grunnoppfatning av meditasjon. Denne tradisjonen hadde en ekumenisk 
karakter som var påfallende i et tidsrom som vi er vant til å forbinde med de skarpe og 
uforsonlige motsetninger mellom kirkesamfunnene.

Den forskningsmessige konsens som jeg her viser til, har sin bakgrunn i studiet av den 
rike religiøse lyrikken i England under hele 1600-tallet.

I dag har meditasjonspoesi trengt igjennom som fellesbetegnelse for denne diktningen.

32Norsk Teologisk Tidsskrift 1927

59



Videre ser det ut til at vi står overfor to hovedtyper av denne poesien. Den ene kunne vi 
beskrive som en poetisk språkform der den mediterende flyttes inn i den bibelske scene eller 
tanke som er gjenstand for refleksjon; mens den andre går ut på å flytte teksten inn i den 
mediterende.

I begge tilfelle dreier det seg om et naervær som biir synlig gjennom ordene, enten det 
nå dreier seg om bibelleserens nærvær i teksten, eller tekstens nærvær i bibelleseren. Men i 
det første tilfelle svarer meditasjonspoesien til en objektiv, nærværende virkelighet. 
Bibeltekstenes fortellinger omhandler noe fortidig som ikke desto mindre er virksomt nærværende 
i nuet og gripbart for den mediterende poet. Den andre formen for meditativ diktning prøver 
å gjenskape i leserens/betrakterens indre et nærvær som engang var.

Studiet av den engelske meditasjonspoesien har gitt oss innsikter om kristen diktning 
og om forholdet mellom spiritualitet og poesi som utmerket vel lar seg utnytte metodisk i 
studier av religiøs diktning i andre sammenhenger. Vår dansk-norske salmetradisjon fra 1600- 
og 1700-tallet er allerede nevnt; mer uventet er det kan hende at en begynner å ane et dypt 
slektskap mellom denne tradisjonen og deler av det 20. århundres lyrikk. Allerede Louis 
Martz, som ble noe av en pioner i studiet av 1600-tallets «Poetry of Meditation» med en bok 
med nettopp denne tittelen som utkom i 1954, karakteriserer tradisjonen fra Hopkins over 
Yeats og Eliot og frem til Dylan Thomas som «a new era of meditative poetry».

Henvisningen til et slikt slektskap betyr at det her ligger muligheter til utnytte de 
metoder som er utviklet i studiet av eksplisitt kristen lyrikk fra 1600-tallet, i lesningen av vårt 
eget århundres diktning. Og når vi så tenker på at både Martz og hans etterfølgere arbeider 
tverrfaglig med ett ben i litteraturvitenskapen og ett i teologien, tilsier dette at det her ligger 
uutnyttede muligheter for å få i stand en samtale mellom teologien og den svært så forsømte 
form for «tidens tale» som lyrikken utgjør.

At en 1600-tallsdikter som John Donne inspirerte modernisten T.S. Eliot, forteller noe 
om at religiøs diktning, og for den saks skyld all diktning, ikke gjør «fremskritt» slik vi er 
vant til å tenke fra vitenskap og samfunnsliv. Ettersom vår evne til å forstå og beherske 
verden omkring oss utvikles, biir fortiden foreldet; slik er det ikke nødvendigvis når det 
handler om menneskeriket. Der kan Kingo og Svein Ellingsen være samtidige!

Svein Ellingsen som meditasjonsdikter var ett av temaene som Tormod Hauge drøftet 
i sin hovedfagsoppgave «Kristendomssyn og poetisk form i Svein Ellingsens diktning» ved 
Menighetsfakultetet i 1986. I denne avhandlingen viser forfatteren hvor fruktbar denne 
meditasjonskategorien kan være, ikke minst gjennom en dyptloddende analyse av salmen «0 
Herre, la mitt øye / få se, mens mørket rår» (Det skjulte nærvær s. 31.)

Med verbene i presens ska per salmen en samtidighet med langfredagshendeisen og 
knytter på den måten til meditasjonspoesien, som tok sitt utgangspunkt i en avbildning av 
den bibelske scene som gjorde leseren i stand til å «se» den for sitt indre blikk.

Men samtidig er den nitide og detaljrike gjenskapningen av evangeliefortellingen, slik 
vi kjenner det fra Thomas Kingos pasjonssalmer, avstreifet i Ellingsens salme. Hos ham tjener 
ikke billedspråket realistiske formål; snarere er det slik som Hauge fremholder, at Ellingsen 
skaper nye bilder ved å føye sammen kjente bilder som hver for seg bringer sin assosiasjons- 
tyngde inn i verselinjen.

Det han oppnår på denne måten, er at bildene ekspanderer. Langfredagens begivenheter 
får en resonans-bunn som et rent realistisk bilde av scenen ikke har. Som poetisk teknikk betyr 
dette imidlertid også at fortiden biir virksomt nærværende på en måte som griper langt dypere 
enn poetisk illusjonskunst.
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En sakssvarende karakteristikk av Ellingsens poetiske metode i «0 Herre, la mitt øye» 
kunne med fordel hente inn begrepet »apokalyptisk« slik litteraturforskeren Northrop Frye 
benytter det både i sin store metodebok Anatomy of Criticism og sist i sin bok om Bibelen, The 
Great Code (1983).

Ordet »apokalypse« hadde før det ble en religiøs term og navn på Bibelens siste bok, 
en konkret betydning som dreier seg om et slør som trekkes til side, en «av-duking» eller «av- 
sløring« - slik som også det greske ord for »sannhet« - «a-letheia» starter med en negativ 
partikkel som antyder at sannhet opprinnelig ble forstått som en slags «av-sløring» der et 
forheng av glemsel eller aktiv fortrengning ble trukket til side.

Og spør vi om hva seeren på Patmos så, så er den bok han har etterlatt oss, den 
tetteste mosaikk av allusjoner til Det gamle testamente som en kan tenke seg. Det han så, var 
derfor Skriftens mening. Vi gjør oss skyldig i en overforenkling av denne visjonen, skriver 
Frye, om vi oppfatter den som noe forfatteren mente skulle inntreffe engang i fremtiden. For 
ham er de nesten ufattelige synene »den indre mening, eller indre form som udrykker det 
som hender nå«. Apokalypse er den form som sakssvarende uttrykker det som hender nå i 
våre liv.

Det interessante ved Fryes apokalypse-begrep er at det er inspirert fra to hold: - både 
fra lesning av Bibelen, men også fra modernistiske diktere som T.S. Eliot, James Joyce og 
Gerard Manley Hopkins. »Apokalyptisk« står hos Frye for en avsløring av nåtiden i en 
dikterisk form der fortiden brått og uventet - som en tyv om natten - bryter inn i våre liv og 
løfter sløret bort fra dem og gjør oss samtidige med fortiden.

En slik »apokalypse« beskriver Frye som en radikal metafor. Alle våre forbehold mot 
at langfredagens begivenheter handler om oss, alle våre henvisninger til avstanden i tid og 
rom, rives bort som slør og avsløres som fortrengning:

Vår død til liv du vender 
når du for oss vil dø.
Du er i våre hender.
Nå brytes livets brød.

Her bryter fortiden inn i vår tid, brått og uventet, som en tyv om natten - og slik at sløret 
trekkes bort fra våre liv, vi biir »forklaret«. Det som evangeliet sier om Jesu død - at han ble 
overgitt i syndige menneskers hender - det biir en metafor som uten forbehold realiseres som 
et utsagn om oss som holder nattverdbrødet i hendene våre. Og den siste verselinjens frem
skutte »nå« biir stående for en apokalyptisk tid da nattverdinnstiftelse, deres hender som 
løfter Jesus opp på korset, og vår nattverdfeiring - alt sammen flyter sammen i ett bilde.

Jesus, livets sol og giede 
her i brød og vin til stede, 
av din helhets fylde gi oss!
Fra vårt eget mørke fri oss!
Livets sønderbrutte deler 
bringer vi deg når vi kneler.
La vår altergang få være 
oss til frelse, deg til ære!

61



Hellig stund! I denne handling 
mottar vi vårt livs forvandling. 
Det som skjer er skjult i tiden, 
Men skal åpenbares siden.
Til vårt støv, her i det lave, 
kommer du med livets gave, 
ved ditt bord som alles tjener 
du deg selv med oss forener.

Med den kjærlighet som bandt oss 
til ditt liv, er du iblant oss 
fa, ditt nærvær gjennombever 
dypet i oss, og vi lever 
Vi skal seire ved å tape, 
vi skal dø, og du skal skape 
i vårt liv ditt eget bilde 
fesus, livets grunn og kilde!

Denne nattverdsalmen33 handler om et mysterium som vi ikke bare mottar fruktene av. Den 
beskriver et lidelsens mysterium som hele Kristi legeme er delaktig i.

I nattverden mottar vi »Kristi helhets fylde», »livets gave» og vi utfris fra »vårt eget 
mørke». Men dette fritar ikke menigheten for selv å gjennomleve Kristus-mysteriet. Ellingsens 
nattverdsalme går ut over en kristologisk og sakramental realisme. I tillegg formidler salmen 
det vi kunne kalle en mystisk realisme. «Helhet» og «frihet» er knyttet til Jesu nærvær, men det 
konkretiseres på en slik måte at salmen etterlater en opplevelse av dette nærvær som er mer 
enn en poetisk fiksjon. Metaforene opphever kløften mellom objektivt nærvær og spiritualitet.

Det skjulte nærvær står hos Ellingsen for mer enn den sakramentale realismen. Til 
nærværets hemmelighetsfylte «skjulthet» hører nemlig også »livets sønderbrutte deler».

Sammenknytningen mellom objektivt nærvær og spiritualitet skjer på den måten at 
konkrete momenter i selve nattverdhandlingen gjøres til en metafor som åpner veien til 
eksistensielt å gripe nattverdens indre virkelighet. Brødsbrytelsen under nattverdhandlingen 
står ikke bare som en henvisning til innstiftelsen; den er også mer enn en tydning av Jesu 
død. Som poetisk metafor anskueliggjør brødsbrytelsen også sakramentets egentlige innhold 
idet den tyder den livsfylde som vi i sakramentet spiser og drikker oss inn i.

Når salmen omtaler nattverden som det skjulte nærvær er det altså i en annen mening 
enn den gjengse, og Elllingsens salme representerer derfor et nytt og spennende, og samtidig 
også umålelig tungtvejende perspektiv for nattverdteologien: Nærmere bestemt forholdet 
mellom nattverd og spiritualitet.

Det som jeg har karakterisen som en gjengs oppfatning, vil fremholde at Kristi nærvær 
i nattverden er «skjult» i relasjon til det vi ser og er med på under nattverdhandlingen. Rent 
empirisk fornemmer vi bare brød og vin. Det eneste »sanseorgan« som kan oppfatte 
sakramentets sanne innhold, er øret, som hører Kristi ord: Dette er mitt legeme. Eller som det 
heter hos Thomas av Aquino:

Ei forstanden det utgrunner, 
troen ene ser Guds under 
og hans skjulte gave god.

I en annen nattverdsalme presiserer Thomas dette:

33Teksten har sitt utgangspunkt i Johann Francks »Schmucke dich, o meine Seele« og 7. 
vers i Brorsons oversettelse, men er å betrakte som en selvstendig tekst.
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Visus, gustus, tactus in te fallitur 
sed solus auditus tute creditur.
Credo quicquid dixit Dei filius 
nihil Veritatis verbo verius.

Eller som det lyder i svensk gjendiktning:

Kånsla, smak och ogon intet har formår, 
men min tro békanner det jag ej forstår.
Vad jag hort, det tror jag helt och fullt och visst, 
ty ditt ord år sanning, Herre Jesus Krist.

La oss se litt nærmere på hva disse linjene hos Thomas forteller oss om nattverdteologien i 
middelalderen, og hvilke konsekvenser den rommer for det som jeg har kalt forholdet mellom 
nattverdrealisme og spiritualitet.

At Thomas skjelner så skarpt som han gjør mellom handling og innhold, mellom det 
som skjer i liturgien, og det som vi mottar i nattverden, knytter an til tendenser i middelalde
rens nattverdfromhet. Forholdet mellom korsoffer og eukaristi hadde vært et stadig 
tilbakevendende spørsmål gjennom hele middelalderen før Thomas. Den linjen som hadde 
seiret, var den allegoriske tolkningen av messen. Denne tolkningen besvarte spørsmålet om 
forholdet mellom historie og sakrament ved å vise til den ytre likhet mellom liturgiens riter 
og frelsesverkets fullbyrdelse i historien. Nattverdhandlingen var altså ment å være noe mer 
enn en formidling av den indre sakramentale nåden.

På det ytre, empiriske plan var den en avbildning av det forløsningsverk som utspant 
seg i Jerusalem. I sitt ytre forløp anskueliggjorde messeliturgien stadiene i Kristi liv og 
lidelsesvei. Hva messeallegorien derimofikke fant rom for, var tanken om at ritene på noen 
vis skulle åpne en vei til en forståelse av sakramentets gave. Nattverdhandlingen som metafor 
skulle ene og alene tjene til å avbilde pasjonsbegivenhetene dengang. Det er den historiske Jesu 
vei til lidelse og død som fremstilles i nattverdhandlingen. Denne fremstillingen har didaktisk 
funksjon, nemlig å innskjerpe troens grunnlag i historien, og i forlengelsen av dette skal den 
virke moralsk ansporende til et liv i omvendelse og etterfølgelse.

Hos Thomas så vi at denne kløften mellom handling og sakrament er blitt til en 
motsetning mellom nattverdens ytre, konkrete og indre, åndelige side. Ikke bare er det slik at 
øyne, munn og hender er ute av stand til å gripe sakramentets sanne virkelighet; sansene våre 
er til og med bedrageriske: «visus, tactus, gustus in te fallitur»! Nattverdens gave er rett nok 
Kristi objektive nærvær, men dette nærvær er skjult i forhold til liturgiens ytre handlinger som 
har mistet sin verdi.

I en undersøkelse av nattverdspiritualitet i katolsk tradisjon, som utkom for noen år 
tilbake, vises det til hvordan linjen fra Thomas frem imot barokken får som konsekvens at det 
inntrer et markant skille mellom nærvær og spiritualitet. Det objektive nærvær fastholdes med 
all ønskelig tydelighet, men selve nattverdhandlingen trekkes ikke inn til konkretisering av 
dette nærværet.

For nattverdens spiritualitet innebærer dette en permanent fare for at den objektive 
realitet oppløses til fordel for den rene subjektivisme. Det turde være en interessant 
forskningsoppgave å undersøke i hvilken grad en lignende tendens også gjør seg gjeldende
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i luthersk nattverdfromhet frem mot barokktiden, en epoke som jo fikk så avgjørende 
betydning for vår salmetradisjon.

Vi har gitt en kort skisse av ett aspekt ved nattverdteologiens historie i middelalderen, 
nemlig det som belyser forholdet mellom nærvær og spiritualitet. I løpet av denne utviklingen 
var det imidlertid ett synspunkt og en tradisjon som tapte terreng, til tross for at det dreide 
seg om en tradisjon som stod uhyre sterkt på den tiden da den allegoriske messefortolkningen 
ble lansert. Det dreier seg om den symbolske tolkningen av natterverdhandlingen.

Også for denne oppfatningen stod det klart at sakramentets gave, troens mysterium, 
kun var tilgjengelig i troen. Men på den andre siden ble nattverdhandlingen av «symboliker- 
ne» - og her var forskjellen til «allegorikeme» til å ta og føle på - sett på som den form 
hvorigjennom Kristi nærvær ble anskueliggjort. Nattverdens riter og seremonier er en 
fremstilling ved hjelp av tegn av det som er nattverdens hemmelighet: menighetens 
delaktighet i Kristi frelsesmysterium. Liturgiens synlige handling er ikke en hindring som 
Gud har stilt i veien for oss. De er synlige ord i den betydning at de konkretiserer det som er 
«den skjulte gave god».

Det er når vi leser Svein Ellingsens salme i dette perspektivet, at det begynner å gå 
opp for oss hvilke kvaliteter den har tilført vår kirkes nattverdpoesi.

La oss gå et skritt videre. Vi har sett hvordan brødsbrytelsen i Ellingsens salme biir 
en metafor som ekspanderer. Fra å være en henvisning som knytter nattverden til innstiftelsen 
hin skjærtorsdag biir den en konkretisering av kommunikantenes liv. Kristi sønderbrutte 
legeme og våre sønderbrutte liv forenes i et samsyn som går på tvers av motsetningen 
mellom «objektivt» og «subjektivt».

Samtidig fører ordvalget inn et motiv som i luthersk tradisjon er blitt sett på som en 
farlig konkurrent til nærværet, nemlig offeret: «livets sønderbrutte deler / bringer vi deg når 
vi kneler». Men dette «offer» tolkes i tråd med ordene fra den gammeltestamentlige salmisten: 
«Offere for Gud er en sønderbrutt ånd; et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke 
forakte» (Salme 51,19). Dette er ingen moralsk prestasjon fra menneskets side, men 
«metanoia», omvendelse, sinnets forvandling.

Og la oss et øyeblikk gi akt på hvilken sammenheng dette offeret er satt inn i. Den er 
nemlig ingen ringere enn skapelse og gjenløsning i absolutt, kvalifisert forstand. Kristi nærvær 
«gjennombever / dypet i oss, og vi lever». Vi er brakt tilbake til skapelsens morgen, dengang 
da «Guds Ånd svevde over det store dyp». Innsikten om våre liv som »sønderbrutte deler» er 
rammet inn av metaforer som føyer den inn i skapelsesberetningen: «det var mørke over det 
store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene« (1 Mos 1,2). Henvisningen til skapelsesberet
ningen er formidlet i den knappe, fortettede språkbruk som er så karakteristisk for poesi. Men 
henvisningen er tilstrekkelig til å antyde hvilket »ikonografisk register« som stilles til rådighet 
for å uttrykke offerveien fra armod til fylde, fra sønderbrutthet til helhet.

Med salmisten kan vi si at intet mørke gjør det for mørkt for den Gud som skaper lyset 
(Salme 139), og intet dyp så dypt at det ikke lar seg gjennombeve av Hans skapende nærvær; 
eller som det heter i en armen av Svein Ellingsens salmer: »Under alle dyp er du!» (»Det 
skjulte nærvær« s. 73).

»Mørke« og »dyp« tolker den innsikt i »jordens smerte« (»Det skjulte nærvær« s. 87) 
som vi artikulerer når vi deltar i nattverdhandlingen. Det er i denne mening at Svein 
Ellingsen også kan si at »vi bærer mange med oss / i dag når vi går frem« (»Det skjulte 
nærvær« s. 49). Men dette »mørke« og »dyp« står videre som den ene pol i et handlingsforløp 
som har helhet og fylde som motpoler, og hvis fullendelse ligger bakenfor tidens grense, der
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hvor det skjulte nærvær skal å penbar es. Dermed vil salmen ha oss til å lese den overvinnelse 
av mørket og avgrunnen som skapelsesberetningen antyder, som en type på den nyskapelsen 
som ligger foran oss.

Salmen åpner dette perspektivet fremover når den omskriver sakramentets «skjulte 
gave god» som «vårt livs forvandling». Igjen står vi overfor kjent nattverd-terminologi som - 
i likhet med brødsbrytelsen - biir en metafor som ekspanderer. Tradisjonelt vil en med 
«forvandling» tenke på det som skjer så å si «ovenfra»: at nattverdelementene konsekreres, 
brødet og vinen helliges ved Guds ord og bønn. I vår salme er perspektivet et annet, og det 
oppnår dikteren ved å gjøre våre sønderbrutte liv til objekt for forvandlingen.

Dermed etableres det en indre relasjon mellom tilbedelse og kommunion på den ene 
siden, og en konsekrasjonshandling som i tradisjonell forstand er blitt oppfattet som 
sakramentets «objektive» side. Fraværet av en slik «indre relasjon» har vel vært en av de 
fremste årsakene til at offer og gave er blitt sett på som konkurrerende størrelser. I offeret skulle 
det ligge en retning mot Gud, mens gaven fra Gud ble den uttømmende tydning for 
kommunionen.

Ellingsens salme gir det hele et nytt perspektiv, et perspektiv som binder sammen 
offertorium og kommunion. Og det skjer ved at konsekrasjon eller forvandling utstrekkes slik 
at den kommer til å romme hele nattverdhandlingen. Perspektivet er ikke Han - den hele - 
som kommer til oss sønderbrutte, eller Hans fylde, som kommer til oss arme. Det er vi 
sønderbrutte som biir til hans helhet, og vi arme som biir til hans fylde. Og alt i kraft av hans 
nærvær, som er den kjærlighet som binder oss til hans liv.

I en perspektivrik studie med tittelen «Vågar till evkaristin» har Alf Hårdelin gitt en 
tolkning av nattverden som langt på vei går langs de samme linjer som vi her har kunnet 
trekke fra Svein Ellingsens salme. Hårdelin viser til hvordan oppfatningen av kommunionen 
i den klassiske nattverdteologien kan uttrykkes ved hjelp av et sitat fra Augustins 
«Bekjennelser». Der heter det et sted om det måltid som vi tar del i: «Då var det eg høyrde 
liksom di røyst frå høgda: Eg er mat for dei sterke. Du skal veksa og eta av meg. Dckje skal 
du skapa meg om i deg, som maten i lekamen din, men du skal bli omskapt i/til meg (Nec 
tu me in te mutabis; sed tu mutaberis in me).» (Confessiones VII.10. Farestveits oversettelse). 
Tu mutaberis in me - du skal bli omskapt til meg - det er nettopp den radikale metaforen!

Dette ordet fra Augustin siteres ofte av middelalderens teologer når de vil belyse hva 
kommunionen innebærer, sier Hårdelin; og han fortsetter: «... det år inte Kristus som forvand
las till oss - såsom den naturliga maten upptas av och forvandlas till vår kropp - utan det år 
vi som forvandlas till Kristus och biir en kropp med honom. Kommunionen år dårmed 
konsekrationens slutpunkt och bekråftelse, dår hela evkaristins yttersta innhold forverkligas. 
Åven i denna fråga var de åldre teologema eniga, når de talade om att evkaristins ... egentliga 
och yttersta innehåll består i att forverkliga lemmamas enhet med huvudet, Kristus. Det som 
forvandlas genom måssans konsekration år alltså ytterst den månsklighet som i kyrkans 
gemenskap låter sig fdrenas med Kristus till en offergåva» (Alf Hårdelin, Liturgi i dag - tecken 
och stdtesten. (Stockholm, 1970) s. 45).

Kløften mellom et objektivt nærvær og spiritualitetens forsøk på å nyttiggjøre seg dette 
nærvær var vårt utgangspunkt. Peter Venerabilis' ord om at sjelen biir mer beveget av nærvær 
enn av fravær antyder dette dilemmaet, et dilemma som bare ble større i tiden som fulgte etter 
Peter på 1100-tallet. Hans bemerkning signaliserer en tendens i nattverd-fromheten der den 
hellige handling når sitt egentlige mål når dens bilder er etset inn i sjelen.

I Svein Ellingsens nattverdsalme «Jesus, livets sol og glede» har vi funnet at hans svar
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på dette dilemmaet er en radikal metafor: Nattverdhandlingen er alt det som er å si; den er den 
endegyldige avsløringen av våre liv; den er den form som sakssvarende uttrykker det som 
hender i våre liv.

Der hvor kløften mellom nærvær og spiritualitet opprettholdes, er konsekvensen at 
det første forblir skjult, men ikke det siste. Mottakelsen søkes konkretisert og fastholdt i en 
åndelig erfaringsside. Men det var nettopp det Augustin advarte mot: å tro at det vi mottar, 
forvandles til oss, at Kristus realiseres i en fromhetens inderlighetsside. Vår salmes radikale 
metafor frembyr seg derimot som en tolkning av all erfaring; alt liv er føyet inn i handlingen:

vi skal seire ved å tape, 
vi skal dø og du skal skape 
i vårt liv ditt eget bilde 
Jesus, livets grunn og kilde.

Så er hans nærvær ikke «skjult» i betydningen «usynlig». Det er «skjult» ene og alene i den 
forstand at han som er livets grunn og kilde, «hang korsfestet i verdens nakne tre / og ropte 
i Guds taushet på vår jord». Og i nattverden biir det virkelig, det som dikteren ber om:

Herre, kom og bryt din taushet, 
gi et tegn som jeg kan tyde 
her blant døde ord i verden.

Vårt liv biir hans, derfor biir nattverden et tegn. Og der inne i nærværet, er det som alle våre 
erfaringer, alt det som er summen av våre liv, konvergerer, de møtes - i et bilde: Hans eget.
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Åge Haavik

Ord til ordløse

På midten av vår bane gjennom livet...
Nel mezzo del cammin di nostra vita ...

Da den dengang 40-årige Dante gav sin Divina Commedia denne åpningen, hadde han nok et 
ord av David i tankene: «Vår levetid er sytti år, eller åtti år når styrken er stor.» (Sal 90,10).

40 år. Midtveis på banen gjennom livet. Svein Ellingsen har imidlertid ofte fremholdt 
at det er først når dette punktet er nådd, en salmedikter kan begynne. Salmehistorien viser at 
de fleste har levert sine mest verdifulle ting etter at de har passert denne høyden. Da har livet 
fått anledning til å sette seg i sjelen. Et instrument skal jo stemmes før konserten kan 
begynne. -

Selv ventet Ellingsen. Han arbeidet nok med «sangbare dikt», som han kalier det, 
allerede i 1950-årene. Men han lot dem ligge til han godt og vel hadde passert 40. De skulle 
files og pusses. De skulle lagres for å forlenes den gyldighet som bare levet liv med fryd og 
smerte kan gi.

Men om det er slik at salmedikterens «liv» begynner ved 40, så vil det - om vi 
fremdeles holder oss til David - reise seg en ny middagshøyde ved 60 år. Denne høyden har 
Svein Ellingsen nå nådd.

Men det er typisk at det ikke er 60-årsdagen som markeres, men hans 60-års dåpsdag. 
Ellingsen er nemlig en mann som har utrolig mange venner og som tar godt vare på dem. 
Når man da er født 13. juli, duger ikke fødselsdagen til en markering. Da velger Ellingsen 
isteden å være sammen med sine mange gode venner og medarbeidere på dåpsdagen. Det er 
også meget naturlig ut fra den kirkefromhet han har levendegjort i sine salmer.

Når dikteren stanser opp et øyeblikk ved dette utsiktspunktet for å se seg omkring, 
så kan han med god rett slå fast at de salmene han har formet, har fått en enestående 
mottagelse. Ja, han kan i grunnen allerede se konturene av at det program han har satt for 
sin diktning, er i ferd med å oppfylles.

Hva er det som s kaper en slik enestående respons? Det er jo på mange måter noe 
uanselig over disse tekstene. De beste av dem er utvilsomt de mest lavmælte. De overhøres 
lett av den som ikke bevisst og aktivt lytter. Likevel skjer det at de ikke bare får anerkjennelse 
eller skaper begeistring, men mange mennesker slipper dem lenger inn i sjelen enn det meste 
som ellers kan leses. Hva er grunnen? Disse linjene er et forsøk på å finne hemmeligheten.

Ellingsen har ofte sagt at det han ønsker med sine salmer, er å gi menneskene ord. Dette 
er selve dikterprogrammet. Ikke minst har han da sorgens erfaring i tankene. Ofte siterer han 
Dorothe Sblle, som sier at den virkelige smerten i sorgen er ordløsheten. Menneskesinnet 
kjører seg fast i sønderslitende frustrasjoner, fordi det indre opprør og kaos ikke får utløp. 
En greier ikke å «sette ord på tingene», objektivere dem og skape distanse. Dermed er en 
hjelpeløst overgitt til de følelsesmessige reaksjonene. De biir som ukjente makter som driver 
sitt spill med en. Men i samme øyeblikk som en makter - i likhet med det første menneske - 
å gi tingene navn, har en tatt det første skritt på veien ut av kaos. Tilværelsen ordnes. Sorgen 

biir ikke borte, men det biir mulig å forholde seg til den. Kreftene i sinnet er avmaskert.

67



Her tror jeg vi rører ved nerven i den enestående mottagelse Ellingsens salmer har fått. 
Egentlig er det forunderlig at det så ofte biir sagt om disse tekstene at de er livsnære eller 
endog hverdagslige. Ser en nøyere etter, vil en finne at de har et litt forfinet preg som klart 
skiller dem fra de fleste menneskers hverdagsspråk. Likevel oppfattes både språk og innhold 
som nært, nettopp fordi tekstene gir oss ord. De inneholder bilder som gir tanken retning, og 
pregnante uttrykk som fester seg, alt med forankring i en nåtidig livsopplevelse. De sier det 
vi ønsker å få sagt - med ord vi leter etter, men sjelden finner. På den måten får vi en 
opplevelse av at salmene finner oss midt i vår egen tilværelse, for så å løfte vår tilværelse opp 
i et annet plan. Her biir livet belyst av det håp som skinner fra Evangeliet.

Hvor dypt innforlivet hos oss disse salmetekstene allerede er, har kanskje kommet 
klarest til uttrykk i forbindelse med en rekke katastrofer som i løpet av de siste årene har 
rammet oss som folk. Caledonien, Geitryggen, Brønnøysund, Hirtshals, Scandinavian Star. Vi 
vet alle hva navnene står for. Ved alle disse anledningene skjedde det at de som ble satt til 
å gi uttrykk for sorgen og tale trøst, de grep til Ellingsens salmer. Ett av versene henger 
endog i fjellveggen høyt oppe i Torghatten, på en minneplakett som markerer stedetfor den 
grufulle flyulykken.

Dette kaster et klargjørende lys over fenomenet salme. Det viser oss hva som skiller 
salmen fra et hvilket som helst annet dikt. Ingen kan nemlig stå frem og tale på denne måten 
til mennesker som er rammet av så ufattelige tragedier, i sitt eget navn og på egne vegne. Men 
de som talte, har nettopp ikke brukt sine egne ord. De har heller ikke egentlig brukt Svein 
Ellingsens ord. De har brukt kirkens salmer. Fordi kirken har gjenkjent disse tekstene som 
treffende uttrykk for den kristne tro - enten troen får sin form som ropet og klagen eller som 
tillit - derfor er disse diktene løftet til et annet plan. Når de brukes av dem som er satt til å 
tale trøstens ord inn i sorgens situasjon, så hentes ordene på en måte ned fra en høyere sfære, 
hvor det private, ordenes opphav og bakgrunn er blitt uvesentlig.

Det biir helt unødvendig eller nesten avsporende å belegge sitatene med dikterens 
navn. Vi står overfor det ejendommelige fenomen at i salmen må dikteren uten kompromiss 
gi det innerste i sin sjel, så teksten kan eie livets vibrasjoner - for deretter å tre helt tilbake. 
Eller sett i motsatt perspektiv: Den salmen vi knytter oss til, er så allmenn i uttrykket at den 
ligger åpen for oss andre, ulike som vi er, etter hvert som livet skrider hen over oss. Det 
konkrete er på en måte avstreifet. Og samtidig ville salmen ikke ha eksistert hvis ikke nettopp 
dette mennesket hadde levd og evnet å kle troens erfaring i ord.

Sigmund Mowinckel sier et sted om det vi kalier en salme, at den «får innhold, lagrer 
efterhånden mer og mer av opplevelse i seg, mettes med religion. Og dermed med 
'skjønnhet'. For den høieste virkelighet er for fromheten 'skjøn'.» Kanskje kan vi si at 
Mowinckel med dette har formulert en salmediktningens estetikk. Salmediktning er ikke å gi 
uttrykk for egne meninger, det er forvaltning av troens skatter. Jo tydeligere salmedikteren 
tegner seg selv i sine salmer, jo mer stenger han for denne «lagring» av opplevelse.

Heder og ære, berømmelse, et «udødelig» navn. - Dette er alt sammen mål for den 
menneskelige streben, saktens også for dikterens. Men noe større enn å få gi sitt folk ord i de 
stunder da livets avgrunner ligger åpne, kan en diktér ikke oppnå. Når Svein Ellingsen 
stanser opp et øyeblikk ved denne salmediktningens middagshøyde, kan han altså se et 
program som er ved å få sin oppfyllelse. Han har gitt oss ord. Mange av linjene han har 
formet, har hatt sin pris. Med desto større grunn benytter mange anledningen til å gi uttrykk 
for sin dype takknemlighet.
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Åge Haavik

« - og lovsang fødes i ditt hus.»

Svein Ellingsen og tonene

Blant de mange mer eller mindre vellykkede forsøk på å fange fenomenet salme inn i en 
definisjon er det én ting som står fast: En salme er noe som synges. Så sikker er den saken at 
man om de få unntakene broker spesialbetegnelsen /esesalme - en orddannelse som for øvrig 
av mange betraktes som en contradictio in adjecto. Salmedikteren er derfor avhengig av 
tonekunstnerens følge. Klangen i dikterens sinn må vekke gjenklang hos en armen, og demest 
hos den syngende forsamling, før diktet er forløst som salme.

I denne henseende viser Ellingsens salmer sin styrke. Hans dikt er yndet hos 
komponistene, som har vært meget flittige til å ta dem opp. Både «Noen må våke» og «Det 
finnes en dyrebar rose» inneholder originalkomposisjoner av en rekke av våre samtidskom
ponister.

«Noen må våke» (1978) inneholder 53 tekster med til sammen 61 melodier. Disse er 
av 13 forskjellige samtidskomponister i tillegg til at 13 melodier er hentet fra eldre kilder. 
Samlingen «Vår lovsang skal møte deg» (1979) har melodier av Harald Gullichsen. 11987 kom 
en stor bearbeidelse av salmen «Gud, riv oss ut av tidens jag», også med musikk av 
Gullichsen.

1 1987 kom det en ny stor antologi, «Vårt øye ser mot Betlehem». Dette er en praktbok 
med juletekster og reproduksjoner fra kirkekunsten, samt en avdeling med noter til en del av 
tekstene.

«Det finnes en dyrebar rose» (1989) er en samling av i alt 46 eldre og nyere melodier 
til 40 tekster av Svein Ellingsen. Mange av melodiene er originalkomposisjoner som 
presenteres her for første gang.

Alle melodiene er nøye utplukket, for Ellingsen har et meget bevisst forhold til tonene 
som skal bære hans tekster. En av yndlingskomponistene er Orlando Gibbons, noe som 
gjenspeiler seg i at det er tatt med hele tre Gibbons-melodier i «Det finnes en dyrebar rose», 
se nr. 6, 10 og 11. Det hen der endog at Ellingsen selv former med toner som materiale. I 
«Noen må våke» finnes det flere melodier som har passert de musikalske konsulentenes 
nåløye.

Også utenfor landets grenser har tekstene hans inspirert komponistenes skaperevner. 
Ikke minst er Roland Forsbergs bidrag verd å merke seg. I «Det finnes en dyrebar rose» finnes 
to eksempler.

Men samarbeidet med komponistene omfatter ikke bare salmene. Sammen med Egil 
Hovland laget Ellingsen i 1965 «Litani ved Kristi fødselsfest«. Han står for tekstene til Knut 
Nystedts «Høsttakkefest« (1973), «Syv introitus for påsketiden« (1976) og «Fire introitus til 
advents-tiden« (1986). Til Rikskirkesangfesten for bamekor i 1975 laget Ellingsen og Trond 
Kvemo St. Hansvigilien «Rydd vei for Herrens komme«, mens «De hellige tre konger« (1977) 
er et samarbeid med Harald Herresthai. Påskekantaten «Lidelse og lovsang« (1984) har 
musikk av Kjetil Bjerkestrand. Sammen med Harald Gullichsen har han laget «Salige er de
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som bor i ditt hus», et festlig inngangsledd til kirkeinnvielse og kirkejubileum, for blandet 
kor, orgel, 6 messingblåsere og menighet (1988).

Et særlig spennende prosjekt var jubileumskantaten «Kirke og folk». I større verk er 
det som regel teksten som kles i toner, men her var det motsatt. Til jubileet for Musikk- 
konservatoriet/Norges Musikkhøgskole i 1983 skrev nemlig Ellingsen ny tekst til Ludvig M. 
Lindemans kroningskantate til kong Oscar II og dronning Sophie (1873). Musikken omfatter 
blant annet en stor fuge - en form som det er ytterst krevende å oversette eller, som i dette 
tilfelle, å retekste. To av salmene fra kantaten er med i «Det finnes en dyrebar rose» med nye 
melodier, se nr. 17 og 18.

Mindre kjent er det kanskje at Ellingsen har publisert ting spesielt beregnet på bame- 
og ungdomskor. 1 1986 kom «Sangen om Jeriko» og «Fiskefangsten/Sov søtt, små lam» med 
musikk av Henrik Ødegaard, og «Vi vil juble, ja rope av fryd» og «Vår natt er endt/Aldri 
alene» med musikk av Sigvald Tveit kom i 1989.

Når man teller opp Ellingsens verkliste i TONO's registre, viser det seg at den teller 
godt over 200 nummer med stort og smått!

I den nevnte kantaten «Kirke og folk» har Ellingsen flettet en krans av vakre og 
verdifulle tekster omkring Kirkebønnens ord «Du har kalt oss til å ha hjemme i din kirke på 
jorden, og satt oss et evig mål hos deg.» Denne gamle bønneformuleringen lyder som 
hjertespråk i Ellingsens munn, og her vises vi til kilden for hans sang. Livet i kirken, hvor 
Guds nåde er gitt oss i Jesus Kristus og hvor det evige mål settes oss for øye, er grunnen hvor 
kilden springer. Som han selv sier det et sted: »Lovsang fødes i ditt hus.»
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ØYSTEIN BJØRDAL

«For at den som tror på meg, ikke skal bli i mørket»

Preike 22. s.e. pinse: Joh 12,44-50 
Høymesse med Svein Ellingsen-salmer 8/10-89 

I tilknytning til hymnologi-semimret på Musikkhøgskolen

Om Paulus skulle haide Areopagos-talen til oss i dag, ville han kanskje ha sagt det slik: Eg 
ser at de på mange måtar er svært religiøse. Eg ser kor de stundar og lengtar etter meining 
og heilskap. Eg ser dykkar strev for å vere rasjonelle og effektive, vellukka. Når eg går 
omkring og ser dei mange praktfulle bygningane for den urettferdige Mammon, og høyrer 
om nye gigantprosjekt, får eg vondt av dykk.

Eg høyrer om Jakobskirka som skal rivast og om Nidarosdomen som er for dyr i drift. 
Samstundes ser eg dei store handelssentra som ragar lik trugande kolossar på sandgrunn, 
mens dei små plassane der menneska talte med kvarandre, forsvinn.

Eg ser forskarar som eksperimenterer med liv og gener, men saknar sårt ærefrykten 
for livet. Eg ser rike velsigningar på fjellet og i havet som er truga av gigantomanien - tida 
sine dinosaurar - og den forureining dei etterlet seg.

Eg spør meg: Kvar er dykkar Gud? De høyrer jo den levande Gud til. Han som er. Når 
de altså er av Guds familie, må de ikkje tenke og handle som om Gud skulle være ein koloss 
av marmor, glass og betong forma av menneskehender. Er dette dykkar altar? - Men for at 
de ikkje skal bli i mørket har Gud bore over med dykk: Vend om. La Herrens ansikt få lyse 
over deg og vere deg nådig. Frå dommens og dødens mørke mold har Gud oppreist rettferds 
og kjærleikens lys - Kristus, «for at hver den som tror på ham ikke skal bli i mørket». - Så 
langt Areopagos-talen og velstands-Norge.

Religiøs lengt og engasjement i vår tid er verdifullt, viktig - og menneskeleg. New Age 
og nær-døden opplevingar bygger sine altar for ein gud, ein gud som etter bibelske mål er 
utydeleg og forma av individuelle opplevingar. Dette må vi vere ærlege mot. Opplevingar 
er verkelege og viktige, og religiøs erfaring er meir enn kristen møteverksemd. Vår kyrkjelege 
utfordring er å tydeleggjere Gud ved å male Kristus - Guds ikon - for augo på menneska.

Sist helg blei Arild Sandvold og Ronald Fangen si Misjonskantate oppført i domkirka. 
Enno tonar desse strofene i meg:

Evige Gud du som er der, skjult og dog åpenbar.
Si oss ditt vesens gåte, gi oss ditt allmakts swr.
La oss få se ditt hjerte: er du vår himmelske far?

I Kristus opnå Guds hjarte seg for meg.
Jesus Kristus - Gud av Gud, lys av lys, eit mildt og varmt lys i verdens mørke. Han 

kom som lyset til verda for å drive vekk dommens og dødens mørke. Vend deg mot Kristus 
og la frelsens ansikt lyse over deg. Kristus vil evig liv. Han ropar det ut i teksta for dagen: 
Frelse og evig liv. Det er Guds befaling. Jesus har gjort dette nært og verkeleg. Eg ser det. Eg 
høyrer det. Eg tek imot det i brød og vin. Det evige livs lys er ikkje fjernt eller skjult. Likevel
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veit eg: Mitt liv er mitt og min død er min. Men i Kristi liv og død og ved dåpen og trua finst 
Guds lys på livsvegen og eg får kvile i Guds framtid ...

I glassmaleriet «Forbarmelsen« her i Lilleborg Kirke har Kjell Pahr Iverssen dyppa 
penselen i sola og måla eit vindu mot evigheten. Han viser oss eit mildt mørke og krossens 
forvandlande lys, slik det store mysteriums lys stråla fram i Betlehemsnatta sitt mørke. 1 
Kristus er mørket lyst som dagen og natta er som dagen. Så kan nattsidene i meg få hjelp og 
trøyst frå Guds nådes sol.

Han er ikkje langt borte. Han er her. I brød og vin til soning for syndene mine. I den 
heilage skrifta sine levande ord om krisa, om dommen og om forsoning og forbarmelse. Han 
er nær meg i mine medmenneske som er langt nede i mørket og som treng meg for å sjå at 
Gud er. Han er nær meg i alle dei som gjer livet mitt rikt og som gir meg ei kjensle av å 
høyre til. Han er nær meg når livets gieder og velsigningar smiler mot meg. Han er nær meg 
når eg manglar ord på mi djupe fortviling og i dei enkle famlande orda som samlar seg i 
undrande bønn. Han er nær meg i den høgstemte lovsong og tilbeding. «Ja, ditt nærvær 
gjennombever dypet i oss, og vi lever«. Det skjulte nærvær. Det stille sentrum i mitt 
turbulente liv. Slik syng han, salmediakonen vår, Svein Ellingsen:

Gjennom dager, gjennom netter 
vet jeg at en større nåde 
åpner døren til en verden 
gjennomlyst av Kristi nærhet

Du som delte alles skjebne, 
skaper ved ditt skjulte nærvær 
nye rom i våre hjerter 
fylt av forbønn, fylt av samfunn

Du vil fylle vårt Alene 
med en kraft som sprenger mørket 
Livets gåter biir forenklet 
i en ny og ukjent klarhet.

Også i dødens mørke er Gud nær og møter meg med lyset og varmen frå Kristi omsluttande 
nåde - «forat den som tror på meg ikke skal bli i mørket«.

Og når Kristi dag er inne, 
kalier du oss ut av døden 
Mørket finnes ikke lenger 
Evig skal din godhet råde! 
Vi skal seg deg som du er!

Underveis mot målet skal lengten få leve. Vi vil søke vår levande Gud og dyrke han ved å 
reise altar i kyrkjerom og hjarterom til ære for Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som var 
og er og biir én sann Gud fra evighet og til evighet.
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Karstein m. Hansen

Skapelsestankens livsforståelse 
i Svein Ellingsens salmediktning34

Svein Ellingsen er en allsidig kunstner, som uttrykker seg både gjennom billed- og 
ordkunstverket. Her er det først og fremst ordkunstverket som skal stå i sentrum for 
oppmerksomheten.

Sannsynligvis er det en nær forbindelse mellom ord- og billedkunstverket. Men det 
er et spørsmål som jeg i denne sammenheng må la ligge. Før jeg går inn på Ellingsens egne 
tekster, vil jeg si noen ord om den tolkning av tekstene som allerede foreligger.

I boken «Mørket før daggry» fra 1981 har Peter Wilhelm Bøcktmn analysert noen 
sakramentale motiver i Svein Ellingsens salme- og diktverk «Det skjulte nærvær» fra 1978. 
Bødeman sier at «grunntemaet 'det skjulte nærvær' betyr at det sakramentale er sentralt i Svein 
Ellingsens salmer». Utsagnet bekrefter Ellingsens generelle syn på kirkens gudstjeneste, 
nemlig at «høydepunktet i gudstjenesten er nattverden».

I denne sammenheng vil jeg påvise at skapelsestanken er et bærende grunntema i verket 
«Det skjulte nærvær». Det kan gjøre det problematisk å tale om «den sakramentale 
totalforståelse av menneskelivet« hos Ellingsen - slik Bøckman gjør. Bøckman knytter sin 
sakramentale tolkning særlig til salmen «Såkom som dør i jorden», og hevder at «Guds skjulte 
nærvær skjer under sitt motbilde«: «en høyst jordisk skvett vann» og «litt vin og litt brød». 
For Bødeman innebærer dette følgende: «Dypest sett betyr derfor sakramentene at 
menneskelivet selv biir sakramentalt - at Gud selv biir nærværende hos mennesket som er 
dypest nede i mørke og angst, dypest nede i frelsens motbilde.»

Bødonan relaterer ikke denne sakramentale tolkning av «nærværet» til skapelsestan
ken. Men tolkningen er heller ikke uttrykk for en tradisjonell kirkelig sakramentsforståelse. 
Som en sannsynlig tolkning av Bøckmans standpunkt kan det hevdes at hans intensjon er å 
bruke sakramentstanken til å uttrykke troen på Gud - ikke bare som frelser, men også som 
skaper. Selve Guds skapende forhold til verden biir sakramentalt. Den egentlige og klassiske 
sakramentsteologi biir dermed forstått som et partielt uttrykk for en mer omfattende 
sakramental forståelse.

En mer presis bestemmelse av nærværstanken gir Odd Jarle Eidner, idet han knytter 
nærværet til inkamasjonstanken, og hevder at «dette tema gjennomstrømmer salmene ... på 
samme måte som Guds nærvær gjennomstrømmer tilværelsen«.

Eidner hevder at det sjelden sies direkte at mennesket er skapt av Gud, men at 
skapelsesteologien alltid ligger under som en forutsetning for Ellingsens salmediktning. Størst 
oppmerksomhet til skapelsestanken gir Tormod Hauge i sin analyse av kristendomssyn og 
poetisk form i Svein Ellingsens diktning, selv om også han konkluderer med at det er et 
sakramentalt totalsyn på menneskelivet som grunnleggende karakteriserer Ellingsens 
forfatterskap.

^Opprinnelig holdt som prøveforelesning 18. mai 1990 over selvvalgt emne ved 
forsvaret for den teologiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Her noe bearbeidet og 
utvidet.
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Den analysen jeg vil foreta av skapelsesmotiver hos Svein Ellingsen, bygger i det 
vesentlige på verket «Det skjulte nærvær - salmer og dikt av Svein Ellingsen». Ofte ligger det 
personlig gjennomlevd livserfaring og lidelse, som over tid har modnet og funnet sin form, 
til grunn for Ellingsens salmer og dikt. Eller som Hauge formulerer det: «Den mørke sida av 
visjonen er ofte kunstnaren sin kvardag. Kunstnaren er tynnhuda og må gjeme betale for sin 
ekspressive givnad med å vere sterkt sårbar for kvardagen sine kvasse krav.»

I sin store studie om »Kunsten i kirkens historic® fra 1965 sier Ellingsen at det aldri 
har vært «den kristne kunsts mål å fremstille den historiske Jesus, men gjennom billedlige 
uttrykk å gripe 'lyset som stråler fra evangeliet om herligheten i Kristus, han som er Guds 
bilde'». Lysets betydning - kontrastert til menneskets mørke, gjeme symbolisert ved natten
- kan en også gjenfinne i Ellingsens ordkunstverk. Som vi skal se, er bruken av antonymer
- sammenstilling av ord med motsatt betydning - et typisk stilelement i Ellingsens diktning.

For Ellingsen er kunsten mer intuisjon og intensjon enn refleksjon. Den kunstneriske 
skapelsesprosess skildrer han som en tvingende prosess med ulike stadier. En biir inspirert 
av et inntrykk, slik at det skjer en forvandling i ens indre. Denne indre forvandling - Ellingsen 
refererer her synspunktet til den franske romantiker Delacroix: at motivet alltid skapes i 
kunstnerens sinn - setter så i gang noe som til slutt biir til et uttrykt motiv. I denne forstand 
er kunsten en meddelelse fra kunstnerens sinn til mottakerens. I motivet forsøker kunstneren 
å gi uttrykk for en følelse. Kunstens mål er, ifølge Ellingsen, «å la skjønnhet lyse frem 
gjennom stoffet®.

En av de grunnleggende inspirasjonskilder til Ellingsens salmediktning ligger i den 
litterære dialog han har ført med norske og svenske forfattere. Av størst betydning har vel 
dialogen med Amulf Øverlands stemningsdikt vært. Salmetonen i Øverlands diktning har 
etter Ellingsens egen vurdering vært en avgjørende inspirasjonskilde. Gjennom sine salmer 
er Ellingsen blitt karakterisert som «vår kanskje betydeligste nålevende salmedikter®. Alle de 
syv Ellingsen-salmene fra Liturgikommisjonens prøvehefte »Salmer 1973® er gått over i Norsk 
Salmebok, som inneholder 26 tekster av Ellingsen. Svært mange av disse er hentet fra verket 
»Det skjulte nærvær®.

Anders Frostenson begrunner den betydning Ellingsens salmer har fått ved at tekstene 
skildrer menneskelivet på en slik måte at mennesker kjenner igjen sin egen situasjon. 
Ellingsen har selv angitt som kriterium på en god salme at den må »møte menneskene i et 
språk som de forstår®. Ellingsen bruker ingen sterke effekter eller typisk moderne ord og 
bilder. De fleste metaforene er hentet fra naturen og dens vegetasjon med veksling mellom 
årstidene. Salmene forener tidens livsfølelse med et tidløst mysterium. Den gode salme er 
etter Ellingsens vurdering et paradoks: »Bl.a. må en salme både være nåtidig og tidløs. Den 
må føles samtidig med den tid den er blitt til i, men den må også være ubundet av tiden - 
ellers vil den allerede etter få år virke fortidig.® Den gode salme må være «født ut av 
dikterens samtid, ...». Den må være almengyldig - en form for folkelig diktning.

Om målet med sitt arbeid som salmedikter sier Ellingsen at han vil »låne ord til 
mennesker.® »Ikke minst til mennesker i lidelse. Det mest smertefulle ved lidelsen er ofte 
ordløsheten og isolasjonen®. Ellingsens salmetekster er nettopp særpregede ved at de har 
opparbeidet og integrert den menneskelige livserfaring. Den antropologiske identifikasjon er 
et viktig innholdsmessig element i Ellingsens salmer. Ellingsen avslutter sin avhandling om 
Reidun Tordhols akvareller med følgende utsagn: »Alt en har opplevd, fra ens første barndom 
av, bærer en kunstner med seg og vever det på en eller annen måte inn i sitt verk®. Utsagnet 
er åpenbart selvrefererende.
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Når den menneskelige erfaring, som Ellingsen har vevd inn i sitt ordkunstverk, skal 
tolkes teologisk, er det skapelsestanken som hermeneutisk gir den heste forståelseshorisont. Det 
er dermed også sagt at en sakramentteologisk tolkning av Ellingsens ordkunstverk ikke 
representerer en tilstrekkelig hermeneutisk tilgang til det innhold verket uttrykker.

I norsk teologi finnes en meget betydelig avhandling om kirkesalmens estetikk, om 
hymnologi og om grunnlinjene i salmediktningens systematikk, nemlig Sigmund Mowinckels 
«Salmeboken og gudstjenestesalmen. En skisse», trykt i Norsk Teologisk Tidsskrift i 1927. Her 
sier Mowinckel at «ved en kultussalmebok er det religiøse synspunkt det overordnede, ikke 
det estetiske. Ikke engang dikterens egne intensjoner og diktets opprinnelige mening er det 
avgjørende, men det som fromheten finner i det og legger inn i det. Et religiøst dikt får 
innhold, lagrer efterhånden mere og mere av oplevelse i sig, mettes med religion. Og dermed 
med 'skjønnhetV Ja, Mowinckel finner denne meningsskapende prosess vesentligere enn hva 
dikteren selv har ment. Sprunget ut av den private opplevelse, biir denne avstreifet ved det 
kunstneriske medium, for så å løsgjøres helt fra sin autor. Som Mowinckel definitorisk 
uttrykker det: «En salme er en sang som kultu sen har erobret, det er den som eier den».

I tolkningen av Ellingsens tekster spør jeg ikke etter hva forfatteren egentlig har ment, 
hvilke skapelsesforestillinger som historisk-biografisk kan ligge gjemt i tekstene. Jeg gir meg 
den hermeneutiske frihet å la mulig implisitt skapelsesforståelse smelte sammen med egen 
skapelsesforståelse, slik at tekstenes betydningsinnhold ekspanderer.

Det må være en vesentlig forutsetning for tolkning av Ellingsens tekster, at en hele 
tiden holder det klart for seg, at en har med diktning å gjøre. Det sanglyriske språk er mer 
presist enn begrepsspråket. Ordkunstverkets erkjennelsesrelevans er uløselig knyttet til det 
kunstneriske uttrykk, dvs. til kunstnerens estetikk. Uten basis i en estetisk forståelse av 
verket, biir tolkningen gjeme dogmatisk belærende. Det er en holdning Ellingsen advarer mot: 
«Hvor det forøvrig er viktig å vokte seg for å gå skrittet fra kunstens til propagandaens 
verden.»

En slik holdning gir kunsten mulighet til å utøve sin egen funksjon som erkjennelses- 
frembringende. De skapelsesteologiske analyser er av denne grunn heller ikke systematisert 
i en sammenhengende dogmatisk fremstilling - enn si prøvet mot et på forhånd gitt 
dogmatisk skjema.

Det er på bakgrunn av dette syn på kunstens betydning all grunn til å forholde seg 
kritisk til en sakramentsentrert tolkning av Ellingsens ordkunstverk. Den kunstneriske 
skapelse generelt ser Ellingsen som uttrykk for et medarbeiderskap med Skaperen. Han sier 
om dette følgende: «Når kunstneren utfolder sine evner, er han skaperens medarbeider enten 
han maler et landskap eller en altertavle«. Ellingsen går i disse betraktningene ut over 
antikkens og klassisismens estetiske mimesis-teori, og nærmer seg renessansens og 
romantikkens skapende uttrykksteori.

I diktet «1 dager og år skal vi vente, med våkende sinn», skrevet til Kristi forklarelsesdag, 
er bakgrunnen for skapelsestanken den menneskelige erfaring av motgang og strid: 
»hverdagens strid« og «motgangens tid«, som det heter. I denne situasjon venter mennesket 
på den hellige stund, det åpnende øyeblikk, som har forvandlingens makt i seg. Den 
skapende makt forvandler selv den fattigste menneskelige grunn. Ellingsen stiller mot 
hverandre det fattige menneske og det skapende nærvær, som kommer utenfra og møter 
mennesket i dets fattigdom, i motgang og strid.

Skapelsesseksjonen i diktet åpner med formuleringen «Vi kjenner ...». Det skapte er 
det alltid erfarbare. Vi kjenner det skapte som nærvær. Det skapte er alltid det erfarbare
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nærvær: «Du som delte alles skjebne, / skaper ved ditt skjulte nærvær / nye rom i våre 
hjerter». Særlig i Ellingsens bønner i sorg står det erfarte nærvær i sen trum, som motsetning 
til natten. Samtidig som skapelsestanken utfoldes som erfarbart nærvær, er det tale om et 
nærvær av det evige i menneskets eksistens. Skapelsen gjør det evige nærværende. Evighet 
- skapelse - nærvær - det er den størst mulige spennvidde i skildringen av tanken om 
skapelse: «Vi kjenner ditt nærvær og hører Den eviges røst, ...» I skapelsen gjøres det evige 
hørbart. Det evige taler, og mennesket er under ledelse av det talte. Det hører i sin skapte 
eksistens. Vi ledes til Skapelsens kilde, heter det. Vi er så å si ved skapelsens egen innerste 
hemmelighet og utvirkende årsak.

Hva veller frem av Skapelsens kilde? Hva er kilden fylt av? Jo, vi ledes til Skapelsens 
kilde, til livsmot og trøst. Livsmot og trøst er interpersonale fenomener. Skapelsestanken 
inneholder en relasjon mellom to parter: Gud som den skapende, mennesket som den 
mottakende.

Eller som det heter i Ellingsens kantate, «Kirke og folk - under løftets høye himmel*, fra 
1983: »Bugnende komåkrer duver i vinden, / markenes vindruer modnes i sommersol / 
under din skapende hånd. / Alt er en gave fra deg /...». Naturen er her prototypen på det 
skapte som gave. Gaven gir grunn til lovsang. Det skapte lovprises. Gjennom det skapelses- 
gitte utøver Gud sin fortsatte skapelse: »Skaper og Oppholder, alltid usynlig tilstede, / 
lovprist av skapningen, ... » I skapelsesseksjonen av kantaten er den tanken at mennesket er 
medium for det skaptes lovsang av skaperen sentral. Mennesket og naturen knyttes dermed 
sammen på en tettest mulig måte. Det kan tales om et økologisk motiv i menneskets lovsang 
til Skaperen.

Det økologiske motiv ligger allerede i det forhold at mennesket er blitt til av jorden. 
Denne tanken er i salmen «Av jorden er vi kommet* utgangspunkt for sosialetisk ansvar: »Av 
jorden er vi kommet, / og vi skal bli til jord. / Men se, vi svikter jorden, / vår søster og vår 
bror.» I tredje strofe heter det eksplisitt: »Alt liv, i alt dets mangfold / er ett i livets tre.» 
Lovsangen binder natur, menneske og skaper sammen.

Gjennom det skapte gir Skaperen mennesket trøst. Det stridende menneskes innfelthet 
i det skapte gir livsmot. Det skapte har en anti-narsicistisk makt og ressurs i seg, fordi det er 
tale om skapelse som det eviges nærvær. I det mellommenneskelige truer derimot alltid den 
selvsentrerte og selvspeilende narsicisme.

Ikke bare det etiske ansvar, men selve virkelighetsforståelsen har hos Ellingsen sitt 
utgangspunkt i skapelsestanken forstått som en i ordets egentlige forstand kritisk tanke. Den 
får oss til å skjelne mellom Guds gode skapermakt, og den menneskelige skaperevne, som på 
sitt høyeste er uttrykk for en destruksjonsmakt. I skapelsessalmen, »Av jorden er vi kommet« 
stilles Guds fomyende skaperhandling opp mot menneskets skapermakt: »Vår egen himmel 
har vi skapt, / med skjebnesvangre krefter / vi ikke selv rår med.» Håpet ligger i at verden 
er mer og større enn oss. Den er større enn menneskets skaperverk. Den er i sin virkelighets- 
forfatning grunnleggende å forstå som Guds skaperverk.

Mennesket står i skapelseserfaringen overfor det som diktet kalier »det åpnende 
øyeblikk», der menneskets innkrøkthet i seg selv biir brutt. I denne forstand er det rett å tale 
om en skapelsens nåde: »Livets egen nåde /...», som Ellingsen uttrykker det. I forståelsen av 
sitt liv som skapt lever mennesket i et trøstefult og åpent landskap.

I diktets siste strofe biir denne skapelsesgitte livsforståelse fremstilt som en alltid 
anfektet og anfektbar livsforståelse. Den er uttrykk for en tydning av menneskets liv. Den 
representerer det Ellingsen kalier »en kjempende tro».
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I påskemorgen-diktet «Døden må vike for Gudsrikets krefter» skildres først menneskets 
svakhet og nød. Sentrale motiver er døden og de påkjenninger mennesket utsettes for - 
»jordlivets slag». Det er mørket, som lysets motsetning, som binder mennesket. Men mørket 
er en makt som lyset gradvis overvinner. Alt menneskelig er truet, men som det beter mot 
slutten av diktet: »Engang skal Gud få sin skapning tilbake».

Den samme kontrastering av mørke og lys finner vi i seksjon syv, som utgjør verkets 
tittelseksjon. Den er, som første verselinje i vignettdiktet signaliserer, viet opplevelsen av å 
leve »i sammenbruddets smerte». I salmen »Vier sterk min sjel, i denne tid» er menneskets 
situasjon skildret som et mørke som en må gjennomgå. Men vandringen gjennom 
sammenbruddets smerte og mørke kan ha en utviklende og modnende virkning. Vandringen 
kan vise seg å være en læretid. Forståelsen av hva det er å være menneske kan utdypes, og 
få tilføyd nye perspektiver. En ny viten tar gradvis form. For, som det beter: »En dag til slutt 
/ biir mørket brutt / av lyset fra Guds fremtid». Da har det vist seg at mørket tross alt var 
en modningstid.

Men for noen fortaper livet seg i mørke. De taper i sin strid. Hva med dem? Finnes 
det noen kur mot mørke? Ut fra en menneskelig betraktning synes det ikke å være noen 
redning fra sammenbruddets mørke smerte. De er så langt nede, at de taper i sin strid. Men 
i tapet av det menneskelige - av følelser og forstand - er det skjulte nærvær til stede, og gjør 
på nytt mennesket identisk med seg selv.

Romerne fant ved okkupasjonen av Jerusalem at paktens ark i templet var tom. Som 
dem, biir vi slått av skrekk og tiltrekning, når vi får høre, eller oppleve, at tomheten er det 
sted der Gud har sitt særlige nærvær - »det skjulte nærvær». Selv der den menneskelige 
opplevelse av fravær er total, er Guds nærvær - som det uttrykkes i sørgesalmen «Nå åpner 
savnet sine øde vidder»: »Her i din nød, hvor alt er fylt av fravær, / er Gud deg nær og rekker 
deg sin fred.»

I salmen «Mesteren er her, han spør etter deg» stilles Guds nærvær opp som det som 
fører gjennom dødsriket: »Tro på hans ord og på hans nærvær. / Selv gjennom dødsriket 
åpner han vei, ...» Mennesket er i sin nød fylt av fravær, men i dette fravær er Gud 
nærværende. Da er Guds rike til stede i skjult nærhet: «... ditt rikes nærhet / skjult som årer 
under jorden, / skjult som vind i treets krone,...» »Hos dem som taper i sin strid / er Herren 
skjult til stede.» Det skjulte nærvær er skapende.

I «Mens jeg her er tatt til side» - en salme til trøst under sykdom - heter det: »Du som 
delte alles skjebne, / skaper ved ditt skjulte nærvær / nye rom i våre hjerter ...» Vi hører 
gjenklangen fra den første skapelse, da jorden var øde og tom, og mørket lå over havdypet 
(1 Mos 1,2). Det skjulte nærvær er en kraft som sprenger mørket. Da stiger håpet frem: »Alt 
det skaptes jubelsang / skal gi gjenklang i mitt indre».

Der det menneskelige tap er fullbyrdet, har mennesket selv ingen fremtid. Men da er 
menneskets fremtid ett med Guds. Menneskets fremtid er fremtid av Guds fremtid - gitt i kraft 
av gudsforlatthetens mørke, som var kjemen i Kristi lidelse.

Alt det som mørkets makt har røvet fra Gud, skal gis ham tilbake. Det skapte - 
skapningen - er Guds, tilhører ham, og skal finne tilbake til sin opprinnelige plass hos Gud. 
Intet menneskeliv skal gå fortapt. Skaperkraften i påskens oppstandelse har kosmiske 
dimensjoner. Morgenlyset fra påskedag er lys av Guds rikes lys. Dette lys åpenbarer 
skapelsens mål: »Herre, når din time kommer, / åpenbarer du ditt rike, / og i klarhet får vi 
skue / alt det skapte, frigjort, fullendt!»

Fra den begynnende skildring av menneskets bundethet og nød utarbeides
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oppstandelsestroen som det som gir menneskets truede fremtid håp. Til slutt i diktet er 
oppstandelsens lys det kosmisk bærende og det eneste håpefulle: «Se, i oppstandelsens tegn 
skal vi leve. / Se, i oppstandelsens lys skal vi dø».

I kirkegårds-salmen «Her skal vi engang hvile* henvender den syngende seg til «Jordens 
og livets Skaper!» Det er i skaperens grav mennesket hviler - «i lyset fra den tredje dag.» 
Skaperen gir livet, følger mennesket gjennom det skapte liv, lar det dø i troen på oppstandel
sens nyskapende kraft, lar så mennesket hvile i sin grav, for til sist å stå opp til gudsriket som 
det nye skaperverk.

Skapelsestanken er det gjennomgående og konsistente element i Ellingsens antropologi 
- også når han uttrykker seg kristologisk. I kveldssalmen «Så stilner livets jag», som er skrevet 
med utgangspunkt i en kveldssalme av Samuel Columbus, biir i andre strofe, håpet knyttet 
til Guds skaper-ord. Skapelsestanken er forståelseshorisont for tredje og siste strofes tale om 
Jesu Kristi sår, som menneskets synd skal begraves i.

I nattverd-salmen «Jesus, livets sol og giede*, som har utgangspunkt i «Schmucke dich, 
o liebe Seele» av Johann Franck (1618-1677), stilles, som så ofte hos Ellingsen, det menneskelig 
problematiske opp mot skapelsestanken som solens og lysets tanke. Her uttrykkes en poetisk 
nattverdsteologi, som skiller seg fra de tradisjonelle nattverdlærer, for så vidt som de bruker 
begrepsspråket som uttrykksmiddel. Hos Ellingsen har nattverdforståelsen et mer realistisk, 
symbolsk preg. Nattverden partisiperer i den skapelsesintegrerte helhet, og realiserer denne 
overfor mennesket.

Salmen åpner med en kristologisk karakteristikk. Jesus er livets sol. Han er den sol 
som får brødets korn og vinens druer til å modnes, og er selv til stede i disse gaver. Gjennom 
disse gaver skaper Kristus sitt bilde i våre liv: «... vi skal dø, og du skal skape / i vårt liv ditt 
eget bilde, ...» Det skapte representerer en helhet, det integrerte. Solen er bilde på det 
Ellingsen kalier «helhetens fylde».

Skapelsestanken er også det gjennomgående motiv i salmen «Gud skapte jorda med 
blomar og strå* (NoS 294). Fortsatt biir solen, som lysets kilde, i andre strofe sett på som det 
samlende sen trum i Guds skaperverk. Den varmer vår jord og månen, og gir oss vekslingen 
mellom dag og natt som en skapelsesgave: «Lyset og dagen vart skapt på hans ord, / natta 
då alle får blunde.» (NoS 294,2).

Menneskelivet er mørke. Vi møter den skapelsesintegrerte fylde med det vi har å 
bringe: «livets sønderbrutte deler». I dette møte skjer vårt livs forvandling til en skapelsesin- 
tegrert helhet. Det symbolske innebærer at: «Det som skjer er skjult i tiden, / men skal 
åpenbares siden.» Som morgenlyset gradvis overvinner nattens mørke, skal Gudsrikets 
skapende lys nyskape vårt livs mørke inntdl lysets fulle nærvær.

For skapelse er nærvær. S kapeisens krefter er oss nærmere enn vi er oss selv. 
Skapelsen er den skjulte livskraft: «Ja, ditt nærvær gjennombever / dypet i oss, og vi lever». 
Skapelse er skjult nærvær i tiden: «... og du skal skape / i vårt liv ditt eget bilde, ...» Det 
sakramentale innebærer en gjennopprettelse av den skapte gudbilledlighet. Konsekrasjonsbe- 
grepet biir utvidet. Ikke bare brød og vin forvandles, men også mottakeren.

Vårt liv er karakterisert ved sin maktesløshet. Overfor døden er alle menneskelige 
handlingsmuligheter uttømt. Døden er en av de realiteter som handling preller av på - det 
handlingsresistente. Bare det kristologiske uttrykk står igjen, og har her sin mest genuine 
betydning. Det kristologiske er uttrykk for Guds skapelse, og den omsorg Gud har for det 
skapte. Gud skaper og seirer over døden ved det kors som reises: «Der liv ble skapt igjennom 
død, har døden tapt». Kristologi og skapelse er her flettet sammen. I siste strofe biir den
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kristologiske handling skildret i Ellingsens skapelsesteologiske billedspråk: «Natten biir igjen 
til dag.»

At skap>elsestanken så å si utgjør den kristologiske kjerne, og den reddende makt i 
menneskets møte med døden, kommer aller tydeligst til uttrykk i gravferdssalmen «Din fred 
skal aldri vike», som også er en salme for Allehelgensdag. I døden, i det øyeblikk mennesket 
går ut av tiden, og menneskets navn, dvs. hele personen biir glemt, er mennesket for evig 
gjemt i Guds erindring. Tilintetgjørelsen er en tilintetgjørelse i Guds skaperhånd: «Snart går 
vi ut av tiden, / og våre navn biir glemt, / men, Gud, i din erindring / er vi for evig gjemt. 
/ Det liv som biir til intet, / er i din skaperhånd.»

I femte seksjon av Det skjulte nærvær - «Sendt til verden for å tjene» fremstilles - så å 
si sosialetisk - den menneskelige skapelse som en fortsettelse av Guds skaperverk. Den 
identifikasjon med de elendige som ligger i tanken om Kristi skjulte nærvær kan i seg selv 
sees som et sosialetisk motiv. I innledningsdiktet til denne seksjonen lar Ellingsen det etiske 
fenomen gro ut av en forståelse av menneskers liv med hverandre. Den etiske fordring 
oppstår i de gjensidige maktrelasjoner mellom mennesker: «Vi har hverandres liv i våre 
hender, / vi kjenner livets fordring, livets bud. / Med ildskrift lyser kravet meg i møte: / Du 
har en annens liv i dine hender». Det liv vi har mellom hendene våre, er det skapte liv, som 
vi skal vise omsorg for, og ta vare på: «Du bød oss, o Gud, å ta vare på / det liv dine hender 
har skapt». Den etiske fordring møter oss ikke bare som bud, men er lagt ned i selve 
skaperverket, som et sukk fra det skapte: «0 Herre, lytt til ropet / fra alt som du har skapt 
/ og gi vår jord tilbake / det håp som er gått tapt!» Denne omsorg skjer ved at mennesket 
får del i Guds skapende ord, og deltar i den fortsatte skapelse, slik at det ødelagte liv 
blomstrer igjen på tross av vår selviske makt.

I salmen «Vi rekker våre hender frem» fremstilles Gud som den som gir liv fra kilder 
utenfor oss selv. Men det er i svakhet at Gud fremmer sitt verk. Mennesket er en bar kvist 
som skal skyte knopp. Da er det lyset - Guds nådes sommer - som stråler frem. Grunnleggen- 
de er sommeren et uttrykk for ska pelses tanken: «Din skaperhånd gjør allting nytt, / ja, her 
i dødens verden / biir livets sommer skapt!»

Det er tale om en vekst med frukt vi ikke selv kan se. Menneskelig modning og frukt 
har sitt utspring i skapelsen. Som det heter i den siste strofe: «Din nådes skaperverk skal skje 
/ i tomme hender». Guds fortsatte skapelse er underet i de tomme hender. Skapelse er nåde 
og en gave, som er kalt frem på Guds «skapende bud».

Verkets seksjon VI: «Messe for jorden», er så å si verkets skapelsesseksjon. Seksjonen 
innledes med diktet «0 Herre! lytt til ropet». Fra alt det skapte stiger det et rop etter det håp 
som er gått tapt - «din skapnings smertes-stønn». Jorden roper etter håp. Svaret ligger i Guds 
skaperhånd, som gjør allting nytt. Billedmessig udrykker Ellingsen forholdet mellom det 
skaptes rop etter håp, og Skaperens svar, som et forhold mellom død og liv. Ropet stiger opp 
fra «dødens verden», og nyskapelsens håp er håpet om en «livets sommer». Den nye 
skapelsen kjennes gjennom sommeren, luftens rene drag, sang og bameglede, - og - som ved 
den første skapelse - ved vekslingen mellom natt og dag.

Troen på den nye skapelsen vender ikke menneskets sinn mot det hinsidige. 
Mennesket er ingen pilgrim på jorden. Det biir i livsbekreftelse og livstilbedelse vendt mot 
det sted hvor vi allerede nå kjenner den nye skapningen: «La markens blomster si oss vei, / 
og vi skal elske jorden / til siste åndedrag!» Da har skapervekets lovsang funnet ord gjennom 
mennesket: «Alt det skaptes jubelsang skal gi gjenklang i mitt indre». Selve skaperakten er 
en språkhandling. Derfor er den mest adekvate bruk av språket lovprisningen av skaperen.
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Det samme motiv - nyskapelsen av den truede og sårede verden - varieres i diktet «Alt 
som lever, alt som trues». Den lidende verden, som mennesket lever i, bæres frem for Skaperen, 
for det skaptes sår er også Skaperens sår: »jordens sår er dine sår». «Gud, du ser din 
skapnings lengsel / efter dagen du lar gry, / når det skapte, løst fra trelldom, / skal se jorden 
født på ny.»

I diktet «Se, vår jord biir født på nytt» knyttes den nye fødsel til oppstandelsestroen: 
«Alt det skapte, gjenoppstått, / møter den oppstandne». Her ligger en hyllest til skaperver- 
kets opprinnelige skjønnhet. Teksten baserer seg på en latinsk sekvens av mystikeren Adam 
fra St. Victor (d. ca. 1192), men tjener ved sin plassering ved slutten av seksjonen »Messe for 
jorden» som et uttrykk for det teologiske grunnlag for tanken om nyskapelse. Nyskapelsen 
er bekreftet i Jesu oppstandelse, og forsoning er ensbetydende med gjenopprettelse av det 
skapte. Frelsen har en kosmisk dimensjon.

Verket avsluttes med en sammenbinding av kristologi og skapelse: »Og når Kristi dag 
er inne, / kalier du oss ut av døden! / Skaper-ordet sprenger mørket!» Den eskatologiske 
fullendelse er en fullendelse av det skapte liv.

Som Bibelen selv uttrykker Ellingsen forståelsen av menneskelivets skapthet med en 
stor variasjonsrikdom av billeder og forestillinger. To av dem vil jeg fremheve: motivet mørke 
- lys, og skapelseslovsangen.

Presteskriftets forfatter har i 1 Mos 1,2 latt mørke være en av forbetingelsene for 
skapelsen sammen med ørkenegoldhetens øde og tomhet, og vinden som blåser med 
guddommelig kraft. Mørket er her ikke et objektivt naturfenomen, men har en eksistensre- 
latert betydning: det uordnede mørke som truer både eksistensen og meningen med den.

I det første dagsverk biir lyset skapt, og dermed den tidsmessige grunnordning som 
all armen skapelse finner sted innenfor. I Guds øyne er lyset godt. Noe tilsvarende biir ikke 
sagt om mørket. Ved Guds skilling av mørke og lys, og hans prioritering av lyset er det skapt 
inn i tiden et moment av ulikevekt, som ikke svarer til selve tidsrytmen. Bare lyset er skapt 
av Gud, og bare lyset biir sagt å være godt. I forholdet mellom lys og mørke er det derfor noe 
uoppklart. Gud har skapt verden slik at lyset har en forrang, men mørke, avgrenset som natt, 
utgjør en bestanddel av det skaptes orden.

Det oppsiktsvekkende er så at Gud ikke bare benevner det skapte lyset som dag. Han 
benevner også mørket, som han ikke har skapt, som natt. Dermed trer Gud i et herredømme
forhold til mørke. I det øyeblikk mørket biir benevnt som natt, biir det avgrenset i tid, og i 
denne tidsmessige avgrensning er mørket underkastet Guds herredømme.

I overskriften til Presteskriftets skapelsesfortelling biir den skapende Gud beskrevet 
som skaper av himmel og jord. Slik omtales Gud i de salmer som uttrykker skaperverkets 
lovsang til skaperen (8 og 104). Dermed er hele skapelsesfremstillingen satt inn i lovsangens 
perspektiv. Det kan ikke være noen tvil om at Bibelens første kapittel står hymnen nær.

Ved skapelsen av lyset heter det at det var godt, og ved avslutningen av skapelsen 
heter det at skaperverket var overmåte godt. Under selve skapelsen hviler denne godhetser- 
klæring i Guds anerkjennelse. Men etter at skaperverket er avsluttet, biir denne anerkjennelse 
løst fra Gud, og omformet til skaperverkets lovsang av Skaperen. Skaperverket er godt i den 
forstand at det i dette skaperverk kan finne sted en historie, som fullbyrder det som er 
hensikten med skapelsen. Det er blitt sagt at denne godhet ligger halvveis mellom det 
estetiske og det etiske.

Med det etruskiske lånordet persona sier vi at mennesket er en person - et vesen som 
noe lyder gjennom. Etter jødisk-kristent livs- og menneskesyn er mennesket det vesen som
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skapelseslovsangen lyda- gjennom. Hva a- menneskets rette forhold til livet? Virkeligheten 
er ikke det som skal forklares og forståes. Virkeligheten skal ikke erkjennes, men lovsynges.

Skapelsestanken er etter mine begreper, det mest elementære og bærende i Ellingsens 
kristendomsforståelse. Den kaster, som vi har sett, lys over de andre teologiske temaer.
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REDAKTIONELT

Nye sommersalmer på vej?

I Menighedsrådenes Blad november 1991 har Landsforeningen af Menighedsrådsmed
lemmer udskrevet en konkurrence om årets salme, først og fremmest til brug ved 
foreningens eget årsmøde i juni. Såvidt vides er det kun i foreningens eget 
månedsblad og i Kristeligt Dagblad, at konkurrencen er bekendtgjort. De faglige 
tidsskrifter, som kunne være interesserede i at omtale og følge denne sag, er ikke 
blevet underrettet så betids, at vi har kunnet orientere eller give vores besyv med 
inden tidsfristens udløb allerede den 15. januar 1992.

Landsforeningens initiativ er på sin vis prisværdigt, alene ved den pris på 
5000 kr., som stilles vinderne i udsigt. Det er også helt rigtigt erkendt, at der er brug 
for et par sommersalmer mere. Ligeledes kan initiativtagerne have ret i, at vi godt kan 
trænge til nogle livligere og mere spændende melodier til versemålet "Hvad kan os 
komme til for nød".

Landsforeningen har med sin konkurrence ønsket at slå to fluer i ét smæk ved 
både at udbede sig nye melodier og nye sommertekster til det nævnte metrum. Det 
problematiske i dette ønske er imidlertid, at både komponister og tekstforfattere lades 
i stikken med et nøgent metrum som eneste inspiration. Den normale fremgangsmåde 
er dog vist, at en komponist skriver en melodi til en kendt tekst. Eller at en digter 
lader sig inspirere af en velklingende melodi. Men i nærværende konkurrence kan 
ingen af parterne spille op til den anden og lade sig inspirere, undtagen i de tilfælde, 
hvor der i forvejen er etableret et partnerskab mellem digter og komponist. For de 
fleste deltagere vil denne konkurrence være et spil med blind makker.

Også i anden forstand er konkurrencen et spil med blind makker, idet 
dommerpanelets sammensætning såvidt vides første gang blev bekendtgjort i 
Kristeligt Dagblad den 16. januar, dagen efter tidsfristens udløb. Her oplyses, at 
juryen består af sognepræst Eva Meile, musikpædagog og lærer i salmekundskab ved 
Konservatoriet, docent Margrete Enevold, som leder Konservatoriets børnekor, og 
universitetslektor Erik A. Nielsen. Men to uger senere - i Menighedsrådenes Blad 
januar 1992 - er Erik A. Nielsen atter gledet ud. I hans sted nævnes nu, at en eller to 
unanvngivne medlemmer af Landsforeningens bestyrelse muligvis vil gå ind i juryen. 
Der er over hele dette hastværksarbejde med dets alt for korte tidsfrist, juryens 
ubestemmelige omfang og manglende klarhed med hensyn til, om man ønsker en 
sommersalme eller en sommersang, noget meget privat og amatøragtigt. Det må 
naturligvis blive Landsforeningens egen sag, men af hensyn til tekstforfattere og 
komponister må vi påpege det ønskelige i, at lignende konkurrencer fremover bliver
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bedre forberedt.
Det har imidlertid ikke skortet på interesse. Der var iflg. Kristeligt Dagblad 

indkommet omkring 300 anonyme forslag ved tidsfristens udløb.
Betingelserne er disse, at kun vindernes produkter vil blive offentliggjort. Alle 

øvrige forslag destrueres sammen med uåbnede navnekuverter.
Her kommer Hymnologiske Meddelelser ind i billedet. Vi vil gerne give en 

god sommersang en chance for at blive kendt i sommeren 1992, også selv om 
Landsforeningens halvt anonyme jury ikke kan bruge den til sit sommermøde. I 
redaktionen er vi interesseret i nye tekster og melodier til gudstjenestebrug, medens 
årsmøder ikke prioriteres så højt hos os. Alene derved kan bedømmelsen blive ret 
forskellig.

Flere af vore læsere husker formodentlig en række spændende melodiforslag, 
som vi kunne bringe over flere numre i årgangene 1978-80 oven på den komponist
konkurrence, som blev udskrevet i forbindelse med udgivelsen af 'yS-tillægget. Vi 
håber at kunne gøre noget lignende denne gang.

Da vi ikke har noget ønske om at gribe ind i Landsforeningens konkurrence 
- ud over med den nævnte kritik af betingelserne -, venter vi med at navngive de 
bidrag, vi måtte bringe, til efter at juryen har talt, hvilket formodentlig sker på 
landsforeningens årsmøde den 12.-14. juni. Da vi i redaktionen intet har med juryen 
at gøre, kan man trygt navngive ethvert bidrag til os. Foretrækker man alligevel at 
indsende sit bidrag anonymt til os, er det også muligt. For at give redaktionen tid til 
at vælge og vrage blandt de indsendte bidrag til optagelse allerede i nr. 2, må de være 
os i hænde hurtigst muligt. Redaktionen har ikke mandskab eller økonomi til at 
kvittere for modtagelse eller returnere ikke benyttede forslag. Hvad vi ikke får plads 
til i år, kan måske finde optagelse til næste sommer.

Ved at bringe en køn buket sommerblomster i nr. 2 håber vi på at kunne yde 
vort lille bidrag til det salmebogstillæg, som er under-vejs. Og vi vil såmænd gerne 
være endnu mere behjælpelige, hvis bare salmebogsudvalget kan få øje på os som den 
ideelle samarbejdspartner. Det beror naturligvis på, hvilket kvantum af kreativ fantasi 
og udfarende kraft, dette udvalg er i besiddelse af. Man må håbe, at udvalget ikke er 
så defaitistisk, at det lader sig nøje med det, der hidtil er skrevet og komponeret, men 
at det formår at være igangsætter og inspirator og kalde endnu uskrevne tekster og 
melodier frem. Som kontaktorgan mellem et sådant dynamisk udvalg og kunstnerne 
kan Hymnologiske Meddelelser blive et værdifuldt led. Så snart udvalget derfor har 
nogenlunde overblik over sin stofmængde og dermed også over lakunerne heri, råder 
vi det til at bruge dette tidsskrifts spalter til, gennem en eller flere konkurrencer, at 
bestille de produkter, der mangler i, at det kommende tillæg kan blive nogenlunde 
dækkende for behovet.

J.L.
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