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HELENE DEDEN

En Pen i Graad Poleret
- en analyse af Dorothe Engelbretsdatters Taare-OJfer
Taare-Offer Gudelige Siæle til underviixxning / der vil vide hvad Poenitenzis Fag
ter formaar. Somt effter Trøst og Taare-Kilden / simpelt udsat paa Vers for en Liebhaber aff Poesi / og kommen fra et sørgende Gemyt der stunder til Himmelen fra
Verden. Den Enlige Døer som Altid Haster Bort1
Således lyder den fuldstændige titel på den norske Dorothe Engelbretsdatters værk
fra 1685. Det er et værk med et bemærkelsesværdigt kvindeligt orienteringspunkt,
idet det omhandler en kvinde, bibelens bodfærdige synderinde, dediceret til en
kvinde, den danske dronning Charlotte Amalia, og skrevet af en kvinde, Dorothe
Engelbretsdatter, som selv omtaler sit værk et "Qvinde-Verck" (24)2 .
Det er en flot, barok pønitensetekst, passioneret og manipulerende og sine steder
intens, inderlig og brutal. Det er et værk, som vil noget med sin læser. I magtfulde
billeder belærer den om Gud og djævlen, om det gode og det onde. Om hvordan
man bedst lever med sig selv og med hinanden, om hvordan det hurtigt kan gå gru
elig galt, og om hvordan man igen kommer på den rette vej. Teksten har en enorm
bredde i sine pædagogiske virkemidler.
Som titlen indicerer opfordrer teksten sin læser - pønitenseeleven - til at ofre
sine tårer. Og eksemplerne på gråd er mange. Der smeltes, svømmes, strømmes hen
- ud - og bort i gråd. Det er da også med udtryk som tårepersende og klynkende,
eftertiden har stemplet Engelbretsdatter - og dømt hendes værk ulæseligt. Værket
har ofte fået den skæbne at blive forklaret ud fra Engelbretsdatters private biografi:
de mange tårer i værket skulle skyldes digterindens egen tragiske skæbne at miste
ægtemand og syv ud af ni børn. Som understøttelse for dette synspunkt kan nævnes,
at Engelbretsdatter netop skrev Taare-Offer i sørgeåret efter ægtemanden præsten
Ambrosius T. Hardenbecks død i 1683, og at hun i dedikationen til den danske
dronning Charlotte Amalia selv omtaler sig som: "En bedrøffved Norsk-fød Qvinde"
og lidt efter "Med en Pen i Graad Poleret, / Skreff jeg dette Qvinde-Verck" (24).
Et vigtigt modargument for så entydigt at binde værkets tåremotiv til værkets
sørgende digterinde er, at Taare-Offer ikke er Engelbretsdatters originale idé, hvad
allerede titelbladet gør opmærksom på. "Taare-Offer er en fri dikterisk gjengivelse av

1 Titlen til førsteudgavens titelblad. Kristen Valkner. Dorothe Engelbretsdatter samlede Skrifter. Oslo
1956. s.19.
2 Kristen Valkner. op.cit.s.24.
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utvalde avsnitt i den norske prest Peder Møllers Taare- og Trøste-Kilde (1677), som
igjen er en oversettelse av Thrånen- und Trostquelle (1675) av den kjente teolog i
Rostock, Heinrich Muller."3
Et andet vigtigt argument mod den entydige sammenhæng mellem værk og
digterinde er forskellen på tårer i forbindelse med sorgen over et personligt tab og
tårer i forbindelse med det at ofre sine tårer. Et tåreoffer er en religiøs bodshandling,
som alene omfatter et sjæleligt gudsforhold - og har altså intet at gøre med sorgful
de tårer over et menneske som er død. Selv udtrykker Engelbretsdatter det således:
For de hensoffvede vi maa saa meged græde, / Som vi har Sorrig til og
Tjden vil tilstæde, / Men ofver Siælens Død kand aldrig grædis nok, /
Den tarver meere Graad, end hin affdøde Flok. (38).
Hensigten med denne artikel4 5er at frigøre værket fra eftertidens begrænsende re
ception ved at løsrive værket fra dens sørgende ophav og undersøge grådens og tå
rernes funktion i værket. Opgaven er at følge det pønitenseforløb, som i pædago
gikkens tjeneste ved magtfulde billeder bruges til at tale det enkelte menneske til
rette i forhold til den store plan - guds plan.
Den religiøse tåre-tradition
At skelne mellem tårer over tabet af kære og bodstårer er en skelnen, som rækker
helt tilbage til middelalderens klosterliv, hvilket i det følgende vil blive belyst gen
nem middelalderforskeren Brian McGuires artikel: "Monks and Tears".3
En mor mister sin elskede søn, og tabet gør hende både desperat og ulyk
kelig. En dag får hun et syn. Hun ser en flok glade unge mennesker kom
me gående. Da hendes søn ikke er iblandt dem, begynder hun igen at
græde. Endelig får hun øje på ham langt efter de andre. Min søn, spørger
hun grædende, hvorfor går du alene og ikke sammen med dine venner?
Jeg har så meget at bære på, svarer han hende, vægten af alle dine tårer. I
stedet for at udgyde dem unyttigt burde du ofre dem til gud, så jeg igen
kan fritages for den vægt, som holder mig tilbage fra alle mine venner.

3 Kristen Valkner. op.cit.s.ll. I det følgende angivet med sidetal i parantes.
4 Nærværende artikels oprindelige forlæg er en universitetsopgave skrevet i forbindelse med et
kursus: Kristendommens retorik ved Erik A. Nielsen på institut for Nordisk Filologi, sommer 19%.
5 Brian McGuire. Monks and Tears: A Twelfth-century change. "This chapter is based on a paper
originally read at the conference The Mind of the Middle Ages, sponsored by the Medieval Centre,
Copenhagen University, in September 1983".

Denne verdslige historie af Thomas af Cantimpré fra omkring 1100-tallet beskriver
ifølge McGuire en religiøs opfattelse af tårer. Gråd og tårer udgydt over menneske
lige tab har en plads i det åndelige liv, såfremt de bruges rigtigt. I stedet for at hen
give sig til eget tab og ulykke over det nærværende liv. hjælper man de døde ved at
ofre sine tårer til Gud.
Det er ifølge McGuire med Gregory den Store, at gråden i første omgang katego
riseres i to led: "One weeps first because of the remembrance of sin, (...) and later
because of a desire for heaven". Dermed gjorde Gregory tårer til mere end blot an
ger, men også til en længsel efter bedre tider, som skal komme.
Tårer måtte på ingen måde være forbundet til tab af kære venner eller familie:
"such tears were thought to be sensual and indicative of too close bonds to the
world." Først efter 1050 finder man i klosterskrifterne en åbning mod tårer relateret
til menneskelig hengivelse.
John af Fécamp i Normandiet er en af de første til at manifestere det nye. Han
accepterer følelsesmæssige udtryk i forbindelse med øjeblikkelig sorg. Ved at frem
hæve situationer, hvor Jesus græder, forsøger han at legitimere gråden. De bibelske
eksempler er Jesus, som græder ved Lazarus' grav og ved synet af Jerusalem.
Den egentlig revolutionerende omdefinering af Gregorys to-leddede tåredefini
tion sker først i 1138 med Saint Bernard of Clairvaux. I en af hans prædikener op
træder overraskende en ny type tårer: "They are tears 'of brotherly compassion
going forth with the fervour of charity'." Bernard tilføjer altså en ny kategori af tårer
til Gregorys to-leddede definition. Bernard afviser ikke angertårernes vigtighed.
Han forkynder: "If you do not weep, you will not fully feel the wounds of the soul
and the lesion of the conscience. But there is somthing better and fuller in the mona
stic life." De tre typer tårer, Bernard præsenterer, er altså: "Those of devotion, those
of penance, and those of brotherly compassion."
Det vigtigste aspekt i Bernards beskrivelse er ifølge McGuire hans forsvar for sin
ret til at græde. Han insisterer på åbent at give udtryk for sin lidelse over sin bror
Gerards død: "Just as much as we rejoice in each other's presence, so we feel sorrow
at each other's absence, especially when this becomes a permanent separation".
Med Bernards udvidelse af tåredefinitionen "the West learned the dignity and
usefulness of tears of human loss. Bernard realized that sorrow must have a chance
to get out of one's system. It cannot remain within forever: human pain needs a
means of expression." Herefter blev medfølelsestårer almindeligt accepteret inden
for klosterverdenen og blev hurtigt taget op af andre. I 1190 ses en lignende tre
deling hvor Stephen af Turnai indlæser Maria Magdalenes tårer:
- Da hun vasker Jesus fødder, græder hun for sig selv. Det er anger og bodstårer.
- Ved Lazarus' grav græder hun for sin bror. Det er medfølelsestårer.
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- Da hun græder ved korsfæstelsen, græder hun for frelseren. Det er himmellæng
selstårer.
I løbet af 1200 tallet fortsatte tårer med at bevare en plads inden for den tre-delte
definition i klosterbrødrenes åndelige skrifter. Men med den lille historie af Thomas
af Centimpré, som jeg indledte med, sker en forflytning af tåre-begrebet til også at
omfatte religøs praksis udenfor klosterverdenen. I overensstemmelse med Bernard
må tårer ikke bruges til at udtrykke ulykke over det nærværende liv. Medfølelsestå
rer er acceptable, men de skal bruges til at hjælpe den døde. Derfor skal tårer ofres
til Gud.
Taare-Offers hovedstruktur
En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæe
rens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd
i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun
derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham
ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tør
rede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med
olien. 6
Bibelteksten er fra Lukasevangeliet kapitel 7 om: "Kvinden i farisæerens hus". Da
farisæeren Simon ser kvinden ligge for Jesus' fødder, tænker han ved sig selv, at
hvis Jesus virkelig var en profet, ville han vide, hvilken kvinde som lå for hans fød
der.
I en efterfølgende lignelse afslører Jesus over for Simon, at han har læst hans
tanker, idet han spørger Simon, hvem af to skyldnere, der vil elske deres pengeud
låner mest, den som får eftergivet mest eller den som får eftergivet mindst. Som
ventet svarer Simon: "Den, han eftergav mest".
Herefter holder Jesus Simon op imod Synderinden, idet han fremhæver alt det.
Synderinden har gjort, som Simon ikke har gjort: vasket, tørret, kysset og salvet hans
fødder.
Synderinden får sin velsignelse, idet Jesus siger: "Hendes mange synder er tilgi
vet, siden hun har elsket meget".
Rettet mod Simon siger Jesus, idet han vender hele situationen en omgang på
hovedet: "Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt."
Historien om "Kvinden i farisæerens hus" er en af Jesus' berømte lignelser og er i
samme gruppe af lignelser som: "Det mistede får", "Den tabte mønt" og "Den for-

6 Bibelen. Lukasevangeliet Kap. 7. Det danske bibelselskab. Kbh. 1992
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tabte søn",7 som alle er forsvar for syndere og irettesættelser af den farisæiske selv
tilstrækkelige fromhed.
Lignelser er billedlig tale, som Jesus bruger til at belyse og forklare sin forkyn
delse. De er alle karakteristiske ved deres kortfattede handlingsforløb.
Historien om "Kvinden i farisæerens hus" har en række afgørende funktioner i Taare-OJfer. Dels er det den historie - og det billede, som danner hovedstrukturen og
hovedtemaet i værket. Dels bliver det det billede, som i bibelhermeneutisk sam
menhæng kaster fortolkende lys bagud i forhold til Gammel og Ny Testamente. Og
dels bliver det det billede, som kommer til at kaste lys frem, idet det kommer til at
fungere som et slags religiøst exemplum - til belærende efterfølgelse for andre.
Den bibelske fortællings fire handlinger er bevaret i Taare-Offer og udgør hoved
strukturen i værket. Værket er inddelt i fire kapitler: "Den taaregydende Synderin
de", "Den food-tørrende Synderinde", "Den kyssende Synderinde" og "Den salvende
Synderinde". Alle fire kapitler indledes med en illustration signeret af H. Schaten.
Ifølge Kresten Valkner er de frit gengivet efter illustrationerne i Peder Møllers over
sættelse af Heinrich Mullers andagtsbog: "og det er tydelig at de ikke skyldes nogen
stor mester."(213).
Stilen i de to første kapitler "Den taaregydende..." og "Den food-tørrende..." er i
dansktillempede alexandrinervers og de to sidste kapitler "Den kyssende..." og
"Den salvende..." er i sangbare salmevers. Vægten er lagt på de to første kapitler
som i Valkners udgave udgør 42 sider mod de to sidste kapitlers 14 sider. Det ind
holdsmæssige belæg for dette er, at det er i de første to kapitler, at den egentlige
bodshandling beskrives, hvorfor dette udtrykkes med tunge alexandrinervers og at
det er i de to sidste kapitler fryden over velsignelsen kommer til udtryk, hvorfor
dette udtrykkes med lette sangbare vers. Hvor de to første kapitler er i overens
stemmelse med værkets titel Taare-Offer er de to sidste kapitler mere i overensstem
melse med en anden form for offer: sangoffer. Fem år tidligere i 1678 havde Engelbretsdatter netop udgivet sit første værk med titlen: Siælens Sang-Offer.
De fire handlinger fra den bibelske tekst at græde, tørre, kysse og salve er altså
bibeholdt som overordnet struktur i Taare-Offer. Ligeledes er de tre personer Maria,
Jesus og farisæeren bibeholdt. Dog har farisæeren Simons figur fået en lidt større
plads. Karakteren af ham som den selvtilstrækkelige fromhedsdyrker, der af Jesus
rammes af sin egen fordømmende kraft, får den ekstra funktion, at han bliver det
billede, vi alle tvinges til at spejle os i, hvis vi fastholder den holdning, at bod ikke
har noget med os at gøre, når vi ikke har nogen synd at angre. Farisæeren er i TaareOffer den skinhellige modsætning til Marias oprigtige tårer. Man kan derfor inden

7 Op.cit. Lukasevangeliet Kap.15.
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for værkets univers fremlæse to forløb: Det eksemplariske forløb: Maria og det pæ
dagogiske forløb: Læseren.
Det eksemplariske forløb - Maria: Den bodfærdige synderinde i den bibelske tekst
er udelukkende karakteriseret ved sin handling. I Taare-Ojfer er hun psykologiseret.
Det pædagogiske mål er at kortlægge et indre sjælelandskab, som forklarer og kor
responderer med Marias ydre handlinger. Dette forløb går gennem fire hovedstatio
ner: - at synde - at angre - at græde - og at opnå velsignelse.
Synd: Maria har ladet sig forføre af "Lyst-sam Øye-siun"(41). Styret af en "daarlig Drifft"(24) har hun hengivet sig til sin egen" Vellyst" (36), og har derfor "med
Synd besmitted sin Gestalt" (46), som beskrives som ab Herrens billede "blef difiver
ved hendis Udyd smuddred," (27).
Anger: Anger er en indre sjælelig tilstand. Herrens billede - dvs. sjælen er blevet
besmittet "med Synde-smitted Blood," (61). Det tillader Gud ikke. Han bliver vred
og sender smerte og sorg ind i Marias hjerte: "Guds Vredis Piile stack i hendis Hierte-Rood," (37). "Nu Sorgen offver alt i hendis Sind regeret," (28) . Smerte og sorg
skal afsætte tung samvittighed, som derefter skal få Maria til at angre sin synd:
"Fordi det var fortient, da hun med Synden kæled, / En tung Samvittighed berøfved hende Mæled, / Og bar mod Qvindens synd Jindvollen giennem grof, /
Lang skarper Vidnissbyrd, end tusind andre prof. / En ond Samvittighed fuld nær
Nag-Ormen slecter, / Og piner offte meer end mange Bøddel-Knecter / Det fandt
Maria vel, der Pine-vuren peb, / Hvor for hun i sin Angst til JEsu Fødder greb." (63)
Gud kræver smitten udrenset gennem tårer.
Gråd: I en tilstand af "Hierte-klemt" (27) angst møder Maria op i Farisæerens hus.
Mens de andre fester omkring hende, skammer hun sig ikke ved at bede om tilgivel
se gennem grådens ordløse sprog: "og i det Sprog bestod all hendis Bøn" (28). "Hun
græd der andre sad, vel lystig aad og drak, / Just under Maaltjds Tjd, aff hendis
Hofved-Kilde, / Frembar sin Taare-Ræt i Pharisærens Gilde; / For smerte brente
Hun, som icke skammed sig / Blant Folk i Gieste-bud, at græde offentlig." (30).
Med sine tårer vasker hun Jesus fødder og med sine tåre slukker hun Guds vre
desild: "At ofver hendis synd Guds vredis Jild var tendt; / Da vil hun den igien med
sine Taarer ledske" (34).
Velsignelse: Gennem gråden opnår Maria velsignelse: "Altingist har sin Tjd, først
græden siden lee. / Jgiennem Øyene Maria Pligten ydet, / Oc i Begyndelsen it Taare-Haff udgydet / Men det fik anden Art, strax hendis Siælis Skat / Kun sagde met
it Ord: Din Synd er dig Forladt." (48).
Befriet for synd "Maria (...) fra syndsens Trældom gaar," (59). Hun er blevet et
"bedrings Contrafej, it Speil for Mand og Qvinde" (27) og hendes bodstårer kaldes
nu "Elskovs Graad" (30) og "ædel Safft" (43).
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Efter at have vasket Jesus fødder med sine tårer, tørrer hun dem med sit hår. At
vikle sit hår om Jesus fødder er bodstegn på linje med at græde: "Hun Græd, da
dødsens Braad i Barmen stak som Naale, / Og vicklede sit Haar om JEsu FoodeSaale, / Det hun før syndet med og meged Ondt bedreff, / Altsammen Bode-Tegn
til hendis Frelse bleff." (59). Og det bliver også et tegn på at flette håret om livets træ:
"Jødinden flettede sit Haar om Liffsens Træ," (67).
De efterfølgende to handlinger at kysse og at salve fødderne er jubelscener. Vel
signet og med renset sjæl har hun nu gjort sig fortjent til at trolove sig med Jesus "Himmelens Monark" (28): "Og hun Trolofved sig med Christo Frelser-Manden,"
(61).
Maria er frelst. Der er nu kastet lys ind i hendes før så formørkede sjæl: "Fremskinned Jesus klar i hendis Hiertis Himmel / Saa hun paa Mørkheds Vej gick icke
meer i Svimmel." (41)
Det pædagogiske forløb - Læseren: Det pædagogiske forløb løber parallelt med det
eksemplariske forløb. Maria bliver det eksempel værket opfordrer læseren til at føl
ge. I det pædagogiske forløb opfordres der i bydeform: "Fortryd da" (32), "Græd da"
(37), "Søg nu" (37), og i form af direkte henvendelse gennem anråbende pronominer
som: du, dig og din: "Du tyckis, uden tvil," (30), "Men du som har fornufft"(32).
Værket spænder sit syndsbegreb ud i mellem to poler: Marias vellystige drift og
den person, som i den bibelske fortælling er repræsenteret ved den selvtilstrækkeli
ge fromhedsdyrkende farisæer. Ved at definere syndsbegrebet så bredt sikrer vær
ket sig, at ingen kan undlade at føle sig ramt - ikke engang dem, som med den
fromme farisæer ikke mener at begå synd. Vi er alle syndere, nogle dog mere end
andre. Der skelnes mellem store og små syndere. Store syndere skal rense sig ved
heftig udvendig gråd og små syndere skal rense sig ved stilfærdig indvendig gråd.
Store syndere har som Maria "for Synden kæled" (62). De har været forført af "vel
lyst" (61) og "syndige lyster" (62). De er af synd blevet forhærdede "stiff og slem"
(34) og følelsesløse: "Det hærder mangen en der elsker syndens Søle, / Saa hand sin
siælis Saar umulig kand føle." (33)
Deres syndige liv nedkalder Guds vrede, og for at Gud igen kan oplyse deres
formørkede sind, må Gud bruge vold. Gud slår så hårdt, at han tilsidst knuser det
forhærdede flintehjerte, så det får men: "Huad giør Gud midlertjd: hans Haand er
icke seen, / At sla paa Synderen, saa hand faar mange Meen, / Og ofverrumpler
ham med storm og straffens Vunder / Til hand sit Synde-saar alvorligen begrunder.
/ Siar i sig og forbaust ved Kaarsit tencker da: / Har jeg saa ondt forskylt? hvor
kommer dette fra? / Vil HErren ham saa vel, at Flinte-Hierted knusis, / Og det formørcked Sind først rettelig opliusis" (33).
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Af alle de hårde og knusende slag får hjertet sår, som væsker og sårvæsken løber
ud som tårer "Da vercker Saarene, da vedsker saa hans Øven, / At Vand i Hobe-tal
far ud som aff en Elff," (34).
Gråden, dvs. sårvæsken eller øjenvæsken har den dobbelte funktion: dels at ren
se hjertet og dels at være det udvendige bevis for, at renselsesprocessen er i gang.
Små syndere er alle dem, som med den fromme farisæer stiller sig fordømmende an
over for den bodfærdige synderinde. En af tekstens hovedbudskaber er, at det er der
ingen, der kan: "Du Synder est endnu langt fra Fuldkommenhed," (42). Alle er syn
dere, som dagligt "falder tungt og tit" (66), og "som de fleste, / Est altid icke den
bedste." (73).
Det er vigtigt for teksten at pointere, at problemet med de små syndere er, at de
ikke dagligt mærker deres mange små fejl, hvorfor der opfordres til et dagligt tåre
offer. En form for sjælehygiejne, hvor den daglige smitte vaskes ud. Små syndere
tvinges ikke som store syndere til at rense deres smitte ud ved heftig udvendig gråd.
Små syndere kan nøjes med en indre gråd, som blot holder sjælen i konstant tåre
vand: "Om icke Øyenen all fort vand-Draaber gyder. / Din siæl dog stille holt i løn
lig Taare flyder; / Behøfver icke du hver Dag besynderlig / De faldnis Poenitentz,
da lad det minde dig / Du med de staaendis har Fejl i mange Maader, / See, den
Retfærdige hver Dag i Fald geraader / Og mercker icke self hvor tit hand sig forse
er, / Du som hvert Øyeblick forgriber dig end meer." (40)
Små syndere skal aldrig føle sig sikre: "Du vedst dog icke self, blant dette
verslig Kiør, / Hvor hastig Lyckens Vogn kand velte for din Dør." (57)
Afstanden fra at have været en lille synder til at være en stor synder kan være
meget kort. Små syndere skal hele tiden kende deres ydmyge plads i tilværelsen. De
må ikke leve overdådigt: "Been-huset lærer dig hvad Hofmod duer til." (49). De skal
også tænke over, hvad de anvender rigdom til: "Rjgdommen i sig self, du lovlig har
fortient, / Fordømmer icke dig, er den kun vel anvent" (49). Og de skal lære yd
myghed: "Hid synder, lær paa ny, / Du som gid gierne kløfved høit i Sky, / Est
dog kun Muld og Gru, / Vær ydmyg i din Hu" (78).
I det foregående er der gjort rede for, hvordan den bibelske tekst "Kvinden i farisæ
erens hus" danner hovedstruktur og hovedtema for Taare-Offer. Der er dog den
pointe i den bibelske tekst, at den kun tilsyneladende handler om den bodfærdige
synderinde. I virkeligheden drejer det sig om en verbal kamp mellem Jesus og fari
sæeren Simon, som Simon taber. Simon, som ved sin dobbelte fordømmelse af både
Synderinden og Jesus, er den angribende, må tilsidst se sig slået af Jesus, idet Jesus
meget elegant vender Simons angreb mod ham selv.
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I Taare-Offer handler det også kun tilsyneladende om den bodfærdige synderin
de. Her foregår den verbale kamp mellem værkets myndige og styrende stemme,
som forsøger at tale sin læser på plads i det rette ydmyge forhold til Gud. Værkets
egentlige hovedperson er altså læseren selv, som tvinges til at spejle sin egen grad af
synd et sted mellem to poler: den stor-syndende Maria og den selvtilstrækkelige
fromhedsdyrker Simon.
Værkets billedsprog
Bogstavelige billeder En af hensigterne ved det foregående afsnit var at fremlæse
det pædagogiske forløb, hvor værkets egentlige hovedperson - læseren selv - be
fandt sig. Kommunikationens andet led er værkets myndige og styrende stemme,
den overordnede fortællerstemme, som tilrettelægger både det eksemplariske og det
pædagogiske forløb. Han træder aldrig frem som en synlig jeg-person, men er ikke
desto mindre synlig gennem sine pædagogiske virkemidler.
De pædagogiske virkemidler er det farverige og kraftfuldt udfoldede billed
sprog, som har den funktion at vække billeder i den menneskelige bevidsthed. Det
pædagogiske sigte er at konkretisere svært fattelige abstrakte begreber. På pædago
gisk vis trækkes der på billeder fra menneskets velkendte verden: naturen, dyreri
get, dagliglivet og kroppen.
Naturen: Fra naturen kommer de fleste billeder. Vandet er det dominerende natur
element og bruges flittigt om gråd: "Taare-Regn" (41), "Taare-floden" (42), "TaareHaff (48). Voldsom gråd afbildes som at "flyde hen i Vand og smelte bort i Graad"
(29), eller at "vringe Vand af den Steen-haarde Klippe" (33).
Jord er et andet naturelement, som bruges. "Klippe-Hierte" (29), "Flinte-Hierted"
(33) om hjertet og "Øyen-Steene" (47) om øjnene. " Af andre naturelementer bruges
ild til at afbilde Guds vrede: "vredis Jld"(34), "Vredsens Lue" (35), men også i mindre
voldsomme billeder som "Troens Lue" eller "brændende i troen".
Solen bruges til af afbilde Gud: "Retfærdighedsens Sool" (29) og Retviifihedsens
Sool" (61).
Dyreriget: Fra dyreriget afbildes mennesket som: "Orme-Secken" (31), "Madik-Seck"
(62), og inden for samme kategori: "Nag-Orm" (63) om dårlig samvittighed.
Djævlen afbildes som "Helvids Locke-Fugl" (32), "Satan Helvids Løffye" (33),
"Helvids Ulf (45) og "Pølens Lencke-Hund" (47).
Dagliglivet Fra dagliglivet bruges der billeder til at beskrive synd ved at noget bli
ver snavset til: som et "Hierte sølt i Synd" (69). Omvendt billedliggøres det at gøre
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bod som: at vaske (47) eller rense (46) sig ren. Andre dagliglivsbilleder som målti
det er med til at billedliggøre tårer:"Graad-spiiseM (31), "Taare-Ræt" (30).
Kroppen: Hjerteorganet, som det i kroppen syndangrebne sted, billedliggøres som:
"Flinte-Hierted" (33) og "Klippe-Hierte" (29). Hjerteorganet er derfor det sted. Gud
slår, når han bliver vred: vredespile stikker i "Hierte-Rooden" (37), og "dødsens
Braad i Barmen" (59).
Sårbilleder bruges til at billedliggøre en angrende synder: "Synde-saaret" (33)
begynder at værke og det "aabne Saar" (34) begynder at bløde og afgive "Bloddraaber" (30) eller "Blod-vedske" (33). "Bløddende Øyene" (33) er det samme som
"vedskende Øyene" (34) og hele denne proces er en måde at billedliggøre dén indre
proces, der foregår, når et menneske i angst begynder at græde. Gråd billedliggøres
som: "Anger-taarer" (31), "Syndsens G rud" (40).
Øjne og hjerte er i denne forbindelse forbundne kar, som ideelt set skal stå i for
bindelse med hinanden gennem vand. Ved syndig udfoldelse lukkes denne forbin
delse til. Hjertet bliver hårdt (43) og sammenknyttet (32) af den besmittelse, som
starter med øjenlyst Men hvor hjertet i syndsprocessen følger øjnene, følger øjnene i
bodsprocessen hjertet. Sårvæsken fra det forslåede hjerte og øjenvæsken fra de græ
dende øjnene bliver den rensende væske, som igen forbinder de to kar - øjnene og
hjertet.
Det daglige grådanfald, som skal holde hjertet rent, er også et billede på en meditativ andagtsform. Det er en særlig koncentrationsform, som gennem billeder for
søger at styre bevidstheden til at åbne sig for at fremmede kræfter kan komme i for
bindelse med én.
Med de bogstavelige billeder sættes der ord på det ordløse; i ord formidles grå
dens ordløse sprog. Abstrakte begreber konkretiseres ved at sammensætte begre
berne med konkrete billeder fra det nære og velkendte i menneskets verden.
Af de mest genkommende billeder kan nævnes: substantivistiske metaforer,
kombinerede metaforer og personifikationer.
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Substantivistiske metaforer er "den egentlige Metafor, hvor Erstatningsforestillin
gen staar alene,"*9 som f.eks. om Gud: "Liffsens Sool" (54). Om mennesket "OrmeSechen" (62). Om gråd: "Taare-floden"(42).

^ Definitioner på de følgende begreber er hentet fra Ulla Albeck. Dansk Stilistik. Kbh. 1939.
9 Ulla Albeck. Dansk Stilistik. Kbh.1939s.119
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Kombinerede metaforer er "hvor Erstatningsforestillingen staar ved Siden af den
egentlige Forestilling."10 Kombinerede metaforer knytter et konkret billede til et ab
strakt fænomen:
- Eksempler på kombinationer i genitivs forhold: "Naadsens Dør" (48), "Troens Taare" (37), "Retviifihedsens Sool" (61) og "Syndsens Dynd" (33).
- Eksempler på sammensætninger: "Synde-Søle" (27), "Naade-tørstig" (28), "AngerSmerte" (29), "Fryde-neg" (32).
- Eksempler på kombinationer med overføring af konkret til konkret "DraabeVandet" (28), "Taar-Vandet" (29), "Taare-Safft" (29), Taare-Perler" (38).
Personifikationer "er Levendegørelse af abstrakt Begreb, som faar tillagt menneske
lig Egenskaber,"*11 som: "Naadis Haand" (42), "Lyckens Glut" (57), "Giff Synden en
god Dag" (60) og "Byd Synden gode Nat" (40).
Ordsprog og fyndudtryk: I en særlig kategori, som ikke relaterer til synd eller an
ger, grupperer sig en række ordsprogslignende billeder. Det er moralske sentenser
til læseren om, hvordan man bedst lever med sig selv og sin næste. Det er ofte lyk
kebegrebet som billedliggøres:
- "Brug Lysten maadelig, mens Lycken for dig dandser! (...) Som Legen klinger best,
faar Piben andet Lyd, / En ond forvorpen Stund kuldkaster al din Fryd." (31)
- "Du vedst dog icke self, blant dette verslig Kiør, / Hvor hastig Lyckens Vogn kand
velte for din Dør. / Undslå dig icke fra de Hielpe-løsis Sager," (57)
- Vær ydmyg i din Hu, / Og holt dig smuckt ved Jorden / Saa falder icke du." (78)
- "Been-huset lærer dig hvad Hofmod duer til" (49)
Gennem ovennævnte redegørelse for værkets bogstavelige billeder skulle det være
tydeligt med hvilken autoritet, værkets styrende stemme forsøger at orientere sin
læser om den rette livsførelse.
Med stor præcision i billedbrugen belæres læseren om, hvad der er oppe og ne
de, hvad der er godt, og hvad der er ondt, hvordan det ser ud, når det er godt og
hvordan det ser ud når det er ondt, og hvad man skal gøre for at gøre det onde godt
og hvad man skal gøre for at holde sig fra det som er ondt.
Det antitetiske kompositionsprincip: Taare-Offer er et værk, som i stor udstrækning
bygger på et antitetisk kompositionsprincip som er: "kontrasterende Stemninger,

I® op.cit s.119
11 Op.cit s.121
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kontrasterende Scener og Optrin, kontrastlig Figurtegning o.s.v., samt navnlig en
dramatisk konflikt baseret paa Modsætning."12
Det univers, som fremstilles i værket, er stærkt modsætningsfuldt og hierarkisk
opbygget med den menneskelige ormesæk som den i hierarkiet lavest rangerende.
Herefter følger de djævelske kræfter i dyreskikkelser som hunde, ulve, løver og
fugle, som hele tiden står parat til at binde mennesket til sig gennem stærkest mulig
jordisk binding i form af sanseligt søle og pløre.
Over dette jordiske og timelige liv regerer retfærdighedens sol, dvs. Gud. Hans
arbejde er at straffe den, som på syndigt ormeniveau vælter sig i sølet, og velsigne
dem, som rejser sig fra sølet og begiver sig ud på en mere vertikal åndelig stræben
efter en plads i det hinsidige.
Værkets univers er et religiøst univers med klare, entydige forståelser af det go
de og det onde. Det gode er den retfærdige Gud og det onde er den lokkende djæ
vel. Værkets dramatiske konflikt er netop kampen mellem det gode og det onde.
Djævlen benævnes også i værket som Belial. Her hentydes til Den yderste Dags sto
re kamp mellem Gud og djævlen - eller Belial. "Belials hær er mørkets sønners ska
re. Men med sine udvalgte lysets børn vil Gud føre denne kamp til sejr og oprette sit
rige, når tidens fylde er inde."
Værket spænder sine modsætninger ud mellem Gud, solen og det gode - om
den ene pol og djævlen, mørket og det onde om den anden pol. Men fra at have væ
ret en eskatologisk forestilling om en ydre kamp på den yderste dag flytter værket
kampen ind til en dennesidig kamp i menneskets indre, på menneskets indre kamp
plads - sjælens agon.
Sammenfattende kan man sige om de bogstavelige billeder, at de tjener et større
retorisk overtalelsesprojekt. De er pædagogiske virkemidler til at få læseren på
plads i et klart defineret religiøst verdensbillede. Et verdensbillede, som er stærkt
religiøst dualistisk og som i højere grad bygger på menneskets angst for et jordisk
helvede end en længsel efter et himmelsk paradis. Et verdensbillede med klart defi
nerede retninger for det enkelte menneske at orientere sig efter.
Bibelske billeder Sideløbende med de bogstavelige billeder trækker værket også
på billeder fra Bibelen - og de er rigt repræsenterede. De bibelske billeder bruges til
at understøtte og give karakter til Maria-billedet. En del af billederne bruges til at
sidestille Marias situation, en anden del bruges til at fremhæve Marias situation i
form af bevisførende mod-eksempler.

Op.cit.s.185
13 Gads danske bibelleksikon. Kbh. 1981. Eskatologi
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Sidestillende billeder. Himlen græder i fyrre dage, da Gud sætter en syndflod ind
mod menneskets synd - Maria græder for sin synd.
Moses står sukkende ved Det Røde Hav, angst og mæleløs. Gud hører hans suk
ke og skiller vandene - Gud hører Marias mæleløse sprog, og hun reddes ved vand.
Jacobs børn mangler vand i ørkenen. Gud hører deres bøn og ved at slå med sin
stav på klippen skaffer Moses vand til sit tørstende folk - Gud slår vand af Marias
stenhårde hjerte.
Kong Davids spise nat og dag er gråd - Marias næring er grådspise ved farisæe
rens fest
Agar, trælkvinden hos Sara og Abraham, græder for sin tørstende søn Ismael.
Gud hører hendes gråd og lader en kilde sprænge - Gud lader en kilde springe i
Marias bryst, da hun væskeløs angrer sin synd.
Eli dør, da han får at vide, at filistrene har taget Pagtens Ark, for dermed er frel
seren tabt.
Uden frelseren dør Maria, derfor græder hun for sin nåde.
Ezechia græder, da han af Esajas får at vide, at han skal dø. Gud hører hans gråd
og lægger 15 år til hans liv - Gud hører Marias gråd og giver hende livet tilbage.
Jacob kysser Rachel første gang han ser hende som tegn på kærlighed ved første
blik. De kys, Joseph giver sine brødre da han genser dem, er tegn på kærlighed - De
kys, Maria giver Jesus, er kærlighedskys.
Jesus ved Lazarus' grav, hvor han græder af kærlighed til den døde - Maria
græder af kærlighed til Jesus.
Jesus græder ved indtoget i Jerusalem, mens de andre fester - Maria græder,
mens andre ler og fester i farisæerens hus.
Enken fra Nain græder over sin døde søn - Maria græder over sin døde sjæl.
- Galateme vil rive deres øjne ud som bevis på lydighed - Maria vil græde sine øjne
ud som bevis på lydighed.
Den bange tolder, hvor pointen er, at enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges,
og den som ydmyger sig selv skal ophøjes - Maria bliver her sammenlignet med
den bange tolder.
Jacob salver den sten, han om natten har ligget ved og af Gud fået sin velsignelse
- Maria salver også de ben, hun har grædt ved og fået sin velsignelse.
Modstillende billeder: Adam forsøger at skjule sin synd med et figenblad - Maria
forsøger ikke at skjule sin synd.
Evas forførelse startede som øjenlyst - Marias lyst startede også som øjenlyst,
men Maria opnår syndsforladelse.
Esau, som græder, da han af sin bror Jacob snydes for sin fars velsignelse - Ma
ria græder for at få velsignelse, men i modsætning til Esau får hun den.
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Usa dør, da han ved et uheld kommer til at røre ved Pagtens Ark - Maria dør
ikke, da hun berører Jesus ben.
Achan, som forføres af øjenlyst til at stjæle de smukke ting, som var i band efter
sejren over Jeriko. Achans straf var at blive stenet ihjel - Maria blev forført af øjen
lyst, men hun fik mulighed for at gøre bod.
Amasa, som bliver kysset af Joab, inden Joab stikker ham ihjel - Marias kys er
ikke forræderiske.
Judas, som kysser Jesus, inden han forråder ham - Marias kys er ikke forræderi
ske.
Peter, som græder i skjul ved fornægtelsen af Jesus - Maria skammer sig ikke
ved at græde i fuld offentlighed.
Sammenfattende kan man sige om de bibelske billeder, at de på linje med de bog
stavelige billeder tjener et pædagogisk formål. De bibelske billeders sidestillende og
modstillende funktion er at underbygge Maria-billedet som et religiøst exemplumbillede til efterfølgelse for værkets læsere. Men fire af de bibelske billeder tjener et
andet og større formål. Det er de gammeltestamentlige mytebilleder som: Syndefal
det, Noas Ark, Moses ved Det Røde Hav og Jacobs drøm i Betel. Med disse billeder
holdt op i mod Maria-billedet skriver værket sig ind i en større bibelhermeneutisk
tradition.
Den bibelhermeneutiske frelseshistorie

Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og så
dan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For vel fandtes der
synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er no
gen lov; men døden herskede fra Adam til Moses også over dem, der ikke
havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede
på ham, der skulle komme (...) Ligesom en enkelts fald blev til fordømmel
se for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til
retfærdighed og liv for alle mennesker. (...) Men loven kom til, for at faldet
skulle blive større; og blev synden større, er nåden blevet så meget desto
større, for at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal her
ske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre.14
Ovenstående bibeltekst er fra Paulus' brev til romerne kap. 5, og er et eksempel på
en bibelhermeneutik som forstår Bibelen ud fra en typologisk fortolkningsmetode.
Den typologiske fortolkningsmetode arbejder med en intertekstualitet mellem

Bibelen. Det danske bibelselskab. Kbh. 1992. s.1413

Gammel Testamente og Ny Testamente, hvilket vil sige at Gammel Testamente præfigurerer, det Ny Testamente opfylder.
Typologi er forankret i en frelseshistorisk tænkning, som ser hele Bibelen gennemtrukket af et fald og en genrejsning. Et fald ved Adams syndefald, hvor hele
menneskets oprindelige identitet gik tabt Det faldne menneske kan genrejses ved at
etablere historien efter feddet, dvs. genrejse den gamle Adam i den nye Adams skik
kelse. Der opereres altså med en Adam-skikkelse på tre niveauer:
- En Adam før syndefaldet
- Den faldne Adam, som kun har en vag erindring om den tidligere højere identitet
- Den genrejste Adam nu i en højere og klare skikkelse som Jesus Kristus.
Adam er forbillede på Kristus. Adam præfigurerer den opfyldelse, som sker
med Kristus. Der er både en lighed og en modsætning mellem Adam og Kristus.
Med Adams fald kom synden og døden ind i verden. Kristus genrejser og ophæver
Adams fald men på et højere niveau, fordi han ikke blot ophæver, men også gør alle
mennesker delagtige i frelsen.
I slutningen af forrige afsnit blev fire gammeltestamentlige billeder nævnt for i
samarbejde med værkets hovedmotiv Maria-billedet at indgå i en større bibelher
meneutik. De fire gammeltestamentlige billeder er: Syndefaldet, Noas Ark, Moses
ved Det Røde Hav og Jacobs drøm i Betel.
Syndefaldet er beretningen om, hvordan hele menneskeslægten faldt med
Adam. Om den arvesynd, som alle mennesker derfor fødes med.
Noas Ark er beretningen om Noa, som udvælges af Gud til at overleve syndflo
dens vande, som i fyrre dage vil tilintetgøre alt levende som straf for menneskets
ondskab og syndige liv. Noa får herved den samme opgave som det første menne
ske: at føre menneskeslægten videre.
Moses ved Det Røde Hav er beretningen om Moses, som udvælges af Gud til at
føre sit folk ud af Egyptens slaveri. Forfulgt af egypterne står Moses ved Det Røde
Hav og i angst beder han Gud om hjælp. Gud hører hans bøn og skiller havet, så
israelitterne kan gå tørskoede over, mens egypterne opsluges af havet. Ligeledes
skaffer Moses vand til sit tørstende folk, da han ved Guds hjælp med sin kæp slår
vand af klippen.
Jacobs drøm er beretningen om Jacob som i en drøm ser en stige gå fra jorden og
op i himlen. Gud taler til ham og lover ham rige land besiddelser og velsigner ham.
Efter drømmen salver Jacob den sten, han om natten har ligget på, og stedet opfattes
som en af de første helligsteder. Stenen tolkes som hjørnestenen for det israelitiske
folk.
Ser man i første omgang på forholdet mellem de fire ovenfornævnte gammelte
stamentlige mænd i forhold til Jesus, præfigurerer Adam et fald, som skal genrejses
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og Jacobs sten den kommende Messias, ved at Jesus i Ny Testamente omtales som
den rette hovedhjørnesten.
De to øvrige mænd Noa og Moses er begge af Gud udvalgte mænd, som skal
redde menneskeslægten fra synd. Både Noa og Moses overlever ved vand, den før
ste ved en syndflod, den anden ved et hav. Som mænd, der redder et folk fra synd,
præfigurerer de Jesus, som også er den, som bringer menneskeslægten ud af syn
dens slaveri.
Det intertekstuelle mellemled: Typologien i Taare-Offer i forhold til de fire gam

meltestamentlige billeder og det nytestamentlige billede af Synderinden bliver me
get elegant. Maria skubbes ind som et intertekstuelt mellemled mellem præfigurationerne: Adam, Noa, Moses, Jacob og opfyldelsen: Jesus. I skikkelse af dette inter
tekstuelle mellemled bliver Maria billede på hele det faldne syndige folk, som ved
gråd skal genrejse sig ved Jesus fødder og opnå velsignelse.
Adam - Maria - Jesus: Det intertekstuelle mellemled i dette forhold er øjenly
sten. Gennem Eva kommer Adam til at stå for den øjenlyst som førte til synd og
fald. Maria gentager ved øjenlyst faldet, men genrejser sig ved i stedet at bruge de
øjne, som før blev brugt til øjenlyst til bod.
Noa - Maria - Jesus: Det intertekstuelle mellemled i dette forhold er Syndfloden
og Marias tåreflod. Gud redder Noa, da han sender Syndfloden ind for at tilintetgø
re al synd. Gud redder også Maria, da han sender en indvendig syndflod ind for at
tilintetgøre Marias synd. Som det blev redegjort for i afsnittet om de bogstavelige
billeder, blev Marias gråd netop beskrevet som en "Taare-Flod" (42).
Moses - Maria - Jesus: Dette forhold er identisk med det forrige forhold med
Noa. Her er det intertekstuelle mellemled Det Røde Hav og Marias tårehav. Gud
redder Moses og hans folk ved at skille havet, så israelitterne kan gå over, mens Gud
lader de forfølgende egyptere drukne i havet I afsnittet om de bogstavelige billeder
blev der redegjort for, at Marias gråd også blev beskrevet som et "Taare-Haff' (48).
Som med Det Røde Hav har Marias tårehav også en dobbelt funktion: dels at
redde og dels at udslette syndigt slaveri. Som Gud, der lader Moses slå vand af
klippen til det tørstende folk, lader Gud også slå vand, dvs. tårer af Marias klippe
hjerte.
Jacob - Maria - Jesus: Det intertekstuelle mellemled i dette forhold er Jacobs sal
velse af stenen og Marias salvelse af Jesus' ben. I Gammel Testamente beskrives Ja
cobs sten som hovedhjørnesten til det israelittiske folk. I Ny Testamente beskrives
Jesus som den rette hovedhjørnesten. Taare-Offer skaber intertekstualiteten ved at
udsige, at Maria ser det, som Jacob kun har set i drømme - den frelsende Messias.
Der ligger også en implicit intertekstualitet mellem Gammel Testamente og Ny
Testamente i værkets titel: Taare-Offer. At ofre til Gud er et gammeltestamentligt ri-
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tual. Der var bl.a.: spiseoffer, måltidsoffer, drikoffer, afgrødeoffer som f.eks. blev
ofret i form af: ildoffer, brændoffer, eller røgoffer.
Abrahams ofring af Isak er Bibelens nok berømteste ofringshistorie. En barsk
fortælling om Abraham som, på Guds befaling, skal bringe sin eneste søn tilbage til
den Gud som har skænket Abraham Isak. Men Gud tager som bekendt en stedfor
trædende syndebuk i stedet for Isak. Abrahams ofring af Isak tolkes i bibelherme
neutisk sammenhæng som en præfiguration af Guds senere ofring af sin egen søn
Jesus. Jesus døde for menneskets synder som det offerlam, der fjerner verdens synd.
Også her skubbes billedet af den bodfærdige synderinde ind som et intertekstuelt
mellemled, for ligesåvel som Jesus skal ofres for menneskets synd, skal Synderinden
ofte sine tårer for sin egen synd. Her flyttes en traditionel gammeltestamentlig
gudsdyrkelse i form af en udvendig offerhandling ind i den menneskelige krop.
Den menneskelige brystkasse bliver det egentlige tempel for menneskets fromhedsliv.
I typologien mellem Gammel Testamente og Ny Testamente med Maria-billedet
som det intertekstuelle mellemled løftes Marias private synd og private anger og
bod op på et højere og mere forklaret niveau. Maria bliver billede på hele menne
skeslægtens synd og hele menneskeslægtens anger og bod - og eksempel på hele
menneskeslægtens frelse, et eksempel til efterfølgelse.
Den firefoldige tekstforståelse13 er en kompositionsform, en fortolkningsrækkeføl
ge, som tager udgangspunkt i den typologiske fortolkningslære. De fire led eller
niveauer er følgende:
- Det bogstavelige niveau
- Det typologiske niveau
- Det moralske niveau
- Det eskatologiske niveau
Langt de fleste religiøse tekster har denne kompositionsform indbygget, men udført
med stor frihed og kunstnerisk variation og frihed hos den enkelte kunstner. Den
gode kunstner fylder dette paradigme godt ud.
Det bogstavelige niveau er de gammeltestamentlige begivenheder. Det typologi
ske niveau er, som gennemgået i det foregående afsnit, intertekstualiteten mellem
præfiguration og opfyldelse mellem Gammel Testamente og Ny Testamente.

Teorien og de teoretiske termer til dette afsnit og tildels også til det foregående afsnit om den
hermeneutiske frelseshistorie er hentet fra en forelæsningsrække på Københavns Universitet 1995-%
ved lektor Erik A. Nielsen om Kristendommens retorik, med inddragelse af Fridrich Ohly: Schriften
zur mittelalterlichen Bedentungsforschung og Northrop Frye: The Great Code.
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Ny Testamente er en række fortolkninger af Gammel Testamente, men dette
skaber et fortolkningsproblem - nemlig Ny Testamentes eskatologiske element
Eskatologi er forventningen om dommedag. Men der sker det, at tiden går, og de
nytestamentlige dommedagsvisioner opfyldes ikke. Derved opstår det fortolknings
problem, at det bliver vanskeligere at skabe forbindelse mellem nutiden og den bi
belske tid. Løsningen på dette problem afhjælpes ved, at der skydes en ventetid ind
mellem den bibelske tid og nutiden. Herved fremkommer det tredie led i den firefoldige tekstforståelse: det moralske niveau, som er det eksistentielle, etiske niveau,
som omfatter os selv.
Det fjerde led i den firefoldige tekstforståelse er som sagt det eskatologiske ni
veau. Det er læren om de sidste begivenheder for verdenen som helhed og for det
enkelte menneske. Det er dér, den bestående verden går under og afløses af en ny og
lykkeligere. Det er også her forestillingen om dom og gengældelse kommer til ud
tryk. En forestilling om moralsk udrensning, der vil hindre de onde og ugudelige i
at få del i den nye verden. På dette niveau i den firefoldige tekstforståelse bringer
man sig på plads i forhold til den store plan.
Taare-Offer læst ind i den firefoldige tekstforståelse får følgende forløb:
Det bogstavelige niveau er: Adam som ved syndefaldet bringer død og synd ind
i verden. Noa som overlever Syndfloden. Moses, som reddes ved det røde hav. Ja
cob, som salver stenen i Betel.
Det typologiske niveau er de gammeltestamentlige billeder i intertekstualitet
med Jesus og den bodfærdige Synderinde. I forhold til Jesus er det frelseshistorien,
som fortælles, dels med Adams fald og genrejsningen ved Jesus, og dels med Noa
og Moses som præfigurerende den frelsende Messias. I forhold til den bodfærdige
Synderinde bliver Maria-billedet et intertekstuelt mellemled, idet hendes gråd afbil
der den frelse fra synd som, gennem vandmetaforerne syndflod og syndehav, træk
ker fortolkningstråde tilbage til Noa og Moses. Typologisk bliver Marias tåreoffer
flyttet fra et enkeltstående privat anliggende til at afbilde et helt folks opnåelse af
frelse fra synd gennem bod.
Det moralske niveau er det niveau, hvor Maria-billedet kommer til at fungere
som et religiøst exemplum-billede. Her opfordres der til at følge Marias eksempel og
græde sig til velsignelse. Det moralske niveau er det forløb, som blev beskrevet som
det pædagogiske niveau. Gennem værkets myndige stemme blev læseren fortalt,
hvilket let offer for synd alle er, og det vigtige i at holde hjertet rent
Det eskatologiske niveau er det himmelske bryllup med den udkårne himmelske
brudgom - Jesus.
Det eskatologiske niveau er meget lidt uddybet i værket. Og netop i fraværet af
de store eskatologiske billeder peger værket med stor tydelighed tilbage på det mo-
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ralske niveau som værkets egentlige og primære omdrejningspunkt. Hermed bliver
værket et mere dennesidigt projekt end et hinsidigt projekt Det er på det moralske,
dennesidige niveau at værkets magtfuldt udfoldede billeder udsiger det religiøse
univers og fællesskab, som det enkelte menneske skal tales på plads i, i form af
kristne læresætninger og praktiske bodsøvelser.
Kunstnerisk sublimering
Når jeg indledningsvis nævnte, at Dorothe Engelbretsdatter med Taare-Offer skriver
sig ind i et langt mere subtilt forhold til tårer end den senere reception har set mel
lem en sørgende enke og hendes "tårepersende" værk, er det fordi jeg ser en sam
menhæng mellem Brian McGuires beskrivelse af de tre former for tåreudgydelse og
et digterisk sublimeringsprojekt.
Bod er i dens meditative andagtsformer, hvad man med et andet udtryk kan
kalde sublimering. Sublimering er at omdirigere en verdslig eros-drifts normale
forløsning i andre forløsningsformer. Religiøs bods-sublimering er at løsrive krop
pens erotiske drift fra jordiske bindinger og i stedet søge en vertikal åndelig stræben
mod det guddommelige.
Engelbretsdatters private sorg og tårer over at have mistet sin "søde Hardenbek"
og sine syv børn, udløser en vertikal længsel og stræben efter himlen: at "jeg ved
Troens Taarer haabis at græde mig ind i Himmelen oc see Frelseren med forklared
Øyen" (25). De private jordiske tårer dirigeres ind i en rensende bodsproces til her
rens pris og kan derefter ende i rene himmellængselstårer.
Hermed bliver alle tre tårekategorier fra McGuires artikel repræsenteret Med
følelsestårer over tabet af mand og børn. Bodstårer, som rensende og meditativ
funktion, som det beskrives i Taare-Offer, og til sidst himmellængselstårer: "at græ
de mig ind i Himmelen"
Denne religiøse bods-sublimering bliver også en kunstnerisk sublimering, idet
Engelbretsdatter jo netop skriver på sine tårer, som hun formulerer således: "Med en
Pen i Graad Poleret". Der sker altså en fordobling af herrens pris, idet tårerne ikke
alene ofres til Gud, men de tjener også det formål at være det blæk selve værket Taa
re-Offer, som jo også er til herrens pris, skrives med. Det er på baggrund af ovenstå
ende religiøse sublimeringstanke, at førsteudgavens titelkobber i det følgende ana
lyseres.
Titelkobberet:16 viser en kvinde, som sidder og skriver ved et bord. Øverst står
værkets titel "Taare Offer for Bodfærdige Siæle". Interiøret er enkelt og lærd: en bog
reol, et bord og en stol. På bordet, som er dækket med en dug, står et timeglas, et
kranium og et blækhus. På bordet ligger også et stykke papir og en bog, som kvin-

Førsteudgavens titelkobber i Kresten Valkners udgave s.20. Se vedlagte fotokopi
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den er i gang med at skrive i. Kvinden bærer en enkel sort dragt med sort hovedbe
klædning. Initialerne "D.E.D.", står for Dorothe Engelbretsdatter og viser hen til Dorothe Engelbretsdatter som den skrivende kvinde. Hun har et indadvendt og efter
tænksomt blik, som ikke er rettet mod den bog, hun er igang med at skrive i. Hen
des hoved hviler let i venstre hånd.
To engle omkranser bogens titel, en sort og en hvid. Hvor den sorte engels sorte
vinge mødes med den hvide engels hvide vinge går en næsten umærkelig skillelinje
ned på langs af billedet til omkring midten af billedet. Det bevirker, at hele billedets
øverste højre fjerdedel er en tone mørkere end de øvrige tre dele.
Den mørke fjerdedel med den sorte engel øverst omfatter bøgerne på reolen,
papiret på bordet og vanitas-symbolerne kraniet og timeglasset Det er symboler,
som peger på døden og livets forgængelighed. Det er også symboler, som peger på
Engelbretsdatters døde mand. Den mørke fjerdedel er også den som omslutter Engelbretsdatters venstre side - hjertesiden, den side som afspejler hendes indad
vendte og eftertænksomme side.
Engelbretsdatters højre side ligger i lys. Det er her den højre hånd er placeret på
bordets lyse halvdel, og det er også den hånd, som i modsætning til venstre hånds
hvilen, er aktivt skrivende.
Billedet er bygget op efter det antitetiske kompositionsprincip, bygget på mod
sætningerne mellem sort og hvid, lys og mørke, liv og død, passivitet og aktivitet,
bøger som er skrevet og bøger som bliver skrevet. Billedet peger også på en mod
sætning mellem en mandlig verden og en kvindelig verden. Kvinden på billedet er
en kvinde langt fra de gøremål som traditionelt opfyldes af en kvinde. Det er en
kvinde i en traditionel mandlig verden af bøger og intellektuelt virke.
Engelbretsdatter er delt mellem liv og død. Med en del af sig selv er hun i sin
afdøde mands verden ved bøgerne og tilværelsens timelighed. Med en anden del af
sig selv er hun i de efterladtes liv i eftertænksom tanke på det timelige liv som går
videre. På den måde bliver Taare-Offer en dedikation til alt det, som har været, til alt
det som med det udløbne timeglas er forgængeligt, men som skal leve videre i det
skrevne ord.
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SIGVALD TVEIT

Kirkemusik og identitet
Ulike holdninger til bruk av nasjonalt tonespråk i kirken
(Foredrag til konferansen "Worship and Culture" i regi av Det lutherske verdensforbund,
Augsburg mars 1998.)

Beskrivelse av norsk virkelighet
Noen land og kulturer dominerer og tiltrekker seg spesiell opmerksomhet i verdenssamfunnet. Det kan være mange ulike årsaker til dette, og det skjer dels i kraft av disse
lands økonomiske status, dels på grunn av deres kulturelle rikdom, dels på grunn av de
res vakre natur eller fordi deres gamle tradisjoner og minnesmerker er spesielt verdifulle.
Andre land har derimot lavere status på noen eller alle disse områdene.
I kristenheten er det også slik. Noen land og kulturer har vært foregangsland og gitt
positive impulser - og også konkret hjelp og støtte - til mindre ressurssterke land. Ofte
har dette vært til giede og nytte for de nasjonene som mottar hjelpen eller påvirkningen,
andre ganger har de innflytelsesrike landene dominert og kontrollert de øvrige på en
måte som i de verste tilfellene må karakteriseres som undertrykking og kulturimperialis
me.
Norge er et lite land. Selv i dag har vi bare ca. fire millioner innbyggere. Vi skal i det
følgende ta utgangspunkt i noen aspekter ved situasjonen i vårt land for ca. 150 år siden.
På den tidda bodde det bare omkring én million mennesker i Norge. Vår kulturelle situasjon var da som nå preget av at vi i lang tid var blitt styrt fra og dominert av andre land.
Dette varte i over fem hundre år, fram til 1905. Vår identitet som nasjon ble skadelidende.
Og, verst av alt, vi fikk en husmannsånd og ble i kultureil henseende i ikke liten grad
preget av mindreverdskomplekser. Vårt språk, vår natur og vår kultur oppfattet mange
nordmenn som mindreverdig. Dat var våre utenlandske herskere som hadde status og
som var i besittelse af verdier. Vi derimot var enkle bønder og uopplyste folk som hele
tida måtte importere den prestisjefylte arbeidskraften fra utlandet og med den også ulike
kulturelle uttryksformer. De fleste prestene og rekrutteringen til de øvrige akademiske
yrkesgruppene kom fra Danmark. De få nordmennene som hadde anledning til utdanning, studerte i København og ble påvirket av språket og kulturen der.
I kirkene dominerte derfor utenlandsk (dansk) språk. Vårt norske skriftspråk for
svant. Det som preget sangen i kirkene - i liturgi og salmer - var importerte musikkstilarter. Noe hadde gregoriansk oprinnelse, men det meste av materialet, i hvert fall etter
reformasjonen, var kommet fra Tyskland. Den ensidige utenlandske dominansen førte til
en fremmedgjøring overfor egne folkelige uttrykk. Dette ble svært ødeleggende for vårt
folk og dets identitetsfølelse.
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Da nasjonalromantikken begynte å blomstre i første halvdel av forrige århundre - hos oss
som i mange andre europeiske land - begynte en så smått å få øynene opp for våre egne
kulturelle værdier. På musikkens område begynte en å interessere seg for hva som fantes i
de områdene av landet som ikke var så sterkt påvirket av bykulturen, for det var jo byene
som var de viktigste innfallsportene for den fremmede påvirkningen. Samlere gikk derfor
ut på landsbygda, i dalene, ved fjordene og på fjellgårdene i landet vårt og noterte ned
eventyr og sagn, vokal- og instrumentalmusikk, salmer og sanger. Her møtte våre første
folketonesamlere en rik og for de fleste ukjent kultureil skatt.
En av våre fremste på dette feltet, Ludvig Mathias Lindeman, var også blant våre be
tydeligste kirkemusikere. Han begynte innsamlingsarbeidet av folketoner allerede i 1840årene og utgav mange av disse i ulike arrangementer i årene etter. Men da han så seint
som i 1877 skulle utgi sin koralbok - som ble den autoriserte norske koralboka det neste
halve århundret - benyttet han seg ikke av en eneste av alle de vakre regliøse folketonene
som han da i årevis hadde samlet inn.
Det var først da vår neste koralbok kom - i 1926 - at noen religiøse folketoner ble tatt
med. Det gikk altså nesten hundre år fra innsamlingen av folkemusikk begynte før norske
religiøse folketoner kom inn i koralbøkene og kunne bli brukt av menigheter over hele
landet. Da hadde i mellomtida Edvard Grieg og flere andre av våre fremste komponister i
mange år anvendt en rekke av disse i egne ulike bearbeidelser.
Dette betyr ikke at de religiøse folketonene ikke ble anvendt som forsamlingssang i
kirkene før dette. Men for det første ble de bare sunget i enkelte bygder, ikke i de tonean
givende byene. For det andre var denne sangstilen så pass sprikende og heterogen i preget, dominert som den var både av utstrakt bruk av ornamentikk og av svært personlige
framføringsmåter, at landets musikkansvarlige ikke vurderte dem som egnet til forsam
lingssang i det hele tatt. Dette har paralleller i hele Skandinavia. De folkelige koralforme
ne har av den kirkelige eliten vært ansett som forsamlingssangens forfall.
Men i vort eget århundre har det ved hver ny versjon av koralbøkene kommet med et
økende antall folkelige koraler. Noen av disse er omforminger av tradisjonelle lutherske
koraler, men de fleste er originale. Også dette finner vi paralleller til ellers i Skandinavia.
I dag vurderer vi de norske religiøse folketonene som en skatt av usedvanlig stor ver
di. De er kommet inn i koralbøkene i en form, der en har tatt hensyn til at de skal brukes
av forsamlinger, slik at de opprinnelige rytmiske og skalamessige uregelmessighetene i
noen grad er blitt avslipt. Og stadig bliver de nyarrangert og nyutgitt, både på fono
grammer og på noter, både for kor og solister. De synes å ha en tidløs appell, ved siden av
at de fleste av oss på en helt særegen måte føler dem som vårt eget nasjonale uttrykk.
Vi synes derfor at vi i vår gudstjenestemusikk i dag har en mye bedre balanse mellom
det nasjonale og stedegne på den ene side og det utenlandske stoffet på den andre. For vi
føler selvsagt også en stor grad av nærhet til vår felles ekumeniske og lutherske salme
skatt, i og med at den har vært brukt av oss i flere hundre år. Særlig gjelder dette den ty-
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ske arven, som er naturlig i et luthersk land, siden Luther jo var tysker. Reformasjonen
hadde gitt en verdifull impuls inn i det tyske åndsliv, slik at produksjonen av salmer og
salmemelodier fra dette landet var blitt særdeles rik. Luther gav dessuten inspirasjon til
en holdning som nettop var preget av å ville benytte det nasjonale språket og den stedeg
ne kulturen, både i eget og andre land.
De andre skandinaviske landene har som sagt en liknende historie, selv om Sverige
og Danmark ikke har opplevd politisk og kultureli undertrykkelse i samme grad som
Finland, Island og Norge. Danmark og Sverige har ikke i samme grad som de tre øvrige
vært under fremmed styre.
Også ellers i Skandianvia kunne den folkelige koralframføringen i tidligere århund
reder, enda så nasjonal og stedegen den jo var, virke så kaotisk at de kirkemusikalske
ekspertene heller ville arbeide for en mer internasjonal og forenklet koralstil. Det er derfor
først i vårt århundre at en våget å ta de nasjonale, folkelige koralformene i bruk i de offisielle koralbøkene også i de andre skandinaviske landene. Kampen ble altså stående mel
lom nasjonal identitet på den ene side og ønsket om en internasjonaliseringen på den an
dre, men argumentene kunne dels være av praktisk karakter - hvorvidt de utjevnede internasjonale koralene var lettere å bruke i en forsamling - dels av prinsippiell karakter:
spørgsmål om stedegenhet og identitet.
Intet av dette er eksklusivt for Skandinavia. I hele Kirkens historie har vi sett denne
pendlingen mellom på den ene side den kirkelig autoriserte praksis og på den armen de
folkelige formene som stadig har trengt seg på i gudstjenesten. Når de folkelige formene
er blitt for dominerende, har de kirkelige myndighetene strammet grepet ved enten å
sammankalle til et konsil eller på annen måte markere hva som bør være Kirkens rette
form for kirkemusikk. Vi har sett dette blant annet på Gregor den stores tid på 600-tallet,
under mot-reformasjonen på 1500-tallet og i vår tid når unge mennesker har villet ha sin
musikk-kultur inn i kirken.
Erfaringer fra Kina

Vi forflytter oss så til Kina, der kirken har hatt en historie i forhold til sang og musikk som
er temmelig lik den vi har sett i Skandinavia. I de tidligste kinesiske salmebøkene rådet
stort sett utenlandske (vestlige) salmer grunnen. Det fantes nesten ikke noe originalt kine
sisk, i hvert fall ikke når det gjaldt melodier. I de siste utgavene av kinesisk-språklige
salmebøker, både på Taiwan, i Hong Kong og ellers i Kina, har en begynt å bøte på dette
ved i noen grad å anvende både eget tradisjonsstoff og nykomponerte kinesiske melodier.
Harmoniseringene er likevel i alt vesentlig i vestlig stil, og det rike kinesiske folkemusikkinstrumentariet bliver ikke anvendt. (Jfr. LWF's studiehefte "Christian Worship: Unity in
Cultural Diversity", s. 33). I så måte representerer Det lutherske verdensforbunds general
forsamling i Hong Kong i fjor en milepæl, i og med at et kinesisk instrumentalensemble
ble benyttet under gudstjenestene.

14!

Det brenn ein eld
For noen år siden hadde jeg som komponist en bestilling fra Norges største misjonsorganisasjon "Norsk Luthersk Misjonssamband". Oppgaven var å skrive en jubileumskantate i
forbindelse med organisasjonens 100-års jubileum. Den hadde startet sitt arbeid i Kina og
hadde siden utvidet sin virksomhet til også å omfatte andre land, blant annet i Afrika og
Latin-Amerika. Min oppgave var blant annet å inkorporere stilarter, musikkinstrumenter
og musikere fra de ulike misjonsland. Norsk Luthersk Misjonssamband er en relativt kon
servativ organisasjon. Når det gjelder ulike moderne populære musikalske stilarter - med
bruk av blant annet trommer - har den også vært tilbakeholdende. Likevel opplevde vi at
den store forsamlingen på 5000 mennesker, som var til stede da kantaten ble urframført,
fant det meget meningsfullt å få inn nye musikalske elementer på denne måten - selv om
de i utgangspunktet var fremmede for dem.
Så vel de afrikanske trommene som de latinamerikanske fløytene og gitarene gav dem
nok assosiasjoner som de ikke først og fremst forbandt med kirkelig musikk. Likevel var
ideen og prosjektet vellykket.
Kantaten, som fikk tittelen "Det brenn ein eld", ble spilt inn på CD og vi tok den med
på en reise til Kina like etter, der jeg blant annet skulle holde foredrag ved flere teologiske
seminarer om bruken av stedegen kultur i kirkene generelt og i musikken spesielt. Det ble
en sterk opplevelse å erfare den positive holdningen de kinesiske kristne møtte oss med.
Dette gjaldt både foredraget, der jeg fortalte - som i innledningen her - om vår norske
erfaring med folkemusikk i kirkene, og da vi avspilte den kinesisk-inspirerte musikken
fra CD-en. Dermed viste vi at selv vi, i fjerntliggende Norge, kunne anvende det kinesiske
folkelige tonespråket i en kirkelig sammenheng. Vi følte at vi ved dette bidro til å
oppvurdere deres egen tradisjon.
The Pilgrim
Denne artikkelen bygger på et foredrag jeg holdt i Augsburg i år i regi av Det Lutherske
Verdensforbund i samband med programmet "Gudstjenesteliv og kultur" ("Worship and
Culture"). Jeg regner med at det er den ovenfor nevnte erfaringen som er bakgrunnen for
at jeg er invitert her til å holde foredrag og dele mine erfaringer om musikk i ulike kultu
relle og kirkelige sammenhenger med dere, og i tillegg det som ble oppfølgeren det
nevnte møtet med den kinesiske kirken. I fjor var nemlig Den Nordiske Kristne Bud
dhistmisjon 75 år. Denne organisasjonen har i de siste 60 årene hatt sitt arbeid vesentlig i
Hong Kong. Og siden jubileet falt sammen med Hong Kongs inkorporering i Kina, be
stilte de av meg en messe, "The Pilgrim", der møtet mellom Øst og Vest var teamet. Pil
grimen gestaltes av en sangsolist som kommer til Kina og bringer med seg sin vestlige
kultur og sangtradisjon. Han kommer ikke bare for å belære, men også for å lære av kine
sisk tradisjon og spiritualitet.
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"The Pilgrim" ble en svær affære, en totimers konsertmesse for kinesiske folkemusi
kere, norske folkemusikere, fullt symfoniorkester, kirkeorgel, to kor og to vokalsolister.
Den ble uroppført i Hong Kong Concert Hall sist oktober (og ble uka etter også oppført i
Manila). Tekstmateralet som ble brukt - skrevet av Buddhistmisjonens formann, Harald
Olsen - var dels vestlig (norsk), dels kinesisk og dels fra det ekumenisk/internasjonale
repertoaret. Musikalsk var messen dels nykomponert - med elementer fra kinesisk musikk og fra ulike vestlige stilarter - dels var folkemusikk fra de to nevnte tradisjonene an
vendt og bearbeidet. Igjen opplevde vi begeistring hos kineserne. Deres egen tradisjon var
blitt benyttet på en måte som bidro til å oppvurdere deres kultur og vise at den var anvendbar i en kirkeling sammenheng. Det var ikke nødvendig å importere alt fra England
og Amerika, som har vært de viktigste bidragsyterne i de kinesiske salmebøkene. De
hadde selv en tradisjon og et tonespråk å være stolte av.
Det er ikke utenkelig at den kinesiske kirken vil oppnå et bedre klima i forhold til sine
kommunistiske makthavere når de ikke bare knytter an til vestlige uttryksformer, men vet
å ta i bruk sitt eget kinesiske tonespråk!
Das ganz Andere
Men det er et annet viktig perspektiv å anføre på denne problematikken.
Hovedformålet med Det Lutherske Verdensforbunds program "Gudstjenesteliv og
kultur" ("Worship and Culture"), er at "Evangeliet kan forkynnes rett i de ulike kulturene
i dagens verden". (Cartigny-uttalelsen om gudstjenesteliv og kultur). Hvorvidt våre gudstjenestlige former er genuint lokale og nasjonale eller om de er globale og internasjonale,
evt. tatt inn mer eller mindre frivillig fra de dominerende nasjonene og kirkene, kan aldri
være det vesentligste. Det primære må være at gudstjenesten funksjonerer etter sin hensikt, at den er meningsfull og at mennesker kommer til tro. Og da er det ingen automatikk
i at det bare er de vante og heller ikke bare de stedegne kulturelle uttrykksformene som er
virkningsfulle.
Definisjonen av ordet "hellig" er "avsondret fra det profane" - "das ganz andere". Vi
har alle opplevd at det nettopp er det fremmede og det uvanlige som kan skape begei
string og opbyggelse. Ofte møter en det synet hos mange, særlig mennesker som står i
kirkens periferi, at det som virker tiltrekkende og fascinerende ved kirken, nettopp er at
den er annerledes også når det gjelder kulturelle uttrykksformer. Ikke minst gjelder dette
musikk. Noe av den argeste motstand en kan møte mot bruk av for eksempel jazz og rock
i kirken, kan komme fra jazz- og rockmusikere. En møter selvsagt også de motsatte hold
ningene, men ønsket om kirken som huset for "das ganz andere" er svært utbredt.
USA og jazzen
Mange tror at det er en selvfølge at jazzmusik brukes i de svarte amerikanske kirkene,
siden denne musikken jo først og fremst er afro-amerikanernes musikk. Dette er forsåvidt
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riktig enkelte steder, men hildet er mer sammensatt enn som så. For mange svarte menne
sker er stemningen fra jazzens tradisjonelle utgangsmiljøer - barer og bordeller i de ame
rikanske storbyene - så sterkt knyttet til denne musikken, at de vil ha seg frabedt jazz i
kirkene. De assosierer til stemninger som er fremmed for kirkens budskap.
Jazzkomponisten Duke Ellington uttrykte mot slutten av sit liv at det var hans tre
"Sacred Concerts" som var det mest betydelige og meningsfulle han skrev de siste årene.
Likevel var det få amerikanske kirker som tok inn disse konsertene, og han fikk dem aldri
publisert på noter i sin opprinnelige og fullstendige form. Mange amerikanere, selv blant
jazz-folk, kjenner ikke til dem.
Norge og folkemusikken
Det har også i vårt land vist seg at for mange mennesker har enkelte genrer i den nasjonale musikkulturen vært forbundet med så mye negativt at de ikke får den til å passe inn i
kirkelige sammenhenger. I dag er vi noe hoderystende til at en ikke aksepterte for eksem
pel fiolin (hardangerfele og flatfele) i kirkelige sammenhenger i store deler av forrige århundre. Det skal ha skjedd at spelemenn, etter at de ble omvendt, til og med ødela felene
sine. Men vi skal huske at dette instrumentet nesten bare var forbundet med en festkultur,
der umoral og usedelighet florerte, og der fyll av det mest vulgære slaget - ofte med
slåssing som kunne gå på livet løs - ikke var uvanlig. Mange følte derfor at fela, som stod
så sentralt i denne festkulturen, ikke kunne brukes når et menneske ble omvendt, selv om
instrumentet og slåttene som ble spilt, var aldri så nasjonale. Spelemennene og de andre
som hadde soknet til denne kulturen, men var blitt omvendt, ønsket nå å leve et liv som
var "ganz anders". (Jfr. betegnelsene "Kristus i motsetning til kulturen" og "Kristus og
kultur som paradokser" i LWF's materiale om "Gudstjenesteliv og kultur").
Norsk kristenliv har vært sterkt influert av denne tankegangen. Pietismen som ånds
retning har hatt en betydelig posisjon fram til i dag, og en av de førende teologene i vårt
århundre, professor Ole Hallesby, gjorde seg til talsmann for et kulturbegrep som ble forstått som kritisk til svært mye av det nasjonale kulturlivets ulike ytringer.
Negro Spirituals
Negro Spritiuals har en selvfølgelig plass i de svarte amerikanske kirkene, men ikke i de
hvite, selv så genuint amerikansk som denne sangformen er. Så selv om sangformen er
aldri så amerikansk, og dessuten etter hvert svært gammel, har den ingen sterk plass i de
fleste hvite amerikanske menighetene. Den har utrolig nok fått et atskillig bedre fotfeste i
Norge. I norske kirkelige miljøer er en rekke Negro spirituals godt kjent og benyttes i stor
utstrekning, også som forsamlingssang. De fleste kristne ungdomskor de siste 30 årene
har hatt en betydelig del av repertoaret sitt fra amerikanske spirituals og gospels, selv om
dette altså er innlånte stilarter, sterkt knyttet til et annet folks identitet og historie.
I en TV-serie dette semesteret, der ulike genrer med sentrale kristne salmer og sanger
i det norske kristenliv biir presentert, har amerikanske spirituals og gospels også fått en
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meget framtredende plass. Den norske gruppa Freedom Quartet var på turne i Kina for
noen år siden. Repertoaret var utelukkende Negro Spirituals. Disse sangene ble entusia
stisk mottatt og gjorde stor lykke i kirkene der. Det virket som de kommuniserte svært
godt, selv om de neppe var særlig kjent der fra før.
Også ukjente og fremmede uttrykksformer kan altså funksjonere.
World Music
I det vestlige kulturlivet er det i de siste årene blitt svært vanlig å åpne opp for nye impul
ser utenfra både musikalsk og av generell kultureli art. Ved flere universiteter og konser
vatorier i den vestlige verden er det i dag et markant innslag av etnomusikalske studier.
Ikke minst ved komposisjonsavdelingene legges det mange steder sterk vekt på andre
kulturers musikk, og ulike musikktradisjoner brukes på denne måten som impulsgivende
faktorer. Begrepet "World Music", som avspeiler noe av denne utviklingen, er blitt en
egen label både i platebransjen og ved prisutdelinger av for eksempel typen "Grammy".
Ulike impulser
Det er svært destruktivt for et folk å føle at det ikke selv har noe å bidra med av kulturelle
impulser, men at alt må lånes og importeres. Og det hierarkiet som har etablert sig ut fra
kriterier om hva som er betydningsfull og hva som er mindre betydningsfull og som er
opstått mellom de ulike land og kulturer - også i den kristne verden - er ikke alltid bygd
på kvalitetskriterier. Ofte er det snakk om vilkårligheter, om hvilke land som tilfeldigvis
har vært i maktposisjon.
Erfaringer fra de nevnte tildragelsene og studiet av de ulike kulturenes historie, har
vist at en gjennom slike kulturmøter og ved å sette sig inn i andre lands og kirkers mu
sikk, kan bli både imponert og beriket. I Norge er for eksempel den keltiske/irske påvirk
ningen på vår kultur blitt sterkt fokusert i samband med vår feiring av 1000 år med kri
stendommen i vårt land. Og folk fascineres av denne musikken. Den er relevant ut fra vår
fjerne historie, der disse to kulturene stod hverandre nær. Men dette er jo lenge siden, og
har ingen praktisk relevans i dag. Likevel har genren vist seg å fange.
På slutten av forrige århundre fikk vi en rekke dyptgripende vekkelser i Norge. Men
musikkstilen som fulgte den, var først og fremst anglo-amerikansk, i noen grad svensk, i
hvert fall ikke genuint norsk. Likevel har den vært den kjæreste sangformen i generasjo
ner etterpå i lavkirkelige miljøer.
Nasjonalismen
Mens det for bare et par generasjoner siden var vanlig å anse nasjonalisme som en he
dersbetegnelse, har en rekke alvorlige internasjonale konflikter i vårt århundre hatt sitt
utgangspunkt i en overdreven nasjonalistisk holdning. Dette har medført at flere - særlig
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unge - mennesker i dag ikke ønsker å betone sin nasjonale tilhørighet for sterkt, men mer
understreke at de er borgere av verdenssamfunnet, og at vi alle er brødre og søstre som
ikke bør fokusere for sterkt på nasjonale og kulturelle særpreg og forskjeller. Følgelig er
det heller ingen selvfølge at de opplever tilknytning til nasjonal folkemusikk som særlig
relevant. Verdien av å oppleve andre kulturers naturlige uttryksformer i møte med den
kristne tro kan være svært berikende, ikke alltid fremmedgjørende. Men et viktig kriteri
um for at en fremmed innflytelse skal slå rot i en ny kultur, er at den møtes i form av en
viss frivillighet. Er den et resultat av undertrykking og undervurdering, kan den bli pro
blematisk.
De rytmiske koralene
I flere generasjoner, fram til midten av dette århundret, sang en i Norge de klassiske pro
testantiske koralene stort sett i en utjevnet rytmisk form, slik som i alle andre land det er
naturlig å sammenlikne seg med. De restaurerte melodiformene, tilbakevendingen till
reformasjonsårhundrets rytmiske spenst, fikk praktisk talt ingen plass i de offisielle koralbøkene før da, altså seinere hos oss enn for eksempel i Tyskland og Danmark. Det var fle
re toneangivende norske musikkforskere og komponister som ivret for denne restaurerin
gen allerede midt i forrige århundre, og det blev også utgitt en del arrangementer av slike
koralformer allerede da. Men det er først i de siste ti årene av vårt eget århundre at de
restaurerte melodiformene har fått en bredere plass i de autoriserte koralbøkene og der
med i menighetssangen hos oss. Likevel synges de allerede i dag med den største selvfølgelighet og giede, selv om de altså ikke kan sies å være knyttet til vår egen tradisjon, verken i historisk perspektiv - de er jo sunget utjevnet siden 1600-tallet - eller ut fra at vi er
blitt vant til dem gjennom bruk.
Musikalsk identitet
Men hva er et menneskes egen musikalske identitet? Den er i hvert fall ikke nødvendigvis
rotfestet i landets folkemusikk! Selve termen folkemusikk er dessuten upresis. "Folk Mu
sic" i amerikansk og engelsk tradisjon er ikke uten videre det samme som det vi i Norge
mener med begrepet. I enkelte kulturer har ordet til og med en litt odiøs klang. I Kina er
det definitivt slik. I enkelte land, ekstremt tydelig i Tyrkia, er det ikke uvanlig at folk med
topp utdanning i musikk fra konservatorier og universiteter omtrent ikke har noen som
helst kjennskap til landets folkemusikk, enda så sterkt den står i mange miljøer, og enda
så vital og interessant den er fra et musikkvitenskapelig synspunkt. Mange av disse men
neskene har aldri vært på en konsert eller annet arrangement der folkemusikk framføres,
og heller ikke på armen måte blitt kjent med den. Det ser ut til å være temmelig tette skott
mellom musikkmiljøene i dette landet. I Izmir (i Tyrkia) er det to universiteter. Ved musikkinstituttet ved det ene beskjeftiger de seg utelukkende med vestlig musikk, ved det
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andre kun med tyrkisk folkemusikk. Og svært mange kjenner kun den ene av disse to
genrene.
For en nordmann som meg selv, som er vokst opp i en provinsby i Sør-Norge på 1950tallet, var musikkpåvirkningen begrenset til radioen, musikkkorpset, pianoundervisnin
gen og det jeg hørte i kirken. I praksis vil dette si: den tids litt sødladne populærmusikk,
den amerikanske og tyske janitsjartradisjonen, 1700- og 1800-tallets tysk-østerrikske pianomusikk og det en altså møtte i kirken. Og det sistnevnte var i mitt miljø: de tyske (eller
tyskinfluerte) koralmelodiene, den svenske og den angelsaksiske vekkelsessangtradisjonen og korverkene fra tysk romantikk. Med andre ord: nesten ingenting av den norske
folkemusikken, heller ikke de religiøse folketonene. Foreldregenerasjonen vår kunne riktignok være fra bygdelag der den sistnevnte genren skulle ha hatt en viss plass. Men de
fleste av disse så på folkemusikken som en sær og primitiv form for sang. Det store var
det utenlandske, særlig det tyske (selv om dette altså var like etter den tyske okkupasjonen). Det er illustrerende å registrere at i stedet for å benytte en av våre vakreste folketoner til julesangen "Mitt hjerte alltid vanker" (Brorson), anvendte vårt kirkekor i min
oppvekst Schubert-melodien "Am Brunnen vor dem Tore".
Ut fra dette skulle en faktisk kunne hevde at min og mange andres musikalske iden
titet ikke har sitt utgangspunkt i vårt lands folketradisjon i et hele tatt, men - som i mitt
tilfelle - hovedsakelig i tysk og delvis i angelsaksisk musikktradisjon.
To gudstjenesteopplevelser
En av mine største opplevelser av gudstjenestlig sang har jeg hatt i møte med uttrykksformer som i utgangspunktet var fremmede for meg, første gang i Ungarn i den hårdeste
kommunistiske perioden. Jeg ble med en ungarsk kollega til en katolsk gudstjeneste, der
det ble framført en Vittoria-messe (Vittoria var en spansk samtidig av Palestrina). Både
musikken og sammenhengen var svært fremmedartet: Her var vi i et kommunistisk land
og fikk høre renessansemusikk i en katolsk sammenheng! (Jeg er forresten vokst opp i et
miljø, der det var vanlig å hevde at den katolske kirke var Skjøgen i Åpenbaringen!) Men
gudstjenesteopplevelsen var altså betagende.
En armen stor gudstjeneste opplevde jeg da jeg første gang var i en kirke i en svart
ghetto i en amerikansk storby. Uttrykksformene var ekstreme på alle plan. De svarte hen
gav seg til sangen og musikken på en måte som var totalt fremmed for en nordbo. Men du
verden så gripende det var!
Holdninger til egen tradisjon
Det finnes to motsatte holdninger til egen tradisjon: I det ene tilfellet vurderes egen kultur
som uinteressant og mindreverdig. Ens eget biir grått og dagligdags, det er det eksotiske
og spektakulære som verdsettes. I slike tilfeller defineres gjerne en tidligere periode fra
egen tradisjon som en "gullalder", eller en velger en prestisjefylt kultur fra andre himmel-
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strøk som det gjeveste. Den andre holdningen er preget av sjåvinisme og patriotisme. Det
er ens eget som er det flotteste, egen kultur og tradisjon er overlegen, andre tradisjoner
har lite å bringe.
Begge disse ytterstandpunkter er uheldige: Husmannsånden i det første tilfelle biir
like uheldig som egosentrisiteten i det andre biir usmakelig. Ydmykhet kan godt knyttes
til stolthet i forhold til egne tradisjoner, mens kjærlighet til ens eget må kombineres med
nysgjerrighet og respekt i forhold til andres kultur. Mange er hengt op i lokale oppfatninger, de awiser det ukjente og tar ikke inn kritikk. Andre kan ikke få nok av fremmedartethet og eksotiske virkemidler. Den gyldne mellomvei må være at en både er oppmerksom på andre kirkers erfaringer og andre kulturers skatter, samtidig med at en er seg sitt
eget ståsted bevisst.
Den meningsfulle gudstjeneste
Hvordan kan så en gudstjenestefeiring bli meningsfull for folk i en gitt kultur? Det eneste
svaret må være: at mennesker føler at gudstjenesten angår dem, at de ikke biir tilskuere
og føler seg fremmedgjort i forhold til den, men at de fascineres og velsignes. Og da er det
ingen automatikk i at gudstjenesten oppleves som meningsfull dersom den er bygd på
den folkelige kulturens uttryksformer. På den annen side: dersom en overser det folkeli
ge, lokale uttrykket og kun opererer med innlånte uttrykksformer, står en i fare for å neglisjere eget kulturelt ståsted til fordel for noe som er fremmedartet og lånt. Dette er ikke
sunt.
Når jeg likevel vil slå et slag både for min egen og andre lands genuine folkemusikk
til bruk i kirkene, skyldes det først og fremst reaksjonen mot den undertrykkingsmekanismen som har vært rådende i mange land. Verken estetikk eller grunner knyttet til per
sonlig identitet er årsak til at jeg mener at folkekulturens former bør oppvurderes. Det
skyldes mer det uheldige, som jeg nevnte innledningsvis, at vi både i verdenssamfunnet
og i kristenheten lager os hierarkier med under- og overordningsmekanismer, som er
uverdige både for oss som kirker og som enkeltpersoner. Følelsen av integritet og stolthet
- uansett om vi kommer fra små land og/eller unge kirker eller fra tradisjonsrike kulturer
- alle bør være bevisst sin egenart og stolt over sin herkomst. Det har noe med Evangeliets
grensesprengende og brobyggende karakter å gjøre, der vi alle er brødre og søstre og in
gen kultur eller enkeltperson har grunn til å gi undertrykkende signaler til andre, selv om
vi også bør erkjenne at ikke alle kulturer har like verdifulle og høyverdige uttrykksfor
mer. Ikke alle tradisjoner lar seg heller så lett omplante i andre sammenhenger.
Konklusjon
Min konklusjon er at Det lutherske verdensforbunds satsing på "Worship and Culture"
må hilses med giede. De grunnleggende formuleringene om på den ene side å ivareta kri
stendommens utgangspunkt i Den hellige skrift og på den annen side kravet om at Evan-
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geliet må tilpasses de ulike kulturene, begge deler må understrekes. Samtidig må denne
satsingen også lære oss at innlån av uttryksformer som i utgangspunktet kan synes frem
medartede, kan gi et høyst påkrevet og sterkt vitaliserende løft til vår egen tradisjon. Den
kristne tro er i seg selv en importvare i så å si alle land. At vi også importerer ulike kultu
relle uttryksformer er heller ikke unaturlig. Men den positive videreutviklingen av de ytre
påvirkningene er at de tar farge av den lokale kulturen og at det således lages en syntese
av det fremmede og det kjente, det globale og det lokale. Det er den hele kristenhet som er
den kristnes hjemland, og det er den universelle kirkes ulike kulturelle former som er
hans og hennes nasjonale uttrykk.
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SIGRID WILBRANDT KJÆR

Nationalfølelse og religiøsitet i danske fædrelandssange
i det 19. århundrede
Artiklen tager udgangspunkt i specialet "Nationalfølelse og religiøsitet i danske fædrelandssange i det 19.
århundrede", skrevet ved Institut for Systematisk Teologi under vejledning af Theodor Jørgensen, 1997.

Den kristelige og folkelige vækkelse i Danmark i det 19 årh. inspirerede til, at der blev
skrevet et stort antal fædrelandssange. Centralt i vækkelsen stod Grundtvig, og hans tan
ker om forholdet mellem nationalfølelse og religiøsitet kom til at præge mange af tidens
fædrelandssange. Den af Grundtvig inspirerede højskolebevægelse blev en væsentlig bæ
rer af vækkelsen, og i Højskolesangbogens mange udgaver har vækkelsen manifesteret sig
poetisk. Fædrelandssangene er derfor en vigtig kilde til belysning af forholdet mellem
fædrelandskærlighed og kristendom både i vækkelsens blomstringstid og i den eftervirk
ning den fik, sådan som den kan aflæses i Højskolesangbogens forskellige udgaver.
T estrupsangbogen
På de mange højskoler, der blev grundlagt i århundredets anden halvdel, først i
Rødding i 1844 og efter 1864 overalt i Danmark, spillede den folkelige fællessang en vig
tig rolle. Indtil 1870 benyttede højskolerne tidens mange sang- og visebøger efter behov,
men herefter fik skolerne økonomiske muligheder for udgivelsen af en fælles sangbog. De
tre ledende højskoler. Askov, Vallekilde og Testrup gik sammen om at udarbejde en tre
delt sangbog som et ensartet grundlag for folkesangen.
Stoffet var fordelt således, at hver af de tre skoler fik mulighed for at give sit eget
højskolesyn udtryk gennem redaktionen af sin egen del af sangbogen. Sangbøgerne var
tænkt som tre dele af en helhed, men i praksis kom de til at repræsentere tre syn på høj
skolen; den historiske højskole, den kristelige højskole og den nationalromantiske høj
skole. Alle tre skoler var svar på Grundtvigs tanker om at skabe en skole for den folkelige
dannelse, men den fælles grundtvigske arv kom til udtryk på tre forskellige måder.
Askov højskole byggede på Grundtvigs historieforståelse, og Askovsangbogen, Hi
storiske sange, 1872, indeholdt derfor primært historisk og mytologisk sangstof. Vallekildehøjskoles sangbog , Sangefor den kristelige folkeskole, 1874, var en kristelig sangbog be
regnet på forkyndelse på højskolen, og denne del af trebindsværket kan snarere betragtes
som en grundtvigsk salmebog til skoleandagtsbrug end som en egentlig højskolesangbog.
Testrupsangbogen, Nordiske fædrelandssange og folkesange, 1873, havde et dobbelt sigte: dels
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at understrege skolens tilknytning til den skandinavistiske tanke, dels at vække folket til
fædrelandskærlighed.
Testrup højskole havde ladet sig inspirere af Grundtvigs nationale tanker, og Testrupsangbogen blev den nationale vækkelses første store samling af fædrelandssange. Da
den sangbog, der i dag går under betegnelsen Højskolesangbogen, i 1894 udkom under
titlen. Sangbog udgivet af Foreningen for Hojskoler og Landbrugsskoler, greb den tilbage til
Askovsangbogen, Vallekildesangbogen og Testrupsangbogen. Testrupsangbogen var den
af de tre sangbøger, der bidrog kraftigst til udvalget i Højskolesangbogens 1. udgave og
det særligt til afsnittene om Danmark, Norden og folkelivet. 161 af de 506 numre i Høj
skolesangbogen var oprindelig trykt i Testrupsangbogen. I den sidste udgave af Højskole
sangbogen fra 1989 er der 22 nationale sange der var med i Testrupsangbogens 1. udgave
i 1873.
Testrupsangbogens fædrelandssange er et vægtigt udvalg af forrige århundreds
mange fædrelandssange, og udvalget vil derfor i det følgende opfattes som repræsentativt
for periodens nationale sange. At der i dag findes nationale sange i Højskolesangbogen,
der var med i Testrupsangbogen, og som har holdt sig levende i traditionen lige siden, er
desuden et vidnesbyrd om Testrupsangbogens centrale placering i den danske nationale
sangtradition.
De religiøse aspekter i fædrelandssangene
En fædrelandssang er en sang, der omhandler fædrelandet eller nogle af de faktorer, der
definerer fædrelandet i forhold til andre lande, som f.eks. sproget, naturen, historien eller
mentaliteten. Sangen må give udtryk for en positiv holdning til fædrelandet og det fæd
relandske. Ud fra denne definition indeholder Testrupsangbogen 112 fædrelandssange.
Af disse over hundrede fædrelandssange er det kun de 15, der slet ikke udtrykker en
tilknytning til det religiøse. Derudover er der 22 af fædrelandssangene, der ikke udtryk
ker noget gudsforhold, men hvor der i stedet finder en guddommeliggørelse af fædrelan
det og de nationale symboler sted. Det er især kongen, landet og sproget, som tillægges
guddommelige prædikater. I Holsts "Vel mødt igen, kong Frederik" kan man læse føl
gende strofer:
I dødens stund og skilt fra sine kære,
hans sidste suk gjaldt fædrelandets ret,
hans sidste tanke var din krones ære i kamp for den vil ingen blive træt.
"Det skal ej ske!" det løfte har du givet,
"det skal ej ske!" fra folket lød igen!
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383.
Mtl. Jeg véd et land i hajen nord.

Vi har et gammelt fædreland,
ej uberomt på jorden;
dets rygte svang sig over strand,
med kæmperøst fra Norden;
thi hvor man skued Goter stå
med Angler og Normanner,
man klarlig Nordens løver så
i Skjold og under banner.
Vi har et gammelt modersmål,
af hjærtets grund oprundet,
det klang i sky ved Balders bål
med sangen rosenmundet;
det vennebud fra Rolf og Skjold
og fredegod os bringer,
det bærer guld fra old til old
på åndedrættets vinger.
Vi har en gammel kongevej,
som går til verdens ende,
og færdsel på den fattes ej,
mens vi har ungersvende,
der ride tor på den og gå
lukt over havfrusale
og synge modig: Bølgen blå
har også bjærg og dale.
Vi har en gammel stjærne mild
på Nordens himmelbue,
og hver gang drager sprude ild,
den vorder klar til skue; #
den varsler bod for banesår
i hytten og på borgen,
den lover os et gyldenår
med glæde efter sorgen.
Ildsprudende oprandt så brat
for os skærtorsdagsslaget;
derefter i den tavse nat
vor stjærne blev opdaget;
den Undrer nu så mild og klar
som fordum Balders oje,
og lykken er til løbet snar
som lyset fra det hoje.
Ti har en gammel kærlighed,
som ruster ingenlunde,
til fædres land, til lys og fred,
til bælte og til sunde;
den blusse op, den bryde ud
i dåd, i sang, i tale,
da, som en bejler til sin brud,
til os skal lykken dale!

Grundtvig.

Fra Hoj skolesangbogen (1900)
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og kongen tro i døden som i livet,
"det skal ej ske!" vi sværge her som mænd!
Kongen er den øverste magt. Folkets ubetingede troskab mod kongen peger ud over hans
jordiske eksistens og tilføjer ham en guddommelig dimension.
I Testrupsangbogens resterende 75 fædrelandssange udtrykkes der en decideret kri
sten gudstro. En stor del af disse kristne nationale sange er skrevet af Grundtvig, for hvem
det er en central tanke, at kun hvis man elsker menneskelivet på dets jordiske vilkår, er
man istand til at forstå kristenlivet i såvel dets jordiske som dets himmelske skikkelse.
Vi har en gammel kærlighed,
som ruster ingenlunde,
til fædres land, til lys og fred,
til bælte og til sunde;
den blusse op, den bryde ud
i dåd, i sang og tale!
da, som en bejler til sin brud,
til os skal lykken dale!
Ovenstående strofe stammer fra digtet "Vi har et gammelt fædreland" fra 1846, og med
Treårskrigen udbyggede Grundtvig tanken om forholdet mellem kristendommen og jor
delivet til den yderste konsekvens. Et par dag efter Istedslaget i 1850 prædikede Grundt
vig over dette tema: "Thi som Herren selv har sagt, elsker vi ikke vor Broder, som vi har
seet, da elsker vi endnu langt mindre Gud, vor himmelske Fader og Hans enbaarne Søn,
vor Broder, som vi ikke har seet. Men vi maae begynde med i Gierning og Sandhed at
elske vor nærmeste Slægt, som, i det Smaa, Forældre, Børn og Sødskende i kiærlige Huse,
og som, i det Store, ædelmodige, fædernelandskærlige Mennesker, ja, som disse vore dan
ske Landsmænd, Frænder og Brødre, der i Tusindtal opoffrede sig for deres Slægt. Thi
sandelig, de var ikke langt fra Guds Rige, og hvem deres Gierning ikke tækkes, hvem de
res Fædernelands-Kiærlighed ikke rører, kommer aldrig ind i Himmeriges Rige, har
hverken Øie for de evige Boliger eller for Veien dertil." Med Grundtvigs egne ord belyser
prædikencitatet strofens tale om kærligheden til fædrelandet som en betingelse for Guds
kærlighed.
Mens Grundtvig opfatter kærligheden til fædrelandet som en betingelse for den
guddommelige kærlighed, er der andre af tidens digtere, der vender forholdet om:
O, I mænd, som har følt, at Gud fader os slog.
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og at hjærtet blev stort ved hans slag,
være med på vort dejlige korsfaretog
ud til Slesvigs befrielsesdag!
I denne strofe fra Hans Peter Rosings /yDer er håb i vort bryst" er det Gud der indgyder
den nationale kærlighed i hjerterne. Sangen giver udtryk for den udbredte opfattelse, at
Gud er transcendent, og fra sin høje tronstol leder slagets gang til Danmarks fordel. En
tilsvarende gudsopfattelse ses hos Ploug i "Nu øksen er ved roden lagt":
Og vi vil stole trygt på Ham,
som styrer rigers skæbne;
som sendte nederlagets skam
for bedre os at væbne;
som truer os med folkedød
at folkeviljen, sløv og blød,
lig jærnet gennem essens glød,
til skarpen stål skal hærdes!
I mange af Grundtvigs fædrelandssange er det en helt anderledes gudsopfattelse, der
kommer til udtryk. Det guddommelige er ikke en overjordisk kraft, der fra det fjerne gi
ver os tro og håb, men en i os selv, i vores sprog og i vores land, boende styrke. Når denne
gudsopfattelse alene kommer klart til udtryk hos Grundtvig, skyldes det hans særegne
forståelse af forholdet mellem Skaberen og det skabte og i særdeleshed mellem Gud og
Danmark.
Fra digtet "Den danske Nødvendighed" har den kendte fædrelandssang "Kærlighed
til fædrelandet" hentet sine strofer. I denne sang fremhæver Grundtvig Danmark som det
land, alle andre landes eksistens er afhængig af:
Derfor, hvad end verden siger,
og hvad verdens magter vil,
står og falder jordens riger
dog med kærlighedens ild...
Danmark er kærlighedens rige på jorden. Iflg. Grundtvig ligger der i menneskehjertet fra
skabelsen af en længsel mod at blive Gud lig. Denne længsel hos mennesket er et billede
på den kærlighed. Gud skænker os. Samtidig udgår kærligheden fra hjertet som den
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magt, der alene kan forene menneskene. Guds ånds tilstedeværelse i menneskehjertet er
betingelsen for, at mennesket kan skabe menneskelige fællesskaber. Gennemtrængt af
kærligheden er den danske folkelighed en livsnerve og et forbillede for alle andre folk.
Kærlighedens himmerige
er endnu at vænte på,
kærlighedens jorderige
lukkes dog med bølgen blå,
er endnu og var alt længe
"Danmark, dejligst vang og vænge!"
Skønt treenighedslæren ofte opfattes som et tillæg til den almindelige gudslære, udtryk
ker alene treenighedslæren den kristne monoteisme. På trods af dette ses i de danske fæd
relandssange en tydelig tendens til at koncentrere Danmarks Guds-relation om Gudfader,
den evige, almægtige og allestedsnærværende skabergud. Kun i 4 ud af de 112 fædre
landssange i Testrupsangbogen spiller kristologien en rolle.
I traditionen er vægten i Kristusskikkelsen ofte blevet lagt på frelsesgemingen.
Kristus er frelseren, der er kommet for at forkynde Guds rige som det rige, der er i frem
brud allerede her og nu. Når Kristus aldrig nævnes som frelseren i fædrelandssangene,
skyldes det, at det ligger i definitionen på en fædrelandssang, at det er en sang, der for
holder sig positivt til landet og folket. Fædrelandssangene giver udtryk for et jordeliv, der
er godt i sig selv, og lægger derfor ikke vægt på frelsesmotivet. Fædrelandssange priser
nationen og de nationale symboler, og en hyldest til noget, der er større og herligere end
Danmark, vil blot udviske sangens budskab.
I Hostrups "Danmark, dejligst vang og vænge", der stammer fra grundlovsfesten i
1864, bruges Kristusskikkelsen til at symbolisere det lidende fædreland:
..domt af djævle, pint af trælle,
grunder bleg med sorg i sinde:
hvor er råd at finde?
Den efterfølgende strofe henleder tanken på mørket, der sætter ind i forbindelse med
korsfæstelsen, og verset "stod du op på ny" bruges til at betegne den udødelige nation:
Altid for, når mørket ruged,
svandt det som en sky;
altid for, til jorden knuget.
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stod du op påny...
Sårene i Danmarks side bløder endnu, men snart skal skoven krone nationen som en kon
ge:
Danmark, dejligst vang og vænge,
svøbt i sorgens slør,
smyk med blomster dine enge,
kron din skov som for;
dine dybe vunder bløde,
skjul dem under roser røde!
Mørkets hær sig om dig lejrer,
men din stjærne sejrer!
Gudsopfattelsens afhængighed af de historiske omstændigheder
Med sans for, hvordan fædrelandssange spejler en grundlæggende stemning i et folks
bevidsthed, opdeler Testrupsangbogen fædrelandssangene i direkte relation til en række
vigtige historiske faser i det 19. årh., nemlig 1840-50,1850-64 og 1864-72. Den danske selv
forståelse, og dermed også gudsopfattelsen, viser sig at have forskellige udtryk indenfor
de tre faser.
1840-50: Enevældens afskaffelse. Treårskrigen og den ny forfatning var de begiven
heder, der øvede den altoverskyggende indflydelse på den danske nationale bevidsthed i
perioden. Ikke mindst i krigsårene, hvor menige soldater rekrutteredes fra de fleste dan
ske hjem, bredte den nationale bølge sig til alle befolkningslag. Danmark sejrede militært,
men krigsførelsen 1848-50 havde set under ét været alt andet end triumfer for hær og flå
de. Trods det voksede myterne snart frem om frihedens felttog, hvor landsoldaten som
det danske folks repræsentant havde slået tyskerne. Sejrsrusen, som byggede på overvur
deringen af Danmarks militære evner, kom til at kendetegne "ånden fra 1848".
Periodens fædrelandssange er præget af denne sejrsikkerhed, og udtrykker vished
om, at den danske sag er Guds sag, og at Gud på særlig måde i kritiske tider tager sig af
Danmark. Fædrelandskærligheden, som den blomstrede i folket i krigsårene, så Grundt
vig som det første skridt på vejen mod en kristen opvækkelse. Grundtvig selv deltog iv
rigt i de nationale begivenheder i krigsårene, og hans sange og øvrige litterære produkti
on vidner om, at den ånd, der var vågnet i folket, stimulerede ham og gav ham fornyet
inspiration. Dette har bl.a. sat sig sine spor i Testrupsangbogen, hvor en stor del af årtiets
fædrelandssange er skrevet af Grundtvig.
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Det gudsbillede, der tegner sig i Grundtvigs fædrelandssange fra krigsårene, er
præget af tillid til forsynets styrelse af Danmark. I "Dansker! født ved bølgen blå", fra
1848, argumenterer han for den danske sag som fredens, glædens og hjertets sag, hvoref
ter han konkluderer:
Derfor er den danske sag
himlens sag foroven;
prist i eng hver sommerdag,
prist i bøgeskoven!
1850-64: Begejstringen afløstes i perioden efter krigen hurtigt af bekymring og usikker

hed. Mange indså efterhånden, at fredsslutningen med de tyske fjender i virkeligheden
ikke havde løst det nationale problem, men kun lagt låg over det. Perioden udviklede sig
nationalpolitisk til en slagmark, og nervøsiteten steg gradvist i det danske folk, efterhån
den som landets kollisionskurs i forhold til Tyskland blev tydelig. Richardt udtrykker i
1857 stemningen i "O Danmark i din kappe blå":
Ja gammel est du, moder kær,
men gammel og din fjende!
de tusend år han var dig nær,
så nær som dennesinde;
men kommer han med mænd og sværd,
vil Gud, så skal han tøve her,
til død står op af grave!
I Testrupsangbogen er perioden repræsenteret med kun syv sange. Tonen i sangene er
bekymret og udtrykker usikkerhed overfor fremtiden. Hvor sangene i tilknytning til kri
gen i 1848 stolede blindt på Guds forsyn og ikke nærede tvivl om, hvorvidt Gud "ville"
den danske sag eller ej, sker der i denne periode en forskydning i synet på forholdet mel
lem Gud og den danske nation. Gud opfattes stadig som det almægtige forsyn, der leder
det danskes riges skæbne, men i stedet for at koncentrere opmærksomheden omkring
Guds forsyn, forskydes fokuseringen til de danskes skæbne. Skæbnen bliver selvstændiggjort i forhold til forsynet, og vægten lægges på danskernes eget ansvar for deres skæbne.
I Plougs "Stå fast du lille flok", fra 1864, beskrives Danmark som en skude, der er
ved at gå under i stormen på havet. Gud er fjern og evig, og rigets skæbne er overladt til
nationen selv, det er dens egen opgave at komme frelst ud af stormen. Gud ser til fra det
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fjerne, men han griber ikke ind og kan ikke tillægges ansvaret for det uvejr, nationen er
blevet kastet ud i:
Og har du ingen lods om bord,
som kursen véd,
så grib med egen hånd dit ror
og styr på stregen ret i nord,
så er du i det rette spor
til havn og red.
Se op som dine fædre så!
imellem sky'r og tåger grå
du ser den klare stjærne stå,
som ej går ned.
At gudsopfattelsen har taget denne drejning, skyldes de historiske omstændigheder.
Danmark er på vej mod endnu en krig mod tyskerne og er i overhængende fare for at op
høre med at eksistere som en selvstændig nation. En sådan udvikling kan ikke tillægges
Gud, men må nødvendigvis lægges danskerne selv til last.
1864-72: Krigen i 1864 er den enkeltbegivenhed, der danner baggrund for den største
gruppe af fædrelandssange i Testrupsangbogen. I disse sange er der, som i den foregåen
de periode, en tendens til, at vægten lægges på nationens indflydelse på sin egen skæbne
frem for på Guds forsyn. Folkets handlinger og dets egen kamp for en lysere fremtid er
temaer i mange af periodens sange. Danskerne vinder ikke deres land tilbage ved blot at
afvente Guds indgriben, men derimod alene ved selv at begive sig i kamp. Ploug skriver i
"Danmark, dejligst vang og vænge", fra 1864":
Kampens sår du skal forvinde
ved din egen kraft,
i dit rige skød genfinde
mer, end du har tabt;
og af nøden skal du lære
mandig lidelsen at bære;
alvor skal vort sind bevæge
og vor gerning præge!
Grundtvigs tanker om Guds intime forbindelse med danskerne gennem hjertet og ordet er
kun ringe repræsenteret i dette afsnit af Testrupsangbogen. For mange har det været
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umuligt at forbinde denne nære forening mellem Gud og Danmark med landets ulykke
lige skæbne. De danske kan kun håbe på, at Gud vil høre deres bøn, de har ingen gud
dommelig udvælgelse at læne sig opad.

Testrupsangbogen og højskolesangbøgeme
Som nævnt kom fædrelandssangene fra Testrupsangbogen til at danne grundstammen i
Højskolesangbogens afsnit med nationale sange. Af de 112 fædrelandssange fra Te
strupsangbogen blev de 75 optaget i Højskolesangbogen. Langt de fleste overgik direkte
til Højskolesangbogens 1.udgave fra 1894, mens nogle først blev optaget efter en årrække.
I vor tids udgave af Højskolesangbogen fra 1989 findes der 22 fædrelandssange der var
med i Testrupsangbogens 1. udgave. De 19 af dem har været med i samtlige af Højskole
sangbogens 17 udgaver, og de resterende tre har været ude en periode, men er senere
genoptaget i Højskolesangbogen.
Fra 1. udgaven af Højskolesangbogen i 1894 til den sidste nye udgave er der et
spænd på næsten 100 år. I denne periode er der store udsving i den danske kollektive na
tionale bevidsthed, og farvet af sin egen tid former enhver redaktion sit udvalg af fædre
landssangene. Under visse forbehold , som f.eks. at redaktionens holdning ikke er iden
tisk med befolkningens, og at redaktionen må tilgodese nogle særinteresser, siger de for
skellige tidsepokers udvalg af fædrelandssange noget om folkets mentalitetshistorie i pe
rioden forud for udgaven.
Genforeningen, verdenskrigene, ungdomsoprøret og velfærdsstaten, hver epoke har
haft sine grunde til at sortere ud i de overleverede fædrelandssange. F.eks. er det tydeligt,
hvorfor 60'ernes udgave af Fløjskolesangbogen på væsentlige punkter kom til at adskille
sig fra de tidligere udgaver. Livsopfattelsen havde ændret sig, samfundet var blevet mere
internationalt orienteret, og ungdommen gjorde op med alle autoriteter, også med Gud og
kirken. Der blev med hård hånd tyndet ud i de gamle fædrelandssange, og særligt de,
hvori Danmark tillagdes en religiøs særstilling, forsvandt fra Højskolesangbogen.
Hvad kendetegner den gruppe af fædrelandssange, som har overlevet alle kritiske
redaktioner, og nu i over 100 år har været brugt til at give udtryk for den danske natio
nale bevidsthed? Først og fremmest er det påfaldende, at 14 af sangene er skrevet af
Grundtvig. At dette til en vis grad skyldes sangenes digteriske kvaliteter er sikkert, men
derudover ligger der i disse sange historiske, nationale og religiøse aspekter, som ikke
blot hører med til højskolens ideologiske fundament, men til dansk selvforståelse i det
hele taget.
Billedet af den fjerne dømmende Gud, Ham, der fra det høje leder slagets gang og
holder hånden over Danmark, er ikke længere dominerende i udvalget af fædrelandssan
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gene. Sange, der åbenlyst proklamerer Guds tilstedeværelse og indgriben, provokerer ti
dens religiøse blufærdighed. Mange danskere forstår snarere den kristne religiøsitet som
en evig kraft, en anelse, der lever i os og med Grundtvigs egne ord kommer til udtryk
gennem kærligheden til både Gud, fædrelandet og medmennesket.
End lever kærligheden,
som aldrig kan forgå,
men klare sig hemeden
til livet at forstå,
til klart ham at begribe,
der evig er i live,
som kærligheden selv!
Denne strofe fra Grundtvigs "Nu skal det åbenbares", ligger i tråd med en nutidig forstå
else af kristendommen. Grundtvig nævner på intet tidspunkt i sangen Gud ved navn, men
omtaler Ham som den, der evigt er i live, som kærligheden selv. Det religiøse er en indre
fornemmelse, og sangen har derfor fået lov at forblive i Højskolesangbogen selv i tider,
der var domineret af videnskabens verdensbillede og opgøret med autoriteterne.
Det er tankevækkende, at skønt der i Testrupsangbogen kun var 15 sange, der ikke
forholdt sig religiøst til fædrelandet, findes 5 af dem i vor tids udgave af Højskolesangbo
gen. At denne gruppe er så forholdsvis stor, er endnu et tegn på, at religionen i dag er
blevet en privat sag. Udenfor kirken sættes der ikke ord på kristendommen i samfundet.
Nutidens fædrelandssange er sekulariserede, og hverken i Benny Andersens, Shu-bi-duas
eller Jens Rosendals fædrelandssange i 17. udgaves "Danmark"-afsnit er der den mindste
religiøsitet at spore. Det er i forlængelse af denne nutidige adskillelse af det religiøse og
det nationale, at der er mange af Testrupsangbogens ikke-religiøse fædrelandssange, der
har overlevet i Højskolesangbogen helt til i dag.
Som en konsekvens af vor tids gudsopfattelse er Testrupsangbogens fædrelandssan
ge om skyld og skæbne og den hertil knyttede forståelse af Gud, som den særligt kommer
til udtryk i forbindelse med krigen i 1864, fjernet helt fra sangbogen. Langt de fleste af de
fædrelandssange fra Testrupsangbogen, vi synger i dag, er derfor skrevet i første halvdel
af forrige århundrede. Denne periodes fremherskende forståelse af Gud som et kærligt
forsyn, der med sin ånd er nærværende i folket, ligger tættere op ad vor tids gudsopfat
telse end den forståelse af Gud, der kom til udtryk i århundredets anden halvdel.
Litteratur.
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Sigvald Tveit og Eyvind Skeie: Strengen er av Gull. Salmer og viser af Grundtvig.
Forlaget Cantando, Oslo. 1997.

I 125-året for Grundtvigs død i 1997 genudgav det norske musikforlag Cantando
Sigvald Tveit og Eyvind Skeies hæfte "Strengen er av Gull" med salmer og viser af
Grundtvig. Samlingen udkom første gang i 200-året for Grundtvigs fødsel på forla
get Verbum, og består nu som dengang af 16 kompositioner til tekster fra
Grundtvigs bibelhistoriske sange og 3 salmer. Hæftets sidste 7 sider gengiver teksten
til en Grundtvig-kabaret bestående af tekster af Grundtvig, bearbejdet af Eyvind
Skeie, suppleret med dramatiske tekster af Eyvind Skeie. Kabareten blev opført i
forbindelse med Kirkedagene i Trondheim 1982 og den belyser de forskellige temaer
i Grundtvigs liv fra jordklumpen på Egelykke til kraftcentret i Vartov. I kabareten er
indlagt 13 af hæftets sange og salmer foruden "Jeg gikk mig ut en sommerdag", "Sov
søtt, barnlille" og "Krist stod op af døde", der ikke er gengivet
Indenfor de sidste 10 år er der udgivet to samlinger med bibelhistoriske salmer
og sange i Danmark, Kirkeligt Samfund af 1898 udgav på Egtved i 1989 Bibelhistori
ske sange og salmer, og Jørgen Glenthøjs Bibelhistoriske sange om den gamle og den
nye pagt kom i 1990 på forlaget BHS, begge samlinger med særskilt melodibog.
Suppleret med dem vi finder i diverse sangbøger, bl.a. et meget stort udvalg i Dansk
Skolesangbog, udgivet af Dansk Friskoleforening, har vi haft alle muligheder for at
holde den bibelhistoriske tradition i live eller genoplive den efter 70'ernes og
80'emes nedgangstider. For 30 år siden var de bibelhistoriske sange en velkommen
afveksling fra salmerne i kraft af det lettere, ofte humoristiske sprog, men det er
spørgsmålet om den forskel virker så åbenbar nu. Under alle omstændigheder er
den bibelhistoriske sang ligesom salmen forsvundet ud af skolebrug, og selv om det
ville være oplagt at benytte den i kirkens pædagogiske arbejde med junior
konfirmanderne, er det tvivlsomt om det digteriske og musikalske sprog vil fænge
hos børnene.
Det er da heller ikke fællessang, Sigvald Tveit har haft i tankerne i sine 16 satser,
der er komponeret for kor, solister eller grupper med akkompagnement af klaver
eller lille orkester (alle melodierne er med becifring foruden det udskrevne klaverakkompagnement). Eyvind Skeie har tilrettelagt teksterne på lettere tillempet norsk
og valgt vers ud fra de ofte lange sange og salmer, dog så fortællingens sammen
hæng er bibeholdt.
Musikken er iørefaldende og opfindsom med fine rytmiske og harmoniske raffi
nementer. Melodier er enkle, mens akkompagnementerne ofte meget malende bebe
skriver historien som f.eks. marchen rundt om Jerikos mure eller heltens nedgang i
dødsriget i "I kveld blev der banket". Samuel har fået en smuk vuggevise i sangen
"Det var så stille ved midjenatt", og brylluppet i Kana foregår selvfølgelig i valsetakt
med brug af den harmoniske mol, der ligesom i sangen om Moses og Farao ("Kong
Farao var en ugudelig krop") vers 2-4, lyder meget autentisk jødisk. Maneateren

163

Dalila illustreres i en shuffle, hvis tilbagelænede triolisering afslører hendes mohver
fra starten: "Favre ord fryde mangt et hjerte". Der er også smukke og inderlige me
lodier som den til "Blomst kan visne" om Jairi datter, foruden de tre arrangerede
norske folke-melodier til "Guds menighed, syng", "I kveld blev der banket" og "Jeg
kjenner et land". Akkompagnementerne ligger glimrende for klaver, en håndfuld af
dem også for orgel; de lyder til at have flydt let fra komponistens pen.
Hæftet anbefales hermed varmt til hel eller delvis opførelse. Sangene er så tilpas
varierede, også hvad angår vokal udsættelse - solist, unisont eller 4-stemmigt kor at de kan tåle at blive opført som cyklus eller lagt ind i Grundtvig-kabaret7en, hvis
tekst dog mest henvender sig til voksne.
Birgitte Ebert
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