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VIDUNDERLIGT OG UNDERFULDT

1
Vidunderligt og underfuldt 
er kærlighedens rige.
Det stiller hjertets værste sult 
og standser verdens krige.

2
Af verden er det ikke, dog 
for verden, til dens bedste.
Det trodser mørkets magter og 
gør Ijenden til min næste.

3
Det er, hvor sultende får brød, 
hvor børn biir lagt til brystet, 
hvor hjælpeløs far hjælp i nød 
og trøstesløs biir trøstet.

4
Det lyser overalt på jord 
som ærenpris i plæner, 
hver gang en nybagt far og mor 
biir livets stolte tjener.

5
Det rører sig i bamegråd, 
i alt det skabtes stønnen.
Det er i Jesu gode råd, 
i budet og i bønnen.

6
Det rører sig i Fadervor:
På jorden ske din vilje.
Det rører os, så vi forstår, 
vi er én stor familie.

7
Det er på færde overalt 
med fred trods alle farer.
Som gær i vin, som madens salt 
fornyer det, og bevarer.

Det lignes ved en bondegård, 
en himmelsk vinplantage, 
hvor hel- og deltidsplukker får 
den samme heltidsgage.

9
Det bryder frem, som dag af nat, 
som vår af iskold vinter.
Det er, hvor verdens lys tar fat 
på løgnens labyrinter.

10
Det er i talens ærlighed, 
i glæden ved det skabte.
Det er i hyrdens kærlighed, 
som frelser de fortabte.

11
Når Jesus nyder brød og vin 
med usle, kriminelle, 
da gør han vores sag til sin, 
og lar sin nåde gælde.

12
I ham biir riget kød og blod, 
en fødselsve biir smerten.
Hans kærlighed, hans kraft og mod 
har overvundet verden.

13
Han overvinder ondt med godt, 
og bygger bagved døden 
af kasrlighed sit kongeslot, 
så skønt som morgenrøden.

14
Vidunderligst af alt på jord 
er Jesu kongerige, 
dets herlighed er og så stor, 
at det har ingen lige.
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Hans Anker Jørgensen 1997-98
Mel: Vidunderligst af alt (Salmebogen 277)

v.2. Jobs. 18,36: Matthæus 6,10 og 5,43-44.
v3. Matt.6Jl(Giv os i dag) og 25,35. Luk.6,21 (Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes) m.£L Åb. 21,4 
v.5. Romerbrevet 8,22 f. Matt.7,12(Den gyldne regel)
v.7. Lukas 13,21-22: Guds rige ... ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var 
gennemsyret.. Matt. 5,13.
v.8. Matt. 20. v. 9. Matt.5,14. Johs. 1,9; 3,19,8,12 og 9,5. v.10. Johs.10. Lukas 15,1 ff (Også v. 11)
v.12. Johs.l,14og 16,33. v.13. Mark. 7,37..
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HANS ANKER JØRGENSEN:

Nogle sider af mine salmers historie

Hvis vi ser bort fra Adam og Eva, gælder det vel for os mennesker, at barndommen 
har afgørende betydning for, hvad vi senere udvikler os til. Det gælder uden tvivl 
også for mig og for mit salmeskriveri.

Jeg blev født i Kongens Tisted præstegård i Himmerland under en snestorm i 
krigens sidste vinter, men jeg voksede op i Vallekilde-Hørve, hvor min far var den 
indremissionske sognepræst fra 1949-64. Mine forældres familie- og vennekreds 
bestod mest af indremissionske præster og bønder, så mine storesøstre, min lillebror 
og jeg levede som børn i et trygt og på overfladen idyllisk, men også meget strengt 
og lukket miljø. Kortspil og øl og dans var bandlyst, og det var biograffilm også - 
bortset fra f.eks Luther-filmen og Don Camillo-filmene. Vi var hverken på fornavn 
eller dus med vores forældre, men sagde "Mor, vil Mor ikke nok spørge Far, om vi

o //ma ..
Alligevel havde vi det ganske festligt, med mange gæster, mange lege og spil, 

megen latter og sang. Især sang vi meget. Derhjemme, i missionshuset, i kirken, når 
vi kørte i bil og i skolen. Før vi blev taget ud af søndagsskolen, p.g.a. en lidt for 
karismatisk leder, nåede vi at lære en sang, som jeg aldrig glemmer:

Pas på lille øre, hvad du hører.
Pas på lille øje, hvad du ser.
Pas på lille mund, hvad du siger !

O.s.v. Jeg digtede selv videre: Pas på lille hoved, hvad du tænker ! Pas på lille hjerte

Vi sang altid. Også på vores lange ferieture til Sverige og Norge og Italien. Vi 
sang bordvers på alle campingpladserne ned gennem Tyskland. Vi sang "Nu lyser 
løv i lunde" mens vi skubbede Skodaen op over Alperne, og vi sang "Alle gode 
gaver, de kommer ovenned", da vi i Italien fik havregryn med rødvin på til morgen
mad.

I kommuneskolen i Hørve indledte vi hver time fra første til syvende klasse med 
en sang - først fra "Arvesølv", siden fra Højskolesangbogen. Yndlingssangen før 
lektieoverhøringen var "Prinsessen sad i højen loft" med toogtyve vers.

Der gik en prinsesse i min klasse, som jeg var forelsket i fra første klasse til anden 
real. Men selv om hendes farfar havde malet billedet af "Den gode hyrde" hjemme i 
præstegården, var forelskelsen håbløs. Dels gengældte hun ikke mine følelser, dels 
tilhørte hun den anden verden. Hendes far var kunstmaler og højskolelærer, og de 
boede oppe ved valgmenighedskirken og højskolen. Og de bandede og kom sikkert i
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helvede engang... Det var naturligvis hende, der spillede prinsessen, og mig, der var 
møllerdrengen, da vi i syvende klasse opførte "Den bestøvlede kat" for fuld gymna
stiksal flere aftner i træk. Min far ville ikke se skolekomedien, fordi ordet "pokker" 
indgik i en af mine replikker. Men dengang syntes jeg, det var værre, at prinsessen 
rakte tunge af mig efter den romantiske afslutnings-duet: "To, der mod hinanden 
går/ to, der mødes og forstår,/ når om lidt de gir hinanden hånd,/ binder skæbnen 
dem med tusind bånd.."

løvrigt nøjedes vi ikke med at synge i min barndom. I skolen lærte vi om 
versefødder og enderim og stavrim. Og i familien skrev vi sange og rimede taler til 
festerne, og et par af os børn skrev digte til skrivebordsskuffen. Da jeg var tolv år 
udkom min første salmesamling i et eksemplar: tyve salmer i et sort hefte. Dem fik 
min far i julegave. Et par uger senere havde han inviteret nogle præstevenner til sin 
fødselsdag. Da listede jeg op af min seng og stod med bare fødder på det kolde gulv 
og lyttede ved døren til "studereværelset". Og jeg havde gættet rigtigt. Det var mine 
salmer de læste op af. Jeg kunne ikke rigtigt høre ordene. Men når de indimellem lo, 
var latteren ikke hånlig.

Af mine senere salmer er der én, som nok var faldet i god jord i min barndoms 
indremissionske miljø. Jeg har i hvert fald tilladt menighedsrådet i et sogn på 
Herningkanten, at tage den med i deres lokale salmebogstillæg:

Ingen har hørt min inderste gråd, 
ingen har følt min smerte.
Ingen har altid tid og råd, 
ingen uden Jesus.
Men føler jeg mig helt forladt, 
ved jeg dog:
Du føler med mig dag og nat.
Gud ske lov.

Ingen har set min største fallit, 
ingen, hvor tit, jeg svigter.
Ingen forstår mit mareridt, 
ingen uden Jesus.
Men selv om jeg har svigtet dig, 
ved jeg dog,
at du vil aldrig svigte mig.
Gud ske lov.
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Ingen har set min dybeste nød. 
ingen har båret min byrde.
Ingen kan gå med mig i min død, 
ingen uden Jesus.
Men når min sidste time slår, 
ved jeg dog:
Du holder om mig, når vi går.
Gud ske lov.

Melodi: Nobody knows...

Til fælles sang
I en ret sarkastisk anmeldelse i Jyllandsposten af min lille salmesamling, "Til fælles 
sang" (Det økumeniske Centers forlag, 1986) skrev P.G. Lindhardt: "Disse 38 salmer 
er gjort til brug ved gudstjenester og har taget form ved at blive indsunget her. Om
det kirkeretlige problem i så henseende må han tale med sin biskop......" P.G.
Lindhardt fandt i salmerne "en skabelsesteologi af en egen berusende intensitet", og 
- p.g.a. rimkunsten - "et humør, som river med, skønt "teologien" er af banaleste 
slags" (mine understregninger).

Bortset fra, at det nok mere er det Jesus-centrerede, kristologiske, end det skabel
sesteologiske, der er karakteristisk for mine salmer, synes jeg ikke gamle Lindhardt 
ramte helt galt. Selv om jeg bestemt ikke opfatter mig selv som en dårlig teolog, ved
kender jeg mig gerne, at min teologi er banal - i betydningen: helt almindelig 
luthersk, folkelig og økumenisk . Den banale teologi finder man i den første salme, 
jeg skrev som voksen, og fra den salme stammer måske også noget af det humør, der 
kan findes i mine salmer.

"Lord Of The Dance".
I min studietid ved det teologiske fakultet i København (1964-74) var mit andet hjem 
Studenterhjemmet i Ny Østergade 23, hvor Københavns Kristelige Studenterbe
vægelse havde kontor og mødelokaler. Det første studieår kom jeg ganske vist mest i 
"Credo", som Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom" hed dengang, 
men der fik jeg åndenød - og skiftede til KKS, der på det tidspunkt var meget 
luthersk, og hvor vi drak øl - og dansede til festerne.

Møderne i KKS afsluttedes næsten altid med en af Kingos aftensalmer, og de 
første år, jeg var i programudvalget, var vores yndlingsforedragsholdere K.E. Løg
strup og Børge Diderichsen (tidehvervsk professor i NT). En kort periode regnede 
jeg mig nærmest for at være tidehvervsk. I diskussionerne med min far, Johannes A. 
Jørgensen, der fra 1964 til 69 var kollega med Søren Krarups far, Vilhelm Krarup, 
ved Simon Peters kirke, tog jeg i hvert fald Krarups parti.
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Min yndlingsprædikant og -lærer var og blev dog mere og mere K.E. Skydsgaard. 
Han var stærkt engageret i den økumeniske teologiske samtale, bl.a. som observatør 
ved det andet vatikanerkoncil, og bl.a. p.g.a. hans indflydelse blev den kristelige 
studenterbevægelse økumenisk. Det betød at den polemiske tone i forholdet til kato
likker og baptister blev erstattet med forsøg på i samtaler at formulere det centrale i 
den fælles kristne tro. Og det betød, at vi blev engageret i U-landsproblemer, i 
kritikken af USAs krigsførelse i Vietnam, - og at vi - p.g.a. samtaler med vores stærkt 
kirke- og religionskritiske studiekammerater fra andre fag - arbejdede på formule
ringer af troen, der kunne holde overfor den freudianske og marxistiske religions
kritik. Den store teolog i den internationale kristne studenter-bevægelse var i de år 
tysk-amerikaneren Paul Tillich, og han blev da også helten i det speciale i dogmatik, 
som jeg i 1970 skrev hos K.E.Skydsgaard om forholdet mellem eskatologi og historie 
i Jiirgen Moltmanns håbsteologi og i Tillichs "religiøse socialisme".

I 1971 blev de første "Danske Kirkedage" holdt i Haslev - arrangeret af en lang 
række frie folkekirkelige organisationer (bl.a. den kristne studenterbevægelse), samt 
katolske og frikirkelige organisationer. Som deltager i disse kirkedage havde jeg 
noget i retning af en åbenbaring, da vi en aften sang på engelsk:

I danced in the morning when the world was begun.
And I danced in the moon and the stars and the sun,
I came down from heaven, and I danced on the earth;
At Bethlehem I had my birth.

Dance, then, whereever you may be;
I am the Lord of the Dance, said he,
And Ill lead you all, whereever you may be.
And Ill lead you all in the dance, said he.

Vi sang naturligvis alle fem vers (The New English Hymnal nr 375) - og jeg husker 
det, som om vi dansede til. Denne folkevise-dansesalme af Sydney Carter gik lige 
ind hos mig. Den fortalte den evangeliske grundfortælling på en befriende måde, 
uden de tunge kors for tanken, der både i pietistiske og grundtvigske kredse kan 
gøre troen til en "gerning", en præstation.

I 1974 var der igen kirkedage i Haslev. Her sang vi "Lord Of The Dance" på 
dansk. Om det var Ellen Lissners eller Holger Lissners oversættelse husker jeg ikke, 
men jeg husker, at jeg oplevede fordanskningen som en forringelse, og at jeg fik den 
hovmodige tanke: "Det kunne du gøre bedre". Det var ikke, fordi jeg på det tids
punkt skrev rimede sange. Jeg skrev tværtimod "rigtige", moderne digte.. Men 
sangskriverhåndværket havde jeg jo øvet mig på i min barndom.
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Jeg tog derfor "Lord Of The Dance" med til en ødegård i Sverige, hvor jeg sad en 
uges tid og bed i en kuglepen, mens jeg forsøgte at gendigte den bedre, end 
Lissnerne havde gjort. Men hvor var det svært. Hvor er engelsk et forførende nemt 
sprog at digte på. Og hvor er det svært at oversætte engelske sange til dansk.

Tag bare sådan et ord som "Lord". Lissnerne oversatte korrekt til "Herre", men 
det er et tostavelsesord, der iøvrigt ikke er nær så smukt som Lord. Dertil kom, at 
ordet "herre" fra min barndoms og ungdoms missionsmøder og bedemøder var for
bundet med noget vammelt og klistret, og at det dér midt i halvfjerdserne oplevedes 
som et meget autoritært ord. I min gendigtning blev "Lord Of The Dance" derfor til 
"Dansens Gud".

Efter flere bearbejdelser havde første vers i 1986 følgende form (Til fælles sang s. 
44):

Jeg svang mig i verdensrummets morgendans, 
jeg dansede af glæde i solopgangens glans, 
jeg dansede for livet, jeg dansede med mod, 
i Nazaret blev jeg kød og blod.

Dans alle, kom i dansen ud, 
dans med mig, jeg er dansens Gud !
Jeg har danset for dig igennem ild og vand, 
kom og dans med mig over sø og land !

I forhold til Sydney Carters originale tekst fyldte jeg mere kristologisk indhold i 
omkvædet, og jeg flyttede inkarnationens sted til Nazaret - bl.a. af hensyn til de 
lærerstuderende, jeg havde undervist på Blågård Seminarium (1973-74), og som 
betragtede præster som kirkesvindlere, når de mod bedre vidende sang "Et barn er 
født i Betlehem". Ordet "mod" i tredje linie var og er for mig ikke et banalt rimord, 
men et centralt ord, inspireret af Paul Tillichs beskrivelse af den kristne tro som 
"mod til at være til" i bestselleren "The Courage To Be".

I 1991 blev jeg af redaktionsudvalget for Tillæg til DDS bedt om at bearbejde 
"Dansens Gud". Man ønskede, at alle fem strofer skulle være metrisk fuldstændig 
éns, da man ellers ikke mente, at danske menigheder ville kunne synge salmen. Jeg 
protesterede ud fra mine erfaringer med salmen og med andre salmer og sange, der 
har uregelmæssige strofer, men var så tilpas beæret, at jeg lod mig presse. Resultatet 
blev Tillæggets nr. 780, der på flere punkter er svagere end 86-versionen. Generelt 
blev sproget mindre mundret, og konkret skete der bl.a. en alvorlig forringelse i 
slutningen af v. 5, hvor "den evige livsglædes dans er jeg" blev til "den store livs
glædes dans er jeg !" Skulle salmebogs-kommissionen vælge at tage Dansens Gud 
med i den nye salmebog, skal denne fejl rettes. Iøvrigt vil jeg så også have sidste
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linje i vers 4 ændret fra "men selv i dødsriget danser jeg" til "men selv i helvede 
danser jeg".

Til historien om "Lord Of The Dance" hører, at den oprindelige engelske version 
var et af de "poetiske trosudsagn" som nogle studenter havde påtaget sig at anmelde 
ved et seminar om Tro og Kritik, som jeg arrangerede på Københavns Universitet, 
Amager, i 1992. Om denne åbenbaring af en ny salme havde stud. mag. Sune Auken 
fra Vartov-studenterkredsen ikke andet at sige, end (med et citat af Hans Brix): 
"Hvis den skulle anmeldes, skulle det være til politiet".

At Dansens Gud skulle anmeldes til politiet er der naturligvis en dyb sandhed i. 
Det blev han jo. Og i og med denne arrogante fejen "Dansens Gud" af bordet er vi 
vel ved et centralt punkt i religionskrigen indenfor Folkekirken: På den ene side 
elite-grundtvigianerne og tidehvervsfolkene med deres overklasse-livsfilosofi, hvor 
der ikke er identitet mellem den jordiske Jesus fra Nazaret og den ophøjede Kristus. 
Og på den anden side os med den banale, folkelige kristendeom, hvis kerne er, at 
det er Jesus fra Nazaret, der er Kristus.

For mig har "Dansens Gud" gennem årene været en af de nye salmer, jeg har haft 
mest glæde af at bruge. Den har formidlet en del af "den store glæde for hele folket" 
til mange, som de gamle salmer er lukket land for. Den var i mange år mine konfir
manders og konfirmandforældres yndlingssalme, og ved ganske mange begravelser 
har den været god at bruge som slutning på talen.

"Guds kårlek år som stranden och som gråset".
På et nordisk studentermøde i sommeren 1975 sang vi ved en gudstjeneste en varm 
sommerdag Frostensons og Lundbergs "Guds kårlek år som stranden och som 
gråset, er vind och vidd och ett oåndligt hem". For mig var den ukendt, og jeg blev 
dybt betaget af dens sanselige sommerferie-naturbilleder og dens bossa-nova- 
hymne-melodi. Da jeg kort tid efter stødte på Jens Lysters gendigtning skete der 
omtrent det samme, som med "Lord Of The Dance". Det var især Lysters gengivelse 
af de to første, ovenfor citerede linjer, jeg fandt dårlig: "Guds kærlighed er strand og 
grønne enge, er klodeskyers uendelige hjem", og de to linjer var oprindelig omkvæd 
i alle fire vers. Som jeg ser det, sker der den ulykke, at det, der i den svenske original 
er et trygt, varmt, uendeligt hjem for mennesker, hos Lyster bliver til klodeskyernes 
skønne, men iskolde og - for mennesker - ubeboelige hjem. Jeg forsøgte at "gøre det 
bedre end Lyster", men det kom der i 1975, hvor jeg havde forelsket mig i en 
feministisk teolog, en helt anden salme ud af: "Gud er al kærligheds og friheds 
moder, er alle folks og alle drømmes hjem.." (Til fælles sang s. 48). Senere skrev jeg 
på samme melodi "Guds rige er et barn i vore arme", og det har vel været p.g.a. 
denne salmes relativt store udbredelse, at Redaktionsudvalget for Tillæg til DDS i 
1992/93 bad mig forsøge med en ny gendigtning af den svenske original. Jeg gjorde
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forsøget, men resultatet blev ikke godt nok. I sommeren 1996 tog jeg salmen frem 
igen. Og nu fandt jeg selv resultatet så godt, at jeg sendte det til salmebogs
kommissionen:

Guds kærlighed er sol på brede strande, 
er regn i tørke og et åbent hjem, 
hvor vi kan bo, hvor vi kan gå og komme, 
hvor nogen venter os, når vi når frem.
Guds kærlighed er sol på brede strande, 
er regn i tørke og et åbent hjem.

Guds kærlighed er skovens dybe stilhed, 
er fjeld og vidde og en farbar vej, 
hvor vi skal dele dagens brød og byrder, 
hvor vi skal vælge, sige ja og nej.
Guds kærlighed er sol på brede strande, 
er regn i tørke og et åbent hjem.

Vor kærlighed er gemt bag låste døre; 
når andre ofres, ser vi tavse til.
Det gode, som vi vil, det gør vi ikke; 
men tit det onde, som vi ikke vil.
Guds kærlighed er sol på brede strande, 
er regn i tørke og et åbent hjem.

Guds kærlighed er livets dybe kilde 
med fryd og frihed, ansvar og kritik.
Den dømmer hårdt, når vi går frem som vilde 
og øver hærværk mod det liv, vi fik.
Guds kærlighed er sol på brede strande, 
er regn i tørke og et åbent hjem.

Gud Kærlighed, vor skaber og vor dommer, 
vær mild og kast os ikke ud som skidt.
Gør plads hos dig til alle, når vi kommer; 
det mest fortabte barn er også dit.
Din kærlighed er sol på brede strande, 
er regn i tørke og et evigt hjem.
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Vil man studere mit salmehåndværk og min teologi, kan man bl.a. sammenligne 
denne tunge paulinsk-lutherske sommersalme fuld af bibelcitater og henvisninger 
med dens letbenede svenske forlæg, der bl.a. findes i Tillågg till Den Svenska 
Psalmboken, del 1, Verbum 1976. Hvis man ikke ved, at min yndlingsdigter er nu 
afdøde Ivan Malinovski, vil man dog næppe ved et sådant studium opdage, at 
sætningen "når andre ofres, ser vi tavse til" ikke blot er inspireret af Jesu lidel
seshistorie, men også af titeldigtet i Malinovskis digtsamling "Kritik af tavsheden" 
(Borgens forlag 1974). Digtet begynder:

Forræderen er fåmælt 
Hæleren, opportunisten.
Den der ikke deltar 
I skrigekoret mod uglen 
Tar uglens parti 

Og det slutter:
.... I Danmark 
Råder der en forræderisk 
Tavshed, for stor til et land 
Af den størrelse

Når jeg i andre salmer taler om den syngende menighed som "skrigekoret mod 
uglen", er der altså også tale om et lån fra dette digt.

Gud som arbejdsgiver
"Lord Of The Dance" og "Guds kårlek.." begyndte jeg altså at gendigte af lyst, 
provokeret af Lissner og Lyster. Da jeg i 1976 blev ansat som sognepræst ved 
Allehelgens Kirke i et stort arbejdersogn på Amager, lærte jeg snart at sætte pris på 
deres banebrydende indsats. I forbindelse med konfirmand-arbejdet begyndte jeg at 
arrangere familiegudstjenester med nye salmer (også med rytmiske melodier) - til 
stor glæde for både konfirmanderne og deres forældre og de trofaste gamle damer i 
den meget lille menighed. Og det havde være ganske umuligt, hvis ikke Herluf 
Andersen, Lissner, Lyster, Dorthe Roager Scharling, Ester Bock, Erik Strid og 
Johannes Johansen havde set nødvendigheden af nye salmer- og havde vovet pelsen; 
og hvis ikke bl.a. Løgumkloster Højskole, De grønne Spejdere og Mogens Hansen 
havde formidlet deres salmer videre til os på herrens mark..

I konfirmandtimerne forsøgte jeg i begyndelsen at få ungerne til at sidde stille - 
lige efter skoletid - kl. 14-16 - mens jeg forklarede dem meningen med Grundtvigs
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salmer, men det var så håbløst, at jeg af pædagogisk nød forsøgte at gendigte 
Grundtvig.

Du, som vor frygt fordriver 
med kærlighedens vin, 
bliv du vor arbejdsgiver, 
forén vor kamp med din !

Da har du overvundet 
vor dybe angst og nød, 
da er vi dybt forbundet 
med dig i liv og død.

Disse to vers blev til i et forsøg på at gendigte nr. 445 i salmebogen, og er nu v.4 i nr 
869 i Tillægget.

Mange har angrebet brugen af ordet "arbejdsgiver" om Gud. Tanken havde jeg 
såmænd fra Luthers kaldsetik og fra hans skrift "Om forretningsvirksomhed"(1524), 
som jeg havde skrevet en artikel om i skriftserien Synspunkt (nr. 9, DMS-forlag 
1971). Når jeg skulle forklare betydningen af ordet Gud, sagde jeg ofte: At tro på 
Gud er at have kærlighed til mennesker som øverstbefalende i sit liv - som arbejds
giver i både arbejdsliv, privatliv og politik. Og jeg tilføjede ofte - bl.a. med henvis
ning til dommedagslignelsen i Matt. 25 - at Gud, som den arbejdsgiver, vi skal stå til 
regnskab overfor, ser på os med de nederstes øjne. Derfor, sagde jeg - i høj grad til 
mig selv - skal du ikke bekymre dig så meget om, hvad din jordiske arbejdsgiver og 
de store i verden mener om dig, men mere om, hvad de små og fattige mener. For 
din himmelske arbejdsgiver ser på dig med deres øjne.

Når det efterhånden - især i årene i Tingbjerg (1979-91) - blev en integreret del af 
mit arbejde som præst at skrive salmer og kollekter - så hang det sammen med, at 
jeg følte det som min pligt at holde gode gudstjenester for mine medmennesker, 
præcis som skomageren skulle tjene Gud ved at lave gode sko til sin næste. Og for 
de familier, der ganske uden kirkelige forudsætninger, kom i kirke, fordi et barn 
skulle døbes eller konfirmeres - for dem kunne jeg ikke holde gode gudstjenester, 
hvis jeg kun brugte salmebogen og de autoriserede kollekter. Det ville være, som de 
skriftkloge og farisæerne i evangeliet, at lukke døren til Guds rige, for dem, der 
gerne vil derind. Og det var - og er det modsatte, der er opgaven. For at gøre det 
glædelige budskab åbent, offentligt, tilgængeligt for almindelige københavnere 
uden sproglig studentereksamen, var det nødvendigt at ikke bare prædikenen, men 
også nogle salmer og bønner var på vort jævne, nutidige modersmål. Og mindst to
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af salmerne måtte være på en kendt - eller meget folkelig melodi. M.a.o. så jeg nye 
salmer som en uundværlig del af den gyngende bro til de levendes land.

At nye salmer var vigtige, var ikke noget, jeg bildte mig ind. Efterspørgselen var 
langt større, end produktionen. Hvis vi en enkelt søndag i Tingbjerg kun sang efter 
salmebogen, så rejste der sig vilde protester ved kirkekaffen - også fra de gamle, 
trofaste kirkegængere. Så i den periode skrev jeg virkelig til gudstjenestebrug. Og 
det var en ideel situation, fordi skrivebordsproduktet blev prøvet af - og rettet til - 
bl.a. efter kritik fra menigheden.

Angående det kirkeretlige problem, som Lindhardt pegede på i Jyllandsposten, så 
søgte og fik jeg - med menighedsrådets anbefaling - biskoppens tilladelse til at bruge 
ca. 20 af mine egne indlednings- og nadverkollekter ved "familiegudstjenester og 
lignende". Det gjorde det langt lettere at integrere nye salmer i gudstjenesten, at der 
også var et nutidigt sprog i flere af bønnerne, og at liturgien iøvrigt var ganske 
lavkirkelig - næsten uden korsvar. Efter pres fra menigheden kom højmesserne 
efterhånden til at ligne familiegudstjenester, og det havde menighedsråd og præster 
naturligvis en samtale med biskoppen om.

Jens Vejmand
En skriftlig tilladelse til at bruge mine egne salmer ved højmesser fik jeg på 
forunderlig vis af biskop Ole Bertelsen i 1985. Det gik sådan til:

Jeg havde til en radiotransmitteret højmesse valgt Jeppe Aakjærs "Hvem sidder 
der bag skærmen" som salme før prædikenen, der som tekst havde brylluppet i 
Kana, hvor Jesus forvandler vand til vin. Jens Vejmand forvandler jo med sin ham
mer "de hårde sten til brød". Baggrunden for dette valg var bl.a., at det en onsdag, 
efter at vi havde sunget Jens Vejmand, åbenbarede sig, at fem af de femogtyve faste 
deltagere i dette ugentlige møde var børn af Jens Vejmand - d.v.s. af en skærve
hugger. Ved at sætte sangen om Jens Vejmand på nummertavlen ønskede jeg bl.a. at 
offentliggøre, at Tingbjerg Kirke var en folkekirke for alle - også for Jens Vejmands 
børn og børnebørn og oldebørn.

En stud. teol. i Hillerød hørte gudstjenesten i radioen og klagede til kirkemini
steren, der sendte klagen til Ole Bertelsen, der udbad sig en forklaring. Han fik en 
afhandling på fem sider, men måtte naturligvis give mig en næse. Han kunne ikke 
anerkende brugen af en højskolesang som Jens Vejmand som salme ved en gudstje
neste. Det havde været bedre, skrev han, om du i stedet havde citeret Jens Vejmand i 
din prædiken, og havde brugt den salme, du læste som slutning på prædikenen, som 
fællessalme.

Sådan fik jeg tilladelse til at bruge egne salmer ved højmesser, og det var i de 
følgende år helt sikkert med til at højne kvaliteten af de salmer, jeg skrev.
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For at fastholde, at der er plads til Jens Vejmand i folkekirkens gudstjeneste skrev 
jeg siden en julesalme på Carl Nielsens melodi til "Jens Vejmand". Den har efter
hånden fået følgende form (og Merete har også skrevet en ny melodi til den):

Der var engang en kejser 
med magtens gyldne glans.
Så langt som nogen rejste, 
var verdens riger hans.
Guds Søn lod han sig kalde, 
hans hær var overalt.
Når han et ord lod falde, 
var fredens dage talt.

I kejsergudens dage 
led jordens småfolk nød.
Protester, gråd og klage 
blev kvalt med kors og død.
Hver frihedskamp blev taber 
mod denne psykopat, 
som mente, verdens skaber 
var ham i stort format.

Men da kom skabermagten 
til syne i det små, 
midt i det mørkelagte, 
som ingen kejser så.
Maria fik en lille 
i fåreflokkens skur, 
og stjernerne stod stille 
på himmelrummets ur.

Syng højt, I får og hyrder, 
om himmelprinsens pragt.
Han bærer vores byrder 
og bryder mørkets magt.
Guds Søn vil vi ham kalde, 
hans fred er over alt.
Når han biir alt i alle, 
er stridens dage talt.
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Mit hjerte har en kejser 
med kærlighedens glans. 
Så langt som nogen rejser, 
er verdensrummet hans. 
Hans ord vil aldrig falde, 
hans tid er evig lang.
Når han biir alt i alle, 
biir al vor sorg til sang.

Livets træ.
En person, der fik stor betydning for mig, var den senere rektor for Pastoral
seminariet i København, Jens Brøndum. Da han i et foredrag i KKS sidst i tresserne 
understregede det vigtige i, at det er Jesus fra Nazaret, der er Kristus, undrede det 
mig lidt. For det troede jeg, da at alle kristne var enige om, for det er jo kernen i 
kristendommen. Men da jeg kort tid efter hørte, at en af de teologiske professorer 
havde udtalt, at for ham kunne det ligesågodt være Judas som Jesus, der var Kristus, 
så begyndte omfanget af de teologiske modsætninger i folkekirken at gå op for mig. 
Nogen tid efter dukkede glosen "judasteologi" op i mit ordforråd.

Jens Brøndum var en af de første økologisk bevidste teologer i Danmark, og 
måske var det hans fortjeneste, at vi ikke fik atomkraftværker her. Mig bekendt blev 
Organisationen til Oplysning om Atomkraft stiftet i hans præstebolig, da han var 
studenterpræst i Lundtofte. En stor OOA-demonstration imod atomkraft i alminde
lighed og Barsebåck i særdeleshed husker jeg især, fordi min datter på to år bagefter 
begejstret fortalte, at hun havde været til menstruation. Men den fik også betydning 
for flere af mine salmer. Slagsangen på Christiansborgs slotsplads den dag i efteråret 
1978 (?) var, "Hvad skal væk ? Barsebåck ! - Hvad skal ind ? Sol og vind !" Og den 
er der et ekko af i min treenighedssalme: "Du, som lader græsset gro, " v. 4: "Du, 
som trods mit kolde sind, kysser mig i sol og vind..." (Tillæg til DDS 835). Vi sang 
også en hymne med følgende omkvæd: "Vi er et træ med dybe, dybe rødder. Aldrig 
gir vi op !" At synge det i denne kæmpe forsamling af engagerede unge køben
havnere gjorde et voldsomt indtryk på mig. Det blev senere til den tanke, at en 
salme med livets træ som centralt symbol, måske kunne bidrage til at hente nogle af 
de bortløbne lemmer tilbage til det folkekirkelige fællesskab i vintræet.

1 1980 var der Kirkedage i Ålborg, hvor jeg holdt bibelforedrag om "Magt" - bl.a. 
om Romerbrevets kap. 13. Slutningen på foredraget var salmen "Når kærligheden 
får magt i verden", og senere på kirkedagene sang vi den på Riis-Magnussens 
melodi til "En lærke letted". (Til fælles sang s.ll). Den fik hurtigt stor udbredelse og
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kom med i De Unges Sangbog, i Teen-Sangbogen, i Konfirmandens Bog (v. Erik 
Ågård og Søren Lodberg Hvas), i Møllehaves "Danske Salmer" (med Meretes nye 
melodi) og i katolske, baptistiske og metodistiske sang- og salmebøger. Så udbredt 
blev den, at enkelte tidehvervsfolk stødte på den og bl.a. i læserbreve advarede 
imod den. Det må være p.g.a. deres indflydelse, at den ikke kom med i salme
bogstillægget. Den er ellers inspireret af Luther. Ganske vist er dens gennemgående 
teologi en fælleskirkelig gudsrigesteologi, men den lærte jeg af den lutherske profes
sor Skydsgaard. Og ganske vist er sidste vers en omskrivning af Frans af Assisis bøn:

Gud tag nu magten i vores indre, 
gør os til redskaber for din fred.
Lad ingen magter i verden hindre 
os i at leve i kærlighed.
Da lykkes livet i lyst og nød, 
da synger hjertet i liv og død.

Men bønnen i 2.-3. linie hænger sammen med Luthers tanker om, at "øvrighedens" 
opgave er at sætte grænser for synden, så den ikke breder sig på kærlighedens 
bekostning. (Hvis alle var kristne, var øvrigheden jo overflødig). Og hjertet, der syn
ger i liv og død i sidste linie, er en folkelig-poetisk omskrivning af et af den luther
ske teolog Paul Tillichs grundbegreber "ultimate concern". Og salmens indledning 
rummer næsten et Luther-citat:

Når kærligheden får magt i verden, 
vil ingen udnytte andres savn.

I "Om forretningsvirksomhed" skrev Luther i 1524, at hvis staten accepterer forret- 
ningsmændens nye lov, at man må sælge sin vare til den pris, man kan få, - så er der 
givet plads for begærligheden, så er alle helvedes døre og vinduer lukket op, så kan 
intet i forretningslivet være uden synd, for så ser forretningsmanden "på sin næstes 
nød og trang, ikke for at afhjælpe den, men for at udnytte den til egen fordel og 
sætte prisen op på sin vare."

"Når kærligheden får magt i verden" var et forsøg på at skrive en kristen "Inter
nationale". Den er inspireret både af l.-maj festlighedernes "Internationale" og af 4.- 
5. majs fejring af befrielsen og folkestyret. Alene af den grund er den ikke 100% lu
thersk, for Luther kunne ikke forestille sig et demokrati. Dertil var hans menneske
syn for sort. Men jeg er i denne som i andre salmer så luthersk, som man kan være, 
når man er demokrat, og når man iøvrigt tager til efterretning, at reformationen
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medførte e^i bibelforskning, hvis resultater, vi ikke kan lukke øjnene for, og at viden
skaben og teknikken i det hele taget har ændret mangt og meget siden Luthers tid.

Træet med de dybe rødder kom ikke med i "Når kærligheden får magt.." Men 
det dukker op i dåbssalmen, "Sov du lille, sov nu godt" (Tillæg til DDS 856), en 
salme, der har en helt banal, paulinsk dåbsteologi (Rom. 6,3ff). Og det blev malet 
som glasmaleri på indgangsdøren til Tingbjerg Kirke, som vi indviede 11/9 1983. 
Dåben er jo døren indtil kirken, til medlemskabet på Kristi krop = vintræet.

"Jeg er vintræet, I er grenene. Bliv i mig, så bliver også jeg i jer. Thi skilt fra mig 
kan I slet intet gøre". Sådan havde min far skrevet foran i den Bibel, jeg fik som kon
firmationsgave af mine forældre. Så alt i alt var det ret nærliggende at holde en tale 
til konfirmanderne i Tingbjerg Kirke om døren og vintræet og grenene. Talen blev 
rimet og strofisk - med fire vers. Senere blev den til følgende salme:

Livets træ

Et talende træ er min mester, 
i syd og i vest og i øst og i nord 
lyder min mesters forløsende ord:

Jeg er døren ind til verden, 
livets dørtræ, fødselssmerten. 
Fisk og fugle, dyr og planter, 
torsk og tidsel, spurv og panter, 
sort og gul og brun og bleg 
kom til verden gennem mig.

Jeg er livets træ i altet, 
suger vandet, suger saltet, 
vækker døde ting til live, 
gør de golde kreative.
Her i mig er skabelse, 
fjernt fra mig fortabelse.
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Jeg er træets dybe rødder.
I er grene, hænder fødder. 
I skal bære frugt og blade, 
blive brugt og være glade. 
Her i mig er frodig fred, 
fjernt fra mig er rodløshed.

Jeg er vintræ, I er kviste, 
ingen af jer vil jeg miste.
Jeg er kroppen, I er lemmer.
Jeg er stammen, I har stemmer. 
Her i mig er livets land, 
fjernt fra mig er bål og brand.

Jeg er træet, I min krone.
Jeres troskab er min trone.
Jeg har tusind arbejdsgrene, 
salmesang er kun den ene.
Her i mig er virketrang, 
fjernt fra mig er undergang.

Jeg er håbets træ i verden, 
skaber fødselsve af smerten,

skaber brød af ørkensandet, 
skaber vin af vaskevandet.
Her i mig er meningen, 
fjernt fra mig forsteningen.

Jeg er evig, I i tiden.
Jeg er bag alverdens viden.
I skal tænke, så det knager, 
være lys på lysestager.
Her i mig er kærlighed, 
fjernt fra mig uærlighed.
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Jeg er jordens gode hyrde.
Jeg har båret angstens byrde.
Jeg har gennemlevet døden.
Jeg har malet morgenrøden.
I mig er opstandelse, 
fjernt fra mig forbandelse.

Jeg er døren. Når den svinger, 
er jeg livets træ med vinger.
Evigt flyver jeres glæde, 
når I bliver i min kæde.
Sort og gul og brun og bleg, 
lev og ånd og bliv i mig !

Denne salme er ikke noget fuldendt kunstværk, selv om jeg har brugt oceaner af tid 
og kræfter på den. Men den er vigtig. Bl.a. fordi den rummer en nødvendig indsi
gelse imod den grundtvigske fejltagelse, at salmesangen med vore kødtunger skulle 
være det sted, hvor Ordet bliver kød - og altså troens eneste praksis. Naturligvis 
også mod den variant af salmekulten, at salmer skal være den højeste kunst, fordi de 
i kristendommen skulle erstatte ofringerne af fejlfri dyr i Jerusalems tempel. Dette 
forsøg på at forbinde romantikkens dyrkelse af kunsten (og af geniet) med kristen
dommen er flot tænkt, men det har intet med evangelisk luthersk - eller nytesta
mentlig - kristendom at gøre. Det har derimod udsagnet:

Jeg har tusind arbejdsgrene, 
salmesang er kun den ene.

Noget af det afgørende, folkelige i Luthers reformation var jo, at han gjorde op med 
åndshovmodet hos de gejstlige og fremhævede bondens og håndværkerens arbejde 
til folkegavn som mere kristeligt og gudvelbehageligt end munkens åndelige 
anstrengelser for at frelse sig selv. Denne forståelse af arbejdet som gudstjeneste 
findes endnu i Kingos salmer, men forsvinder i pietismen og grundtvigianismen, 
sandsynligvis som en følge af den økonomiske spekulations (= syndens) magt
overtagelse i arbejdslivet. Når jeg, ligesom iøvrigt K.L.Aastrup, holder fast ved den 
lutherske kaldstanke, er det ikke fordi, jeg lukker øjnene for virkeligheden, men 
fordi jeg mener, at vi alle i vores folkestyre har medansvar for, at stat og kommuner 
regulerer arbejdslivet - både i det offentlige og det private - sådan at vores daglige 
arbejde kan udføres til fællesskabets og medmenneskets gavn - og til Guds ære.
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"Livets Træ" blev, som flere af mine salmer, først en salme, efter at Merete havde 
skrevet melodi til. Nogle har haft indvendinger imod, at salmens jeg er Jesus Kristus. 
Men det har den jo fælles med Lord Of The Dance og Johannesevangeliet. Hvor fræk 
forfatteren til Johannesevangeliet i grunden er, blev jeg først opmærksom på, da 
Bjarne Lenau, den nuværende chef for Kirkens Korshær, omkring 1980 indvendte 
imod "Dansens Gud", at den har Jesus som talende subjekt. Det var for frækt fundet 
på af Sydney Carter. Jeg blev ham svar skyldig, men fandt senere svaret i Johannes
evangeliet. For det evangelisten gør der, er jo - i Jesu lange taler om sig selv - at 
lægge det i munden på Jesus, som han selv vil sige om ham. Og vel er det frækt, men 
det har også en stærk virkning.

At jeg i denne salme forbinder Jesu tale om sig selv som vintræet med forvand
lingen af vand til vin ved brylluppet i Kana - og dermed gør vin-underet til den 
"naturligste" ting i verden - vil den opmærksomme læser naturligvis selv se. Men 
næppe nogen kan se, hvor træets vinger i sidste strofe kommer fra. Bortset fra, at de 
vokser ud af den tofløjede glasdør med automatisk lukning, så kom de flyvende til 
mig fra sidste strofe af et digt af Martin A. Hansen ( Thorkild Bjømvigs disputats 
"Kains Alter"s. 255):

Stenene får ikke Tunger 
efter Ønske 
Træet får ikke Vinger 
af Længsel.
Hjertet bliver ikke et andet 
selv om det jamrer over sig selv.
I Brændingen synger Stenene, 
i Stormen løfter Granen vingerne, 
en fremmed har ramt 
Hjertet.

Efter krigenes dynger af lig ...
En af grundene til, at nye salmer er en nødvendighed, er, at verden har forandret 
sig. F.eks. er menneskets magt i kraft af videnskaben og teknikken blevet større og 
større, så det snart er mere almindeligt at forundres og forskrækkes over menneskers 
magt, end over Guds. Ikke for ingenting synger Lars Busk Sørensen: "Menneske, din 
egen magt gør dig svimmel og forsagt". Det er allerede mere end 10 år siden, at jeg 
efter en vielse, hvor brudgommen var gensplejser, indbød ham til en debat i kirken 
om gensplejsning. Før debatten sang vi naturligvis, som ved brylluppet, "Op al den 
ting, som Gud har gjort !" Gensplejseren greb bolden og returnerede: Det er jo
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rigtigt, som vi sang, at ingen konger i verden kan sætte et blad på en nælde. Men 
hvad kongerne ikke kan, det kan vi gensplejsere !

Lars Busk Sørensen er blevet kritiseret stærkt for i ovennævnte salme at sige: 
“Livets Gud har ingen hænder." Jeg synes han skal have ros for at minde os om den 
Kristusskikkelse, der i en tysk katedral, under krigen, bogstaveligt talt fik bombet 
armene af, og dermed at modsige tidens trend, hvor unge såkaldte teologer og 
præster ganske bevidstløst overtager Kierkegaards gammeltestamentlige billede af 
Gud som “styrelsen".

Jeg tror, det var i Trinitatis Kirke, at professor Skydsgaard engang indledte en 
prædiken med spørgsmålet: "Hvor var Gud i Dresden ?" Efter at have fortalt om 
ildstormen i Dresden udvidede han spørgsmålet til at gælde koncentrationslejrene, 
Hiroshima o.s.v. Og til sidst kom svaret. Gud var i Dresden, i koncentrationslejrene, 
i Hiroshima, sammen med ofrene. Det ved vi fra Jesu kors - og fra hans råb, som er 
Guds eget råb: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig !" Denne tanke om 
Guds med-liden findes i flere af mine salmer, bl.a. i Tillæg til DDS nr. 812 og i 
følgende påskesalme:

Det er påske, men mennesker græder, 
det er ude med håb og med tro.
Det er påske, vi drikker og æder 
for at finde lidt tanketom ro.
Det er påske med brækkede liljer.
Det er påske med knækkede viljer.
Der er mørke på menneskers jord.

Hvem kan tro på en Gud, der er kærlig, 
efter krigenes dynger af lig.
Se de sultende børn og vær ærlig !
Hør de døendes stønnen og skrig.
Her er hævntørst og hård konkurrence.
Her har kærlighed aldrig en chance.
Hvem tør sige for alvor: Jeg tror !

Selv om alle vil kalde mig tåbe, 
vil jeg sige for alvor: Jeg tror !
Uden Gud var det slut med at håbe.
Uden Gud var vor fjende for stor.
Men den stærkeste magt her i verden
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er os nær midt i nøden og smerten.
Det er kongen af korset, vi tror!

Vi tror ikke, at én i det fjerne 
har iscenesat alt, hvad der sker.
Gud er ikke en hjerteløs hjerne, 
der for sjov dræber småbørn og ler.
Nej, hvis jorden en dag står i flammer, 
ved vi. Gud er, hvor bomberne rammer. 
Det er kongen af korset, vi tror.

Vi tror ikke, at skaberen ligner 
en diktator med prangende pragt.
Vi tror ikke på én, der velsigner 
sine venner med rigdom og magt.
Hvad vi lærte Langfredag omsider, 
er, at skaberen lider og slider 
for at frelse sin menneskejord.

Hvad vi tror er, at menneskets skaber 
er til døden forelsket i os.
Hvad vi tror er, at dødsmagten taber, 
når Guds kærlighed byder den trods. 
Hvad vi ved er, at én har begivet 
sig i døden for os og for livet.
Det er Jesus på korset, vi tror.

Det er Jesus på korset, der sejrer 
over had, over hævntørst og mord.
Det er kongen af korset, vi fejrer.
Det er kærlighedskongen, vi tror.
Han er ét med vor evige skaber.
Nu er døden den evige taber.
Det er det, vi bekender og tror.
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Det er påske med blomstrende krokus.
Det er påske med latter og smil.
Vi ser Kristus stå op, hokus pokus !
Vi ser Gud narre døden april!
Det er påske med lysende liljer.
Det er påske med vågnende viljer.
Det er morgen på menneskers jord !

MelodvMerete Wendler 
eller Aksel Madsen (Det var 
ikke en nat som de andre)

Guds kongeherredømme.
"Jesus forkyndte Guds Rige, Guds kongeherredømme, men det var kirken, der 
kom!" Dette citat af Alfred Loisy tog K.E.Skydsgaard ofte udgangspunkt i, i forelæs
ninger og prædikener. Det samme citat er et af udgangspunkterne for Villy Søren
sen i hans bog "Jesus og Kristus", der måske nok er den dårligst skrevne af Villy 
Sørensen bøger, men som alligevel, sammen med Niels Willerts disputats, "Den 
korsfæstede Konge", er en af de allervigtigste teologiske bøger fra halvfemserne. Jeg 
nævner den her, fordi Villy Sørensen med den bog bidrager til brobyggeriet mellem 
den ikke-kirkelige kristne humanisme og den kirkelige kristendom, et brobyggeri, 
som jeg også gerne vil bidrage til med mine salmer. Den gudsrigesteologi, som er et 
vigtigt element i dette brobyggeri, og som jeg altså har fra Skydsgaard, findes i 
mange af mine salmer. Tydeligst udfoldet er den vel i "Når kærligheden får magt i 
verden", i "Jeg kender en vingård, den gode" (i "Rum og rytme" - udgivet af Forum 
for rytme i kirken" 1993) og i "Vidunderligt og underfuldt er kærlighedens rige". 
Brorson er tæt på denne teologi - og peger også på sin tids problemer med den, når 
han siger:

"Du gør det at de døve høre, 
den blinde får sit syn igen, 
den halte friske trin kan gøre, 
spedalskhed viger for dig hen....

Har du da før så vældigt øvet 
dit herredømmes store magt, 
hvi går jeg da så dybt bedrøvet..

(DDS 444)
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For hvad skal en hæderlig teolog og salmedigter stille op med evangeliernes tale om, 
at Guds kongeherredømme (= skaberkærlighedens magtovertagelse) bryder igen
nem i Jesu helbredelser, når den slags helbredelser faktisk ikke sker (mere). Bortset 
fra, at salmedigterne godt kunne have holdt fast på evangeliernes klare melding om, 
at sygdom og for tidlig død ikke er Guds værk og vilje, men dæmonernes værk, så 
forstår jeg godt tendensen gennem århundrederne til åndeliggørelse af helbredel- 
sesundeme, bl.a. ved at fortolke spedalskheden som "syndens forfærdelige spe
dalskhed". For "i gamle dage" var det jo kun "sværmere" og "karismatikere", der 
bildte sig ind at kunne stille noget op imod bømedødelighed, barselsfeber, blind
tarmsbetændelse, lungebetændelse o.s.v. Men bl.a. takket være evangeliernes klare 
melding er der især i vort århundrede vokset en lægevidenskab frem, der kan noget,
- og dertil en teknik, der kan hjælpe mange uhelbredeligt handicappede til et bedre 
liv. Så i dag er der intet sværmerisk ved at tale om omsorg for det legemlige liv og 
helbredelse af syge som noget, der hører gudsriget til. Uanset om de er troende eller 
ej, kan læger og sygeplejersker i dag tjene Gud i deres daglige arbejde - helt i 
overensstemmelse med Luthers kaldsetik. Og patienterne - og vi forældre til børn, 
der var døde, hvis ikke der havde eksisteret antibiotika f.eks. - må vel have lov til at 
sige Gud tak, fordi mennesket er skabt "kun lidt ringere end Gud", som det hedder i 
Salme 8 i GT.

Velsignelse af homoseksuelle
P.g.a. den æstetiske farisæisme, der har hærget salme- og gudstjenestedebatten de 
seneste år, er en af mine bedste salmer ikke kommet med i Tillæg til DOS. Under
tiden har man en fornemmelse af, at Emma Gad har mere at skulle have sagt i Folke
kirken, end Jesus, toldernes og syndernes ven. Det er en bryllupssalme, "Midt i et 
koldt og mørkt univers" - på melodien til Kim Larsens "Papirsklip", tilgængelig i 
det norske "Kirke og kultur" nr 1, 1995, og i Præsteforeningens blad nr.23/ 1995. 
Når jeg har brugt den ved bryllupper og salmesangsaftner, har den fået mange roser
- nogle gange ledsaget af en opfordring til at skrive en salme til vielse eller velsignel
se af homoseksuelle par. I forbindelse med en forfatteraften i Studentermenigheden 
med Dorrit Willumsen om Herman Bang i november 97 havde jeg i forvejen lovet 
studenterne, at forsøge at skrive sådan en salme til den indledende gudstjeneste. Det 
kom der to salmer ud af. Den første er en bearbejdning af en lidt ældre sag, - et for
søg på at gøre Nis Petersen til salmedigter, ved at føje to vers til de to første vers af 
hans "Forår ved Mariager fjord":

To gyldne sommerfugle fandt hinanden,
og otte gyldne vinger bar dem bort.
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En lille bitte skovmus fandt en anden, 
og de fik forårskuller i forstanden,

og livet er så altfor, altfor kort.
Og der skød primula og anemoner, 

og der skød gøgeurt af jordens lænd, 
og der kom hundrede af millioner 
af muntre lattermilde blomsterkoner 
og muntre lattermilde blomstermænd.

Du milde, mægtige mirakelmager, 
som elsker sommerfuglevinger frem, 
del ud af al den fryd, du har på lager, 
så evighedens frø i tidens ager, 
plant håb og fred i alle jordens hjem !

Så takker vi for kroppen og forstanden, 
for livet, der er altfor altfor kort, 
for kærlighedens sejer over Fanden, 
for lykken, som vi finder hos hinanden, 
til dine store vinger bær' os bort.

Melodi: Merete Wendler

Selv om der er noget guddommeligt ved seksualiteten, - den gør jo, at livet føles for 
kort, - så sorterer den hos Nis Petersen i 1926 stadig under fanden. Han skrev nemlig 
i første strofe: "En lillebitte skovmus fandt en anden, og de, nå ja, de fristedes af 
fanden ..." Og digtet slutter også med at ulykken er sket: Smedens tøs syr babytøj. 
Meget af den sorte angst, der klæbede til det seksuelle - også efter 1926 - angsten for 
at få barn for tidligt, eller for at få barn nr. 13, eller for at få syfilis eller livsfarlig 
barselsfeber, eller for at miste endnu et nyfødt barn - det meste af den angst, er vi 
befriet for i dag, takket være prævention og lægevidenskab. I forhold til tidligere 
generationer er vores livsvilkår på seksuallivets område radikalt forbedret. Og det 
har selv den sorteste, luthersk-missionske moralist glæde af i sit eget seksualliv. Der
for har vi alle et mere positivt syn på seksuallivet, end man nogensinde før har haft. 
Vi har lyst til at synge Gud en sang for det. Og det skal vi naturligvis gøre.

En af konsekvenserne af, at vi nu kan betragte seksualiteten som en gave, og ikke 
skal have den legitimeret af frugtbarhed, er, at vi kan glæde os over erotik og 
forelskelse og seksualliv hos ældre mennesker, der ikke mere kan få børn, og at de 
fleste af os nu ønsker homoseksuelle et godt kærligheds- og seksualliv. I min barn
doms nærmest fundamentalistiske verden eksisterede homoseksualitet ikke. Vi kun-
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- at vi da søger sammen 
til kærlighedens Gud 
og henter ild ved flammen, 
der aldrig kan gå ud.
For sandere end drilske 
er ordene, at elske 
kan ingen uden Gud.

Så her vi dig, du milde, 
som byder kulden trods, 
du kærlighedens kilde, 
som gir dig selv til os, 
at du os vil velsigne, 
så vi dig lidt kan ligne 
og elske, som du gør.

Til det at leve sammen 
på jorden er forbi, 
til sorgen synger amen 
på glædens melodi.
Til alle vore kroppe 
om nede eller oppe 
er med i lysets dans.

v.1-2 frit efter Grundtvigs "Hvad er det min Marie". Melodi som denne. 
Højskolesangbogen nr. 507

Hvedekomet
I min gymnasietid hørte jeg på et sommermøde i den kristelige gymnasiast
bevægelse P.G. Lindhardt holde foredrag om det evige liv. Jeg husker naturligvis 
bedst, at jeg selv i debatten efter foredraget protesterede vildt og hævdede, at hvis 
der ikke er et liv efter døden, så har livet ingen mening. Lindhardts ord har nok 
alligevel fundet grobund i mit sind, for i alle de år, jeg har været præst, har jeg lige 
før jordpåkastelsen læst ordene fra Romerbrevet 8 om, at intet i verden - heller ikke 
døden - kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus, vor Herre. Sådan havde jeg 
nemlig hørt, at Lindhardt gjorde. At det er Jesu kærlighed, der er det faste holde
punkt i livet og i døden, det er måske nok lidt banalt, men jeg tror, jeg har lært af 
Lindhardt. Og af Skydsgaard. I en skærtorsdagsprædiken citerer han Dietrich Bon-
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hoeffer for at sige et sted: " I Jesu frihed, eller måske rettere i Jesu frihed fra sig selv, 
i dette: at være til for andre indtil døden - består Jesu almagt." Og Skydsgaard føjer 
selv til :"I Jesus falder kærlighed og almagt sammen"(Prædikener fra Trinitatis 
Kirke, Anis 1987 s. 39).

Ingen af os er frie fra os selv. Når jeg indimellem bruger timer, ja dage, på at 
finpudse en salme, så den måske kunne falde i salmebogskommissionens smag, så 
har jeg faktisk mig selv mistænkt for stadigvæk med mit salmeskriveri at forsøge at 
vinde min fars kærlighed, skønt han er død for mange år siden. Ja måske er det 
stadig prinsessen fra højskoleverdenen i Vallekilde jeg forsøger at vinde, skønt hun 
for længst er rejst til Amerika. At jeg aldrig vinder tidehvervsfolkenes og elite
grundtvigianernes kærlighed har jeg svært ved at affinde mig med. Men relgions- 
forskellene er jo nok for store.

Bag ovennævnte Bonhoeffer-citat gemmer sig to af kemeteksterne for den økume
niske teologi efter anden verdenskrig: Filipperhymnen i Filipperbrevet 2,5-11 og 
Johs. 12,24: "Hvis hvedekomet ikke falder i jorden og dør, bliver det ene (tomt, 
meningsløst), men dersom det dør, bærer det megen frugt!" Det er også keme- 
tekster i mine salmer. Hvedekomsordet er altertavleinskriptionen i Allehelgens 
Kirke på Amager, hvor jeg begyndte mit præstearbejde. Det står også på alteret i 
Hans Tausens kirke, hvor jeg nu er sogne- og studenterpræst. Jeg vil derfor, kære 
læser, sige dig tak for opmærksomheden og slutte med et lille digt, som måske både 
Emma Gad og min indremissionske far ville have kunnet goutere. Ja, selv min barn
doms prinsesse ville måske have syntes om det. Men i virkeligheden tilhørte hun 
nok heller ikke så meget den grundtvigske elite som den samme humanistiske ver
den som Villy Sørensen.

Digtet kan også synges på en melodi af Merete:

I kærlighedens fryd er gråden gemt.
Af liv og glæde følger død og smerte.
I festens rus biir sorgens cello stemt.
Hver sommer har en vinter ved sit hjerte.

Er krop og kærlighed da halm og hø ?
Er visdoms råd at vende livet ryggen, 
at slukkes, lade lidenskaben dø, 
og nå den tomme, smerteløse lykke ?

Ved Gud i Jesus Kristus, nej, vi tror, 
at lidenskaben vækker morgenrøden.

29



Som hvedekomet i den kolde jord 
har kærligheden gennemlevet døden.

I kærlighedens gråd er glæden gemt.
Guds rige bryder frem som smil af smerter. 
I sorgens nat biir festens fløjter stemt.
En evig sommer gror i vore hjerter.

Nogle andre sider af mine salmers historie har jeg o ffentliggjort i Præsteforeningens Blad nr. 23,1995 
og i Kirke og Kultur, Universitetsforlaget Oslo, nr. 1 1995.
Jeg arbejder p.t. på en udgivelse afca. 100 salmer som bidrag til fejringen af Jesu 2000 års fødselsdag.
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MERETE WENDLER

En ny salmemelodi

En salmetekst og dens melodi er to uadskillelige størrelser. Ganske vist bliver 
teksten til først, i hvert fald i en eller anden grundform. Det giver ikke nogen 
mening at skrive en salmemelodi, hvis ikke der er en tekst at skrive den til. For der 
er ikke noget ved en melodi, der siger salme, hvis ikke den melodi har en salmetekst. 
Teksten føder melodien hos komponisten, og tekst og melodi er, i hvert fald ideelt 
set, nært forbundet.

Der er et stærkt moment af improvisation indblandet, når jeg skriver melodier. 
Men det er forberedt improvisation. Meget forberedt improvisation endda og ikke 
som når jeg læser højt af Peter Plys og støder på ét af Plys' små syngevers, som jeg så 
på stedet må finde på en melodi til. Sådan en lille melodi kan være meget god til 
lejligheden, men den skal jo ikke holde til lang tids brug. Den skal bare være der på 
det sted i historien, hvor Plys lige synger en sang. Og næste gang jeg så læser 
kapitlet, lyder sangen nok anderledes. Kravene til den umiddelbart improviserede 
melodi er ikke store, sådan som de er det til salmemelodien.

Når jeg møder en salmetekst, som skal have en melodi, læser jeg først teksten 
igennem nogle gange. Hvad handler den om? Hvordan er teksten bygget op, og 
hvilken karakter har den?

Så læser jeg teksten højt for mig selv. Hvor ligger betoningerne, og hvilke ord er 
de vigtigste? Oplæsningen er det svære punkt, for den fremprovokerer straks Peter 
Plys-refleksen: Hundredesytten bidder af en melodi trænger sig lynhurtigt på. 
Lirum-larum, som ikke vil kunne huskes af hjernen i morgen. Jeg afviser stædigt det 
hele, for det er ikke tilstrækkelig prægnant melodistof.

Det talenære er vigtigt for mig. Hvor megen sang, både rytmisk og klassisk, dyr
ker den kunstneriske udtryksform og ser stort på, hvordan ordene ville lyde, hvis de 
blev talt og ikke sunget, så vil jeg gerne lægge sangen tæt op ad talen. Teksten er 
melodiens begrundelse, og en salmetekst er sprog, der vil tales og synges. Det 
talenære hjælper forståeligheden.

Jeg undersøger, om versene er nogenlunde ens i deres form og indhold. Det er 
svært at arbejde med strofiske tekster, for der er næsten altid noget, der ikke er 
ligesom resten og hvordan så skrive en melodi, der passer til det hele? Tænk f.eks. 
på Grundtvigs Alt, hvad som fuglevinger fik (DDS nr. 10). Laubs melodi (DDK nr. 16) 
betoner i 1. linie ordet hvad uforholdsmæssigt meget, men det er selvfølgelig, fordi 
førstelinierne i resten af salmen har en stærk betoning på 2. stavelse. Det er noget 
etrisk, men forskellen kan også ligge i indholdet.
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Efter oplæsningen lærer jeg teksten udenad, og så begynder ordene for alvor at 
synge inde i mit hoved. Også om natten. Sortering er nødvendig. Det er som at stå 
foran et kæmpestort skuffedarium, og alle skufferne åbner sig og tømmer deres ind
hold ud over mig.

Jeg leder altid efter en ide, som kan bære. Det kan være en rækkefølge af nogle 
toner. F.eks var ideen bag min melodi til Hans Ankers Sov du lille, sov nu godt 
(Tillægget nr. 856, Koralbog nr. 122) toner i vuggende bevægelse fra side til side:

Éide P P
frem og tilbage frem og- tilbage

melodi
* *

og bevægelsen den modsatte vejmm rnmmmm p
t. 1=2 t. 9-10

Ideen kan også være en harmonisk sekvens eller en rytmisk figur. Harmonik og 
rytme hænger tæt sammen med melodi. Det er under jagten på en idé, at improvi
sationen kommer ind. Nogle gange kommer melodien bare, tilsyneladende helt af 
sig selv. Andre gange er det surt slid, som i værste fald ender med alligevel ikke at 
bære ordentlig frugt.

En melodilinie skal være sangbar. Eller logisk eller mundret, om man vil. Det er 
svært at beskrive helt konkret, hvad det går ud på. Det bunder i sangtraditionen, 
selvfølgelig, og man kan mærke det, hvis man har sunget meget. Både klassisk og 
rytmisk fællessang overholder sangbarhedens uskrevne love. Som forord i lovbogen 
står harmonikken, den dur-mol-tonale, som vi kender i vores, den vestlige verdens 
musik. Som efterskrift står der noget om, hvad fællessang kan og ikke kan: bestemte 
intervaller, rytmiske figurer osv.

Det varer måske et stykke tid, før jeg er nået frem til et bud på en hel melodi. Jeg 
går og får ideer til, hvordan den skal lyde, sætter mig til klaveret nogle gange og 
prøver forskellige muligheder. Er jeg et klaverløst sted, må guitaren vikariere. Men 
fordi mine fingre er mest til tangenter, er klaveret bedst. Plastiklyden fra mit compu
tertilsluttede keyboard er ikke til kreativitet, men er kun en praktisk foranstaltning 
ved senere nodeskrivning.

På et tidspunkt har jeg en melodi og nogle akkorder, der passer til. Jeg synger 
teksten igennem nogle gange, mens jeg spiller til, og så bliver det hele arkiveret på 
disketten med salmemelodier og spyttet ud af printeren i sin foreløbige form. Det 
næste stykke tid hilser jeg dagligt på skabningen, som nogle gange viser sig at ville 
forandres noget. Nu hvor melodi og akkompagnement er bragt sammen, kan de på 
skift diktere hinanden at ændre form.
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Efter nogen tids lagring er melodi og tekst klar til at blive sunget af en forsamling, 
en menighed. Måske viser det sig, at salmen bærer. Måske er der et svagt sted, der 
skal styrkes. Salmen er ikke færdig, før den er blevet sunget og har vist sig at kunne 
synges som fællessang. Når tekst og melodi har fundet hinanden i deres endelige 
symbiose, passer de sammen, og de lader sig synge af mange. Og så giver de 
gensidigt hinanden noget, når salmen bliver sunget.

Nu er der jo dét ved nye salmemelodier, at de skal læres af menigheden for at 
kunne blive sunget. Enhver, der kan læse, kan gå lige til en tekst, og enhver, der kan 
synge fra bladet, kan gå lige til en melodi. Men de fleste voksne kan læse, og de 
færreste kan synge fra bladet. Det kræver en vis portion umage at lære en ny melodi. 
Det er måske i virkeligheden en meget væsentlig begrundelse for, at arbejdet med 
nye salmer går trægt.

Når jeg komponerer, tænker jeg ikke specielt i klassisk eller rytmisk. Klassisk og 
rytmisk tonesprog nærmer sig hinanden på en række punkter, ikke mindst når det 
handler om en melodi, der skal bruges til fællessang. Hvad jeg derimod tænker 
meget i er taktart. Altså om grundpulsen siger 1-2-3-4, 1-2-3 eller noget helt tredie. 
F.eks. hører jeg Hans Ankers forårssalme. Længe har vinteren hserget i landet (Gud ske 
tak og lov nr. 193) i 3-delt taktart, og min melodi (Den lille Koralbog nr. 142) er da 
også blevet en 6/8-melodi. Og så synes jeg, det er mindre relevant, om den nu er 
mest klassisk eller rytmisk.

142. Længe har vinteren hærget i landet Merete Wendler 1986
Læn - ge har vin - te - ren hær - get i lan - det. mør - ket tog mag - ten med kul - de og sne.»i .hiii in m m£ 9

sTriAf^T=1i 1
ri if" f

■ 4ees £ r ^ Llj r P f

Nogle hævder, at en gennemsnitlig dansk menighed ikke kan synge synkoper, 
altså betoninger der falder ved siden af grundpulsen. Nogle mener, at synkoper
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simpelthen ikke hører hjemme i dansk kirkesang. Sådan har jeg det ikke. Vi siger 
ordene i en sætning i synkoper, når vi taler, så selvfølgelig kan vi også synge ordene 
i synkoper.

Du satte dig selv i de nederstes sted (Tillægget nr. 825, Koralbog nr. 32b) er et godt 
eksempel på, at det kan lade sig gøre at synge synkoper, for den har sunget sig godt 
ind i mange menigheder. Den er meget enkel melodisk set: to stigende fraser, en top
frase og en afsluttende, nedadgående frase. Rytmisk er hver af de fire linier ens, og 
de ender på en synkope.

Teknisk set er der nemme synkoper og mindre nemme synkoper. Det, som jeg 
kalder en nem synkope, er den slags, som findes i Du satte dig selv i de nederstes sted. 
Den er nem, fordi man synger helt hen til den sidste lange tone. Anderledes er det 
med min melodi til Hans Ankers Vidunderligt og underfuldt. Den har foruden to 
nemme også to mindre nemme synkoper, nemlig i slutningen af hhv. 2. og 4. linie, 
hvor der kommer en lang tone før den sidste lange tone.
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Det er svært, hvis jeg på forhånd ved hvilken traditionel salmemelodi, tekstforfat
teren evt. har haft i tankerne, da han skrev sin salmetekst. Så kører den traditionelle 
melodi rundt i hovedet på mig, når jeg ser en tekst på samme versemål og endda, 
som i Vidunderligt og underfuldt, med næsten samme begyndelsesord. Jeg har ikke 
villet gå Laub i bedene. Hans kendte melodi i 3-delt takt (DDK nr. 428) til Vidunder
ligst af alt på jord er tæt forbundet med netop Grundtvigs tekst, og selvom man 
selvfølgelig også kan synge Hans Ankers tekst på den melodi eller én, der ligner - 
fordi versemålet er det samme - så har jeg valgt at gå over i en helt anden boldgade. 
Så slipper man for den påtrængende sammenligning af to umage størrelser, når man 
synger salmen.

Højtonen i min melodi kommer allerede i 1. frase: 1. linie er jo nemlig meget 
prægnant i teksten. Det er her, ordet vidunderligt står i første og sidste vers. Højtonen 
kommer igen i 3. frase: Hans Ankers tekst er tydeligt underopdelt i 2+2 linier, og det 
er min melodi så også blevet, både melodisk og rytmisk. Melodien har fremdrift, for 
der er jo mange vers at synge. Harmonikken er enkel og traditionel i jazzmæssig 
forstand. Vi bliver i hovedtonearten med små ekskurser til de nærmeste beslægtede 
tonearter.

At skrive salmemelodier er blevet min hobby. Da jeg var organist, anså jeg det for 
en del af mit arbejde. Nu, hvor jeg er gymnasielærer, er det noget, jeg ikke uden 
videre kan bruge i hverdagen, men det er en stor fornøjelse at komponere. Jeg gør 
det, fordi jeg ikke kan lade være. En stadig inspirationskilde for mig er den nuance
rigdom, som fællessang rummer. Der er mange genrer og stilarter, og deres mange 
forskellige virkemidler indgår i mit idéforråd til salmemelodierne. Den enkelte sal
metekst bestemmer så, hvilke ideer der kan bruges. Den nære sammenhæng mellem 
ord og toner og deres fælles sangbarhed er mine vigtigste kompositionsprincipper. 
Salmetekster og deres toner skal klæde hinanden. Så giver det mening at synge dem 
som salmer.
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MARIE BJERRUM

Om datering af Brorson-salmer

I anledning af Hans Adolf Brorsons 300-års fødselsdag udkom i 1994 HA. Brorson: 
Udvalgte Salmer og Digte med en udførlig efterskrift om Brorson som pietist og 
salmist, udg. af Steffen Amdal. Desuden blev der udgivet to bøger om Brorson, 
nemlig HA. Brorsons Liv og Salmedigtning (af Steffen Amdal) og Brorson. En bog i 300- 
året for Salmedigterens Fødsel (redigeret af Jan Ulrik Dyrkjøb). Siden da har jeg med 
mellemrum beskæftiget mig med Brorson og hans salmer, ikke mindst set ud fra en 
sproglig synsvinkel.

Det ældste bevarede tryk af Brorson-salmer er som bekendt det berømte 
Tønder-hefte med julesalmer fra 1732 med titlen Nogle Jule-Salmer Gud til Ære og 
Christne-Siæle / især siin elskelige Meenighed til Opmuntring Til den forestaaende Glædelige 
Jule-Fest Eenfoldig og i Hast sammenskrevne. Af H.A.B. Heftet er genudgivet i 
faksimiletryk. Brorsons Julesalmer i Faksimile ved Emst Frandsen, 1932, med en fin 
indledning, som burde genoptrykkes, bl.a. fordi Emst Frandsen er i stand til at sætte 
disse salmer ind i den danske salmetradition fra Arreboe over Naur og Kingo til 
Brorson, hvad der gør det svært at forstå, at de skulle være skrevne "i hast". Af 
Brorson-forskere i tidens løb har nogle (A.D. Jørgensen og Vilh. Andersen) afivst 
"hastværket", andre har betvivlet det, men øjensynlig tøvende accepteret det (fx 
Steffen Arndal 1994), og atter andre (fx LJ. Koch) har fastholdt salmernes tilblivelse 
til Brorsons Tønder-tid og dermed "hastværket".

Titelbladet til julesalme-heftet er underligt. Forfatteren angives som H.A.B., 
hvad Brorson næppe selv ville have skrevet, for H.A.B. kan jo være hvem som helst 
med de tre forbogstaver i navnet. At salmerne er "enfoldig og i hast sammen
skrevne", kan man ikke tro, hvis man kender dem, og Brorson ville næppe selv 
skrive, at han var enfoldig i sin salmedigtning, "Christne-Siæle" er en underlig 
hybrid af "christne Siæle" og "Christen-Siæle", og så er der "siin" elskelige 
Menighed; Brorson ville vel have skrevet "min", og man forstår kun dette "siin", 
hvis en anden har skrevet det, og hvis betydningen er Ttans', en betydning "siin" 
godt kan have i dette hjørne af Danmark. Titelbladet virker som en salgsreklame for 
Claus Kiesby, hvis navn står nederst på det som den, heftet er udkommet hos, og 
som har det til købs.

Går man til trykket af salmerne i heftet, er der mange trykfejl, og de fleste kan 
lettest forklares, hvis teksterne er sat efter et ældre, trykt forslag og af en lidt sjusket 
sætter; de skyldes undertiden typelighed mellem tryktegn, fx r og t, n og u, og der er 
noget der tyder på, at sætteren har været tysk, fx at dansk aa (= å) er opfattet som
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tysk a, at der står i for y, og at Kiesby er trykt Kiesburg (med u uden " over og så et 
påklistret y); der mangler også mellemrum mellem ord flere steder, og ord ændres, 
(fx lys til lyst), fordi sætteren ikke har forstået meningen i sammenhængen.

1732-trykket af julesalmeme ligner mest af alt et forhastet privattryk, og man 
spørger sig selv, om titelbladets formuleringer ikke helt igennem er udgiverens. Det 
ser af det ud, som om den elskelige menighed er ment som gående på menigheden i 
Tønder og Emmerske (fra 1729), men ville Brorsom kalde den sin elskelige 
menighed? Mon ikke det snarere ville være menigheden i Randerup 1722-29, hvor 
hans bedstefar, far og stedfar var præster før ham, således at udtrykket kunne 
stamme fra et tidligere tryk, og salmerne derved høre hjemme i Randerup-tiden? - 
Der er andre, der har været inde på den tanke. I Hymnologiske Meddelelser 1975/4 er 
trykt et fingeret brev fra Brorson til en af hans præster i Ribe-tiden. Jeg nævner det, 
fordi det er optrykt som et virkeligt Brorson-brev i en artikel i Brorson. En Bog i 300 
Året s. 145, hvad aldrig burde være sket; brevets mistænkelige, a-brorsonske 
sprogform burde have advaret forfatteren, hvis han havde overset, at det drejede sig 
om et fingeret brev. Men her udtrykkes altså den tanke, at Tønder-heftet 1732 er en 
Kiesby-udgivelse uden om Brorson. - Og så bliver spørgsmålet: Hvor har Kiesby 
salmerne fra - og hvordan så med de øvrige Tønder-hefter - og med Troens rare 
Klenodie i Københavner-trykket fra 1739? Og hvorfor er der så mange trykfejl i 
Brorson-udgivelseme? Er det hele bare bogtrykkerarbejde, privattryk uden om 
Brorson, men efter en oprindelig salmesamling fra hans hånd?

Da Salmebogskommissionen i december 1996 udgav sin statusrapport om 
arbejdet med en ny dansk salmebog lagde jeg mærke til, at begyndelsesverset i Guds 
igenfødte, ny, levende sjæle for de fire første linjers vedkommende var citeret således 
(efter trykket i et Tønder-hefte fra 1735):

Guds igenfødte, ny, levende sjæle! 
møder i vor Abba i syngende flok.
Herrens ny skabningers liflige sjæle 
kan i hans lovsang ej øve sig nok.

Det kunne efter min mening umuligt være den naturligt sprog- og rimbevidste og - 
begavede Brorson, der havde rimet sjæle i 3. linje på sjæle i 1. linje. Var det ikke en 
banal bogtrykkerfejl? Jeg forsøgte at få noget at vide ved at læse i L.J. Kochs udgave 
af Brorsons Samlede Skrifter (BBS) I-HI, 1951-56, men uden held.

Ved et tilfælde hørte jeg om H. Hejselbjerg Paulsens disputats. Sønderjysk 
Salmesang 1717-1740, og den bog viste sig at være en guldgrube af Brorson-viden. 
Den udkom i 1962, og den kritiserer på mange punkter L.J. Koch i BBS, men senere
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Brorson-forskere har øjensynlig enten ikke læst den eller ikke fundet den værd at 
tage hensyn til. Det fremgår tydeligt af denne disputats, at det sidste ord om 
Brorsons salmer ikke er sagt med BSS. Dels er der eksemplarer af Tønder- 
udgivelserne med indføjede rettelser, og dels findes der manuskripter med afskrifter 
af disse udgavers salmer og af salmer i Troens rare Klenodie i afvigende formuleringer 
på grund af gamle eller nye tryk- og skrivefejl, og endelig foreligger der visse 
oplysninger om, at Brorson selv skal have udgivet Troens rare Klenodie allerede i 1730. 
således at 1739-udgaven er en sekundær bogtrykkerudgave.

En 1730-udgave er ikke bevaret, men fra en sådan kunne Kiesby have salmerne 
i julesalmeheftet 1732; og i et samlingsbind af Brorson-tryk fra 1730'eme findes et 
eksemplar af 1735-trykket med Guds igenfødte, ny, levende sjæle, hvor "sjæle" i 3. linje 
er rettet til "mæle" som rim på 1. linjes "sjæle". Denne rettelse må sammen med flere 
andre være indført efter en ældre udgave af teksten (se Hejselbjerg Paulsen s. 329 f.). 
Og så står der for øvrigt "livlige sjæle", men skrivemåden "livlig" i stedet for "liflig" 
er en tyskhed (v står for f); den slags er der flere af i de gamle Brorson-tryk. Ordet 
"livlig " i dets nuværende betydning kendtes ikke på Brorsons tid. - Et argument for, 
at "sjæle" som rimord i 3. linje i Guds igenfødte, ny, levende sjæle er en banal 
bogtrykkerfejl er efter min mening, at Brorson ifølge de mig tilgængelige kilder 
tilsyneladende aldrig har brugt ordet "liflig" i forbindelse med "sjæl" (men nok om 
Guds og Jesu liflighed), og jeg tvivler på, at han ud fra sin pietistiske trosopfattelse 
kunne betragte en menneskesjæl som "liflig". Ordet bruges hos Brorson normalt om 
sanseoplevelser ligesom hos Kingo og især hos Grundtvig, som tog det til sig som et 
af sine yndlingsord (og også har "Herren er liflig og ejegod"). At "mælet" (om 
stemmen, røsten) kan være "lifligt" (at høre på), når de igenfødte sjæle synger 
lovsang til Herren, virker derimod ægte brorsonsk, og de fire linjer bør lyde:

Ånds igenfødte, ny, levende sjæle! 
møder vor Abba (Fader) i syngende flok!
Herrens ny skabningers liflige mæle 
kan i hans lovsang ej øve sig nok.

Den nuværende ændring i Den danske Salmebog side 464 vers 1 1. 3-4 ("I, som fik 
mæle ... øve jer nok") bør forsvinde; den er unødvendig.

Der er i forskellige ældre (men måske ikke alle lige pålidelige) kilder omtalt en 
1730-udgave af Troens rare Klenodie (ifølge Hejselbjerg Paulsen s. 337 f.). Med en 
1730-udgave bliver Brorsons salmearbejde ældre end Schraders med hans tyske 
Tønder-salmebog fra 1731, og Hejselbjerg Paulsen sætter i stedet tilkomsten af 
Brorsons salmer i forbindelse med Enevold Ewalds salmebogsarbejde fra 172'eme;
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Ewalds salmebog er ikke bevaret, men man ved (ifølge Hejselbjerg Paulsen s. 217 f.), 
at den har eksisteret, og lidt om, hvad den har indeholdt.

Hejselbjerg Paulsen skriver i sin bog, at der findes håndskriftsamlinger i Det 
kgl. Bibliotek, som han ikke har haft mulighed for at undersøge med hensyn til 
eventuelle Brorson-udgaver og afskrifter; man må håbe, at en eller anden vil tage 
opgaven op, da det kunne se ud til, at alle eksisterende udgivelser af Brorson-salmer 
i hans samtid er bogtrykkerudgivelser. Selv om Brorson har skrevet dedikations
digtet til kong Christian VI i 1742-udgaven af Troens rare Klenodie, behøver han ikke 
at have haft noget med teksterne at gøre. Jeg tvivler på, at han i sin travle bispetid 
fra 1741 overhovedet har haft tid og mulighed for petitessearbejde med salmerne i 
udgaven.

At Brorsons salmedigtning begyndte tidligt i hans liv synes at fremgå af, at han
1 sit Vita i anledning af bispeudnævnelsen i 1741 skriver, at han i Løgumklostertiden 
(1717-1722) "begyndte at faa mere Indsigt i den sande Christendoms beskaffenhed, 
under forskellige fristelser, i uophørlige bønner og aandelige betragtninger at smage 
Evangelii Sødhed, og paa den Maade desto glædeligere at fortsette sit Studium 
Theologicum, af hvilcken kilde ogsaa hans bekiændte Psalme-Bog, kaldet Troens Rare 
Klenodie, har haft sit udspring til mange Siæles opvæckelse og vederqvægelse" 
(citeret efter H.A. Brorson: Udvalgte Salmer og Digte, 1994, s. 216). Derefter 
fortsætter han med år 1722! At han kalder Troens rare Klenodie for sin "bekendte" 
salmebog kunne også (som anført af Hejselbjerg Paulsen) tyde på, at den ikke bare er
2 år gammel, således at 1739-udgaven ikke er den første.

Resultatet er da, at man ikke uden videre kan datere Brorson-salmer efter 
(privat)trykkenes udgivelsesår, og at der skal vendes op og ned på Brorson- 
forskningen, således at man på god, gammeldags tekstkritisk maner prøver at finde 
frem til, hvordan den formulering har set ud, hvorudfra man kan forklare alle 
varianterne i (privat)tryk og eksisterende afskrifter af salmerne, muligvis en uløselig 
opgave, men Hejselbjerg Paulsen har vist vejen, selv om hans hypoteser måske ikke 
er holdbare i alle detaljer. Paul Diderichsens kategoriske afvisning af dem i 
anmeldelsen i Danske Studier 1963 (s. 5-25) er efter min mening heller ikke holdbar i 
alle detaljer. Diderichsen er nemlig hildet i den tanke, at der næppe er nogen af 
Brorsons salmer, der er ældre end Tønder-hefterne (fra 1732 og fremefter), og at der 
absolut må være en påvirkning fra Schraders tyske Tønder-salmebog 1731 på 
Brorsons afsnitinddeling af salmerne. Men det kunne jo være, at Brorson og Schrader 
som kolleger i Tønder har talt sammen!

Paul Diderichsen, som har skrevet det meget udførlige og grundige afsnit om 
Brorson-tryk i BSS (s. 425-480 i bind IH) er for øvrigt ikke enig med sig selv med 
hensyn til mit specielle problem med dittografien "sjæle/sjæle". I BBS HI s. 434
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mener han, at "sjæle/mæle" formentlig er det oprindelige, men i anmeldelsen 
(Danske Studier 1963 s. 11) afviser han, at "mæle" kan være autentisk; det "passer 
ikke særlig godt i sammenhængen, og det er ikke utænkeligt, at Brorson for en gangs 
skyld i denne ekstatiske salme har tilladt sig et identisk rim". Efter min mening 
passer "mæle" særdeles godt i sammenhængen, når det står i forbindelsen "liflige 
mæle", mens derimod "liflige sjæle" virker u-brorsonsk. - Diderichsen var en dygtig 
sprogforsker, som man ikke kommer uden om, men man må gerne læse ham med 
sund kritisk sans, også når det gælder Brorsons salmer.

42



MARGIT SVENDSEN

Salmebogstillægget til eksamen

Før nedsættelsen af Salmebogskommissionen, januar 1993 havde daværende kirkemini
ster Torben Rechendorff i maj 1991 nedsat et redaktionsudvalg med henblik på udarbej
delse af et salmebogstillæg med salmer fra vores egen tid. Det resulterede i Tillæg til Den 
Danske Salmebog, som udkom februar 1994 med 187 nye salmer, nummereret efter Den 
Danske Salmebog som nr. 755 til 941.

I kommissioriet for den nye salmebogskommission anfører Kirkeministeriet i december 
1992: “Ved udvælgelsen af salmer fra vor tid må der udover et teologisk og litterært kvali
tetskrav især lægges vægt på salmer, der omhandler tekster i kirkeåret, der kun perifert 
eller slet ikke er berørt i den nuværende salmebogs salmer, samt salmer, der indholds
mæssigt nyfortolker og poetisk nyformulerer tidligere anvendte tekster. I den forbindelse 
må der lægges vægt på indvundne erfaringer fra hidtil udsendte tillæg til Den Danske
Salmebog, især det kommende officielle salmebogstillæg." På den baggrund besluttede 
Salmebogskommissionen i 1997 at foranstalte en nærmere undersøgelse af, hvordan Sal
mebogstillægget efter 3 år var blevet modtaget og anvendt i sognene over hele landet. Der 
blev i samarbejde med biskopperne udarbejdet et evalueringsskema, som i april/maj 1997 
via bispekontorerne blev udsendt til præster, organister og menighedsråd i alle stifterne, 
bortset fra Færøerne og Grønland.

Skemaet blev udformet, så man ud for alle salmenumrene kunne sætte en markering a 
eller b for henholdsvis gode og mindre gode erfaringer med de salmer, der var blevet 
sunget ved gudstjenester, salmesangsaftener eller lignende fællesarrangementer. Vurde
ringen skulle ikke foretages blot på baggrund af gennemlæsning. Tekst og melodi skulle 
evalueres hver for sig. I biskoppernes følgebrev blev det understreget, at præsterne kun 
skulle evaluere salmetekster, mens organisterne skulle tage sig af melodierne. Præster og 
organister kunne således deles om det samme skema, hvilket mange har benyttet sig af. 
Menighedsrådene var velkomne til at fremkomme med kommentarer og indlæg, men ud
fyldelsen af selve skemaet var i sidste instans præsternes og organisternes ansvar. For at 
få størst mulig respons blev præster, der ikke havde anvendt tillægget, bedt om at oplyse 
dette ved at returnere en medfølgende slip. Fristen for aflevering af skema og slip blev sat 
til 1. Oktober 1997.

Ved registreringens afslutning den 22. december 1997 havde 917 præster og 652 orga
nister besvaret og returneret skemaet, mens 504 præster og 124 organister havde meddelt, 
at de ikke havde anvendt salmebogstillægget. Efterfølgende er der indkommet 41 besva
relser alt inklusive, som nu er blevet indsat i en revideret registrering. De nye tal pr. 2. 
marts 1998 ser nu således ud: 939 præster samt 659 organister har udfyldt skema. 516
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Tillæg til Den Danske Salmebog (1994) 1

Nr. TEKST
Førstelinie

TEKST
Evalue
ring
A: Gode 

erfarin 
ger

B: mindre 
gode er 
faringer

ME
LODI
Nr.

MELODI
Evalue
ring
A: gode 

erfarin 
ger

B: mindre 
gode er 
faringer

755 Almægtige og kære Gud

756 Syng for Herren, sol og måne

757 Nu vil jeg synge dig en sang

758 Hos dig vi jubler

759 Måne og sol

760 Jeg har få’t hæder at klappe med

761 Tænk, at livet / koster livet

762 Du er større end mit hjerte

763 Det dybeste lag i mit hjerte

764 Bekender vi har syndet

765 Jorden er så rund

766 Se, universets Herre

767 Du følger. Herre, al min færd

768 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte

769 Jeg er i Herrens hænder

770 Nogen må våge i verdens nat

771 Når jeg er træt og trist, når håbet svigter

772 Herre, jeg vil gerne takke

773 Gud, vi kalder dig for Far

774 Biler dytter, klokker ringer

775 Hvad mener I om Kristus

776 Siden du ikke / skabte din guddomsmagt

777 Du fødtes på jord
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præster og 124 organister har besvaret med slip. Det vil sige, at ca. halvdelen af alle præ
sterne har udfyldt skemaet, og tre fjerdedele har reageret på udsendelsen af skemaerne.

Registreringen er foretaget stiftsvis og til slut talt sammen i en samlet oversigt. De en
kelte tal viser ikke, hvor mange gange en salme er blevet benyttet, men i hvor mange kir
ker den er blevet sunget. Det fremgår af den endelige sammentælling, at alle salmer i til
lægget er blevet afprøvet i mindst 6 sogne (nr. 922 “Halleluja. Lovpris Gud i hans hellig
dom'': 4 kirker med gode og 2 kirker med mindre gode erfaringer). Topscoreren er Johs. 
Johansens bryllupssalme "I blev skabt som mand og kvinde" , som er blevet sunget i 692 
kirker, hvoraf de 656 med gode erfaringer.

I forholdet mellem a- og b-vurderinger er a'erne langt i overtal. Salmen med flest a (nr. 
912) har 656, mens salmen med flest b (nr. 901 "Tak Gud for denne lyse morgen" af Mar
tin G. Schneider/Inger Schrøder Hansen) kun når op på 101. Til gengæld har 365 haft go
de erfaringer med samme salme (de reviderede tal). Dette hænger formodentlig sammen 
med, at der allerede ved udvælgelsen har foreligget en første sortering, idet præster nor
malt vælger salmer til gudstjenesterne, som de forventer giver gode erfaringer.

Endvidere fremgår det, at salmer med mange a-vurderinger ofte er at finde i andre 
tillæg eller sangbøger. Det gælder f.eks. de fire mest benyttede salmer. Nr. 859 "Vi kom
mer til din kirke Gud" af Johs. Johansen, som er nr. to med 636 a-vurderinger, står både i 
78-tillægget, Salmer og Kirkeviser samt i Gud ske tak og lov. Derimod har nr. 761 "Tænk, 
at livet koster livet" af Jørgen Gustava Brandt kæmpet sig ind på en 5'te plads uden at 
være optaget i andre tillæg.

Skemaet gav mulighed for yderligere bemærkninger, hvilket mange har benyttet sig af. 
Der er både ros og ris til Tillægget samt ønske om, at evalueringsskemaet havde givet 
mulighed for en mere nuanceret bedømmelse. Adskillige har ønsket alternative oversæt
telser eller gendigtninger af Tillæggets salmer. Det gælder i særlig grad nr. 895 "Den bli
de maj med sommergrønt" oversat fra svensk af K.L. Aastrup, der af mange foretrækkes i 
Johs. Johansens gendigtning "Det dufter lysegrønt af græs". Ligeledes foretrækker en del 
Johs. Johansens gendigtning af "O come, all ye faithful", "Kom tro og glæde" frem for 
Tillæggets nr. 793 "Kom alle kristne". Endelig er der også et stort ønske om at få nr. 780 
"Jeg svang mig i verdensrummets morgendans", i Hans Anker Jørgensens oversættelse, 
optaget i Ellen og Holger Lissners version "Jeg dansed i samme nu som verden blev til".

Ikke så få menighedsråd har benyttet sig af muligheden for at udtale sig om erfaringer 
ved anvendelsen af Tillægget. Der er fremsendt adskillige udførlige kommentarer til sal
merne, dels på baggrund af salmesangsaftener og dels efter nærlæsning. Ligeledes er al
ternative evalueringsskemaer fremstillet, efter stemmeafgivning i menighederne. Alle 
kommentarer bliver behandlet af Salmebogskommissionens underudvalg 6 og 7 (ud
valgene for det 20. Århundrede samt Koralbogsudvalget).

45



Endelig er der også kommet en del reaktioner fra præster, som ikke har anvendt Til
lægget. Nogle har undladt at bruge Tillægget, fordi de gennemgående finder det under
lødigt. Andre - ikke så få - meddeler, at de ikke har brugt Tillægget, men at de jævnligt 
synger én eller flere salmer fra Tillægget, nemlig dem der også findes i 78-Tillægget eller 
46 Salmer.

Netop salmer fra disse to tillæg er der fremsat en del ønsker om, må blive optaget i den 
nye salmebog. Det antyder, at mange af de idag indsungne salmer fra vores tid befinder 
sig i disse tre tillæg: 46 Salmer, 78-Tillægget samt det sidst udkomne Tillæg til Den Dan
ske Salmebog.



MARGRETHE ØSTERGAARD

Salmebogstillægget til eksamen ...melodisiden

Melodievalueringen på skemaet til undersøgelsen vedrørende brugen af Tillæg til 
Den Danske Salmebog finder sted i forbindelse med omtalen af salmeteksten. På den 
afsatte plads til evt. bemærkninger optræder derfor i mange tilfælde fra organister
nes side kommentarer til melodiforhold generelt, eller til at give udtryk for mangler 
eller suppleringer i melodistoffet. Undersøgelsen viser, at kun 59 ud af 159 salmer 
fra tillæggets første del anvendes med kun een melodi. De resterende 100 salmer 
benyttes med flere melodivalgmuligheder. Her er både tale om henvisninger til 
parallelmelodier i Den Danske Koralbog, eller melodier helt udenfor tillægs
udgivelsen. Melodibogen til tillægget rummer på forhånd valgmuligheder i 36 
tilfælde. Tendensen går altså mod en broget buket af melodistof, idet der i 
yderligere 64 tilfælde har været andre melodivalg end de i tillægget foreslåede. Der 
komponeres rask væk over hele landet, såfremt man lokalt finder det nødvendigt.

Det må være rimeligt at antage, at de organister, som har besvaret tillægs
undersøgelsen, er interesserede i de nutidige salmemelodier. Hvis der er en tendens, 
peger den mod det positive. Således finder man flere udsagn omkring brugen af nye 
salmemelodier i forbindelse med børne-og ungdomskorarbejde. Der er mange alter
native melodiforslag indsendt, i alt 74.

Såfremt man havde håbet, at besvarelserne i visse tilfælde kunne afgøre et valg 
mellem to melodier, så viser undersøgelsen i langt de fleste tilfælde, at begge melo
dier er i brug. Dette gælder f.ex. 801 Betesdasøjlernes buegange. Melodien af Bernhard 
Christensen, som blev trykt første gang i forbindelse med 78-Tillægget, har dog en 
større brug end Paul Okkenhaugs (kendt fra Løgumklostersangbogen).

Dåbssalmen 854 Fyldt af glæde over livets under viser en meget jævn fordeling af 
Peter Møllers og Egil Hovlands melodier. Geografisk kan man bemærke, at Møller 
har sine tilhængere især øst for Storebælt, hvorimod jyderne foretrækker Hovland. 
Her er en tredie melodi af Knut Nystedt så svagt repræsenteret i undersøgelsen, at 
man kan konstatere den langt agterud i forhold til de to førnævnte melodier.

H. A. Jørgensens dåbssalme 856 Sov du lille, sov nu godt får i tillægget anvist to 
originalmelodier af henholdsvis Merete Wendler og Henning Wellejus samt en 
henvisning til DDK 112 Fred til bod for bittert savn. Alligevel er der trofaste brugere af 
salmens første melodi Juletræet med sin pynt, der holder fast ved denne. Flere efter
lyser Bjarne Haahrs melodi, og alt dette imens de tre førstnævnte melodiforslag alle 
bruges. Her er altså tale om et yderst differentieret melodibrug med rangfølgen 1: 
Wendler. 2: Henv./Fred til bod. 3: Juletræet. 4: Wellejus. 5: Haahr. Og så er der tre 
outsidere, der med en enkelt bruger hver ikke er medtaget i vurderingen.

I den ideologiske debat om salmerne er langt de fleste mennesker enige i, at en ny 
salmetekst befordres mest autentisk af en ny salmemelodi. At det så ikke er helt så
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nemt i praksis, viser en undersøgelse som den foreliggende.
Een af de meget brugte salmer 859 Vi kommer til din kirke, Gud (Johansen) har egen 

melodi af Henrik Fibiger Nørfelt. Her er jo tale om et enkelt og overskueligt verse
mål, hvor det ikke skulle volde det store besvær at indføre en ny melodi. Alligevel 
må Nørfelts melodi duellere med flere andre, især DDK 349 Op, al den ting. Brugen 
af den kendte, bøhmiske melodi er tre gange så stor som originalmelodien. En anden 
salme DDK 850 Vi komme, Herre, til dig ind (Smedegaard Andersen) har samme 
problem. Originalmelodien af Erik Haumann er mindre brugt end henvisningen til 
DDK 101 Et trofast hjerte. Et vellykket eksempel på, at den nye melodi har fået over
taget i forhold til den "gamle" henvisning, ses ved 897 Nu står der skum fra bølgetop, 
(Busk Sørensen) hvor Henning Wellejus' melodi har manifesteret sig over for At sige 
verden ret farvel og de øvrige 5 foreslåede alternativer.

Der er flere sammenfaldende kommentarer på melodisiden:
Adskillige nævner H.S. Oakeleys flotte, svulmende melodi til Aastrups salme Der 
venter bag langfredags nat, som digterisk kontrasterer med musikken, i hvert fald 
ifølge en traditionel opfattelse. Men er det, fordi denne melodi indgyder Aastrup en 
farve af påske-morgenrøde? Eller er det, fordi man befinder sig et hårsbred fra det 
banale?

Til 886 Vi takker dig for livet foreslås Bjarne Haahrs melodi, og det påpeges, at 
melodihenvisningen til DDK 288 Min død er mig til gode er for mager.

Adskillige har problemer med melodi til 871 Nåden er et ord fra Gud, og særdeles 
mange har problemer med la-la-omkvædet i Erling Kusks melodi. Til denne salme 
bør der gøres et yderst grundigt forarbejde for at bane vejen for melodien.

Melodistoffet til Davidssalmer, bibelske sange og Lovsange er repræsenteret i alle 
stifter, omend i mere beskedne brugstal. Her er enighed om melodisiden - der er slet 
ikke den jungle af alternative melodiforslag, som kendetegner den øvrige del af til
lægget. Der er alle steder gjort god brug af de tre kanons 927 Jeg er livets brød, 928 Søg 
først Guds rige, 929 Jeg er med jer alle dage. Af den musik, som stammer fra Taizé-tradi- 
tionen, hæver den økumeniske lovsang 941 Syng lovsang, hele jorden/Laudate omnes 
gentes sig markant over resten. Det kan også tyde på, at den har en jævnlig brug som 
nadversalme.

Den fortsat livlige produktion af salmemelodier er altså ikke stagneret, fordi til
lægget og melodibogen blev udgivet. Tvært imod tyder noget på, at mange organi
ster supplerer det udgivne med egne melodier og opnår - i de fleste tilfælde - en 
lokal brug. Man må derfor sætte pris på, at det er blevet mere almindeligt at møde 
mennesker med nodekendskab. Rummeligheden i melodisynet er i hvert fald i den 
yngre generation blevet mere tolerant. Men skal man absolut følge tendensen med 
mange valgmuligheder? I så fald vil en kommende koralbog blive beslægtet med 
den omfangsrige melodisamling Menighedens Melodier. Dette kan lyde i overensstem
melse med tidens ånd - men ønsker man at fremme en melodisalmebog, er det ikke 
godt med en dominans af "tvekønnede" salmer.
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JOHS. ENGGAARD STTDSEN

2 Supplerende bemærkninger.

1. Gud, lad os i din Kundskab fremmes.

Under mit arbejde med at kortlægge De stærke Jyders sang- og salmetradition har 
jeg beskæftiget mig med katekismusverset "Gud, lad os i din kundskab fremmes", som 
Jens Lyster bringer oplysninger om i Hymn.Medd. nr.1/1997. Jeg vil derfor gerne supplere 
med følgende:

I skriftlig form har jeg mødt verset i "Dr.M. Luthers liden (eller mindre) Catechismus 
med Bøme-Lærdoms Visitats i Almindelighed..." Trykt i Horsens Bogtrykkeri, s.36. 
Udgaven er uden årstal, men det håndskrevne årstal 184? på forreste perm placerer den 
før 1850. Denne katekismus-udgave er formentlig et af de mange genoptryk af H.P.Resens 
udgave fra 1616ff. Katekismusversets ordlyd er her helt identisk med den af Jens Lyster 
bragte fra 1763.

Iflg A.Chr.Bang: Dokumenter og studier vedr. Den lutherske katekismus' historie i Nordens 
kirker, bind II, (Christiania 1899) forekommer verset første gang i Resen-udgaven, No.5, 
"Typus Vil", 1693, hvor det lyder:

Gud, lad os i din Kundskab fremmis.
At det vi lære ey maa glemmes:
Men voxe med os Dag fra Dag 
Til Christi Alders fulde Maade;
Og deri finde ævig Baade 
Saa har vi Livets søde Smag.

I "Typus Vni" 1722 er sidste linje ændret til "- Vor Sjæl til Glæde oc Frelsemag", og i 
"Typus X" 1783 til: "- Vor Sjæl til Glæde og Frelse mag".

Resenudgaven No.5 "Typus XI", 1784 (De Balleske Skoleudgaver) bringer verset i en 
form, som A.Chr.Bang fejlagtigt kalder den "endelige form":

Gud, lad os i din Kundskab fremmes.
At det, vi lære, ikke glemmes.
Men voxer med os Dag fra Dag,
Til Christi Alders fulde Maade,
At vi hos dig maa finde Naade,
Og du i os dit Velbehag!
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Det er denne version, der - bortset fra ikke/aldrig og linie 4 - genfindes i Fengers 
Katekismusudgaver 1841ff. Grundtvigs eventuelle digteriske indflydelse på verset er altså 
yderst begrænset. Grundtvigs temmeligt forskellige udgave af verset i Sang-Værk Bind ID 
dateres tidligere end Fengers Katekismus, så spørgsmålet er, om Fengers form af verset 
ikke snarere er hans egen nænsomme bearbejdelse af verset fra 1784. Det har næppe 
været nødvendigt at bede Grundtvig om hjælp til disse små ændringer!

Forfatteren til den oprindelige form af katekismusverset er ikke kendt, ejheller af 
A.Chr.Bang. Skal der gives et kvalificeret gæt, må det blive på H.P. Resen selv - eller på 
Thomas Kingo. Nærmere kan jeg ikke komme det.

Lidt om den mundtlige brug af verset blandt De stærke Jyder:
I en privat båndoptagelse fra 1984 fortæller Peder Jensen, Øster Snede, at verset var 

et fast led i børnenes fremsagte aftenbøn i hjemmet i Gl.Sole. På båndet fremsiger han 
verset i den form, det har i katekismen fra Horsens Bogtrykkeri.

Og Jens Laursen, Baastrup, og Therkel Hansen, Øster Snede, der begge har et 
indgående kendskab til De stærke Jyders fromhedsliv, oplyser at verset blev benyttet hver 
skoledag som afslutningsvers, før børnene gik hjem. Også dér blev verset læst, ikke 
sunget. Gad vide om verset overhovedet har kunnet synges - i Den danske Koralbog 
findes ingen melodi der passer til versemålet "Jambisk 9 9 8 9 9 8".

2. Om "Hvor salig er den lille flok”.
I min artikel: "Kragelund-Heftet og andre hefter med håndskrevne salmer" i 

Hymn.Medd. nr.3/1992, efterlyste jeg oprindelsen til nogle tildigtede vers til N.J.Holms 
salme fra 1829 "Hvor salig er den lille flok" (DDS 593).

Jeg har siden da gentaget efterlysningen vidt og bredt uden resultat. Alle 
eftersøgninger i danske, svenske og norske salme- og sangbøger har været frugtesløse. Det 
nærmeste jeg kom sagen, var at Oscar Ahnfelts "Aandelige Sange", oversat fra det Svenske 
ved A.L.Stockholm 1885, bringer salmen med hele 7 vers (nr.63). Men for det første er hele 
salmen grundigt omarbejdet, for det andet er det et almindeligt fænomen i de tidlige 
udgaver af Ahnfelts sangbøger at danske salmer - måske især Brorsons - omarbejdes, så de 
kan være vanskeligt genkendelige, når de når tilbage til Danmark igen, (se fx. nr 22 i 
samme udgave: Hvad er det godt at lande) -endelig for det tredie svarede ingen af de 
tilføjede vers til versene i sangheftet.

Først fomylig lykkedes det ved et rent tilfælde at finde den rette kurs. En mand her i 
byen fortalte mig at han var opvokset i "Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark", 
der har menigheder bl.a. i Løsning og på Langeland. Han lånte mig sin salmebog: 
"Psalmebog for Den evangelisk-lutherske Fri-Kirke i Danmark. Udgivet af N.P.Grunnet, 
evang.luth.Pastor. Femte Udgave, Kjøbenhavn, S.L.Møllers Bogtrykkeri, 1882", og dér - som 
nr.113 - står Holms salme med de 6 vers, der er afskrevet i Kragelundheftet - dog uden 
forfatter angivelse.
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Kragelund i Øster Snede sogn og Løsning er så at sige nabobyer, og der var - i hvert 
fald i perioder - nær berøring mellem De stærke Jyder og Grunnets tilhængere. Det er altså 
ikke underligt om en af denne salmebogs salmer er blevet afskrevet i Kragelund. Iflg. 
Michael Neiiendam: Frikirker og Sekter, Kbhvn 1958, s.291, benyttedes salmebogen 
ganske vist ikke i Løsning-menigheden, hvor man "af hensyn til De stærke Jyder synger 
efter Kingos og Brorsons salmesamlinger", men derfor kan salmebogen jo godt være kendt 
på egnen. Niels Pedersen Grunnet (1827-1897) var født i Eltang sogn og virkede en tid som 
skolelærer i Hedensted blandt De stærke Jyder, inden hans religiøse løbebane hen imod 
Den evangelisk lutherske Frikirke begyndte. Han har altså kendt De stærke Jyders 
baggrund og vidst at Kingos salmebog var umistelig for dem.

Nu var Kragelundheftet's forlæg fundet - forfatterspørgsmålet stod tilbage. Det ville 
være nærliggende at antage at de 3 vers var tildigtet af Grunnet selv. Jeg søgte derfor 
tilbage til en tidligere udgave af salmebogen: Anden forøgede Udgave, Københaxm, 1858. Også 
dér står salmen som nr.113 med 6 vers, men heller ikke der var der forfatterangivelse.

Sammen med A.Haastrup udgav N.P.Grunnet i 1855: En Samling af Sange, tilegnede 
den danske Missionsmenighed, København 1855, med 40 salmer og sange, - igen uden 
forfatterangivelser. Knap halvdelen af indholdet består af kendte salmer af Kingo, 
Brorson, Timm, m.fl. Dér findes også "Hvor salig er den lille Flok" i følgende version:

Hvor salig er den lille Flok,
Som Jesus kjendes ved!
I ham, sin Frelser, har den nok 
Nu og i Evighed.
I Kjærlighed, i Haab og Tro 
Den vandrer her, og hist skal boe 
Hos ham, naar Haab og Tro forgaaer.
Men Kjærlighed bestaaer.

Men Jesus, er jeg En af dem?
Kan du mig kalde din?
Staaer jeg for dig som hine Fem 
Med Blus i Lampen min?
O, lad mig til min Seng ei gaae,
Før jeg kan derom Vished faae.
Før du kan faae det Ord af mig:
Du veed jeg elsker Dig!

Og maatte det med Graad end skee.
At saadant Svar jeg gav,
Saa vil du naadig til mig see.
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Og Taaren tørre af.
Ja naar kun du, som Alting veed, 
hos mig kan finde Kjærlighed,
Og kjende mig iblandt din Flok,
Som din, saa har jeg nok.

Bortset fra 2,6 følger ordlyden nøjagtigt N.J.Holms originale salme - og ingen tildigtede 
vers! Grunnet kunne ellers godt finde på at digte til i denne sangsamling: Timms salme: 
Verdens Børn har mangt et Sted, findes i en version med 3 vers, hvoraf det andet vers 
øjensynligt er tildigtet.

3 år før 2.udgave af salmebogen udkom, aftrykker Grunnet N.J.Holms salme så at 
sige uændret. Mellem 1855 og 1858 har han altså enten tildigtet de 3 ekstra vers eller mødt 
dem et andet sted og fundet dem værdige til optagelse i sin salmebog. - Her ender 
foreløbig min efterforskning. Kim tilfældige fund kan bringe salmens vers 4-6 nærmere sin 
forfatter.

Tilbage er kun at tilføje at jeg i Karl Clausens sanghistoriske Samling (juni 1997 
overført til Odense Universitetsbibliotek) fomylig fandt et håndskrevet sanghefte, Peder 
Kr. og Inger Marie Mohrsens Sangbog fra 1883, (DANHÅND, ref.ID 88), hvor N.J.Holms 
salme er afskrevet med de samme 6 vers som i Kragelundheftet og salmebogen. Heller 
ikke her er der angivet forfatter - ydermere er sangheftet ikke forsynet med afskriverens 
hjemsted, så værdien af dette fund er begrænset, med mindre det kan lede andre på 
sporet!
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Menneskevordelse og Korsdød. Stykker af oldengelsk kristen digtning i gengivelse ved 
Bent Noack. 64 sider - kr. 80,-. ISBN 87 7457181 8. Forlaget ANIS 1996

Noacks 2. samling af fordanskede oldengelske digte med bibelske emner har en lignende 
beskeden formålsformulering som den første ("Helvedstorm og Himmelfart" 1983): "Den 
er ikke en studiebog til videnskabelig brug, men vil give læserne lidt kendskab til stoffet 
og den brug der er gjort af det her i Danmark, og dermed fortsætte, i uddrag, hvad andre 
før har gjort mere udførligtIkke desto mindre er dette "lidt kendskab" en formidabel 
oplevelse, som man vil unde alle, ikke blot dem, man personligt holder af, men alle, der 
befatter sig med salmer, at få lod og del i. Både salmedigtere, hymnologer og medlemmer 
af salmebogskommissionen i bred almindelighed kan på få, hurtigt gennemlæste sider, få 
en oplevelse for livet, der samtidig er en livgivende oplevelse.

Det er svært at finde noget andet sted i den kristne digtekunst, hvor der tales så stort 
og bredt om det guddommelige, på én gang med storhed og vælde, og meget jævnt og 
ligetil. De stærke ord og billeder og det jævne sprog, der bærer dem, indeholder en digte
risk kraft og en inspiration, der burde få følger for en moderne salmedigtning, der alt for 
meget gemmer sig i blufærdigt indpakket sprog og kortfristede formålsformuleringer (når 
f. eks. Tillæg til Den Danske Salmebog indeholder 5 dåbssalmer, hvoraf ikke én nævner 
Helligånden med rene ord).

Noacks samling indledes med en gengivelse af de 449 første linier af digtet "Christ" 
fra Exeter-bogen. Temaet er advent og Noack har kaldt afsnittet Adventsdigte. Stærkt in
spireret af oldkirkelige antifoner digtes en episk sagnkreds om Kristi menneskevordelse 
med helten og kongen Kristus og hans enestående mor flettet forbi og ind i hinanden i 
sindrige drageslyng, uden at det på nogen måde går ud over digtets, eller digtenes, til
gængelighed. Noack og jeg er enige om, at det digt, han angiver som nr. VII, er det mest 
gribende. Det er en samtale mellem den uforstående Josef, der ligesom digteren og læse
ren ikke fatter jomfrufødslen, og jomfru Maria.

Josef klager:

Brat er jeg blevet 
rystet og rokket

har mistet min ære, 
fordi jeg for din skyld 

får ondt at høre, 
får store sorger

og sårende ord, 
megen fortræd

og fornærmende tale

og fjendtlig snak.
Tårerne rinder 

i jamren og gråd.
Og hvor let kunne Gud 

dog mildne den sorg 
jeg bærer i hjertet, 

og trøste mig stakkel!
Ak, unge kvinde. 

Jomfru Maria!
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Han har store problemer: enten må han få Maria stenet til døde eller selv blive meneder, 
men hjælpen er nær:

Da løste kvinden 
den sande gåde,

sådan lød hendes ord: 
Jeg taler sandhed,

ved Guds egen søn 
og åndernes frelser:

Jeg kender stadig 
ikke til omgang

med nogen mand, 
med nogen på jorden.

Men mig, den unge, 
forundtes det hjemme, 

at Gabriel kom, 
ærkeenglen fra himlen,

og bød mig sin hilsen. 
Han sagde for sandt,

at Ånden fra himlen 
skulle lyse omkring mig, 

at jeg skulle føde

livslyset. Guds søn,
hans højbåme barn, 

den almægtige skabers.
Så blev jeg hans tempel, 

rent, uden lyde.
Og Ånden som trøster 

har bolig i mig.
Så nu kan du glemme 

din bitre sorg.
Tak nu og altid 

Guds herlige Søn,
at jeg blev hans moder 

og dog er jomfru,
og du er hans fader 

i verdens øjne.
Således opfyldes 

profeternes spådom
i sandhed ved ham.

Samlingens andet hovedafsnit kaldes Drømmen om Korset og gengiver Vercelli-bogens 
The Dream of the Rood, et motiv, som kendes fra en runeindskrift i SV-Skotland fra ca. 
650-750. Drømmeren selv er digtets jeg i indledning og afslutning. Drømmen koncentrerer 
sig om Kristi kors, der i denne heroiske og episke tradition får tillagt den lidelse, der ikke 
kan træde i forgrunden hos Jesus, når han er en sejrende Kristus, en korsets helt. Korset er 
derfor digtets hovedperson og selve drømmens jeg. Korstræet alene kan redegøre for 
spændingen mellem rædslen ved frelserens død og den velsignelse hans død er for men
nesker. Alene synet af korset taler sit tydelige sprog:

Jeg så at korset
hastigt skiftede 

ydre og lød:

nu vådt og blodstænkt, 
nu klædt i juveler

med perler og guld.
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Hvem der er den virkelige smertensmand bliver tydeligt i korsets skildring af korsfæstel
sen:

Den unge kæmpe,
den almægtige Gud, 

aflagde sin klædning
og gik modigt på korset, 

mens mængden så til, 
for at løskøbe os.

Da helten favned mig, 
gøs jeg af rædsel, 

men vovede ikke
at hælde mig ned 

og styrte til jorden;
jeg måtte stå fast: 

jeg var rejst som kors.

skulle bære kongen, 
himmerigs herre -

jeg turde det ikke! 
Sorte nagler

drev syndere i mig, 
og mærkerne er der, 

de åbne sår.
Jeg dristed mig ikke

til at volde dem skade. 
De håned os begge.

Jeg var våd af blod 
fra heltens side,

da han opgav ånden.

Fadervor bringes i en gendigtning fra Exeterbogen. Mærkværdigvis mangler den 5. bøn. 
Samlingen slutter med Kædmons sang om skabelsen, der indgår som latinsk parafrase i 
Bedas legende om digter-munken fra Whitby (Historia ecclesiastica gentis Anglorum. IV, 
24). Kædmons sang gengives på basis af oldengelske forlæg.

I sin efterskrift redegør Noack for digtenes samtid og deres opståen og baggrund. 
Deres betydning for dansk digtning, dvs. hovedsagelig for Grundtvig anskueliggøres. 
Digtsamlingens egen baggrund og en litteraturliste afslutter denne inspirerende digtsam
ling.

Ove Paulsen
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