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JENS BRUN
Brorson

Forord
I dette arbejde er Brorsons salmedigtning læst som et hele. Det teologiske helhedsbillede, 
der præger Brorsons salmedigtning er lagt frem.
I dette billede indgår både salmerne fra "Troens rare Klenodie" (TRK) og "Svane-Sang". 
Enhver kan se, at de eskatologiske billeder blomstrer frodigtog smukt i "Svane-Sang", 
men teologien er den samme som i TRK.
Der er heller ikke skelnet mellem Brorsons originale salmer og oversættelserne. Brorson 
oversætter ikke en salme, hvis ikke han er enig i den teologi, den udtrykker.
Brorsons salmer er i sig selv væsentlige for vor situation som kristne idag. Men til slut er 
den internaliseringstanke, som former min forståelse af Brorsons salmeteologi, sat i kritisk 
forhold til den dialektiske teologi. For forfatteren forekom dette nødvendigt, men er det 
måske ikke for læseren.

Brorson

Internalisering

I salmen til Kristi Himmelfartsdag "Paa denne dag vi see Guds Søn" (TRK 55) finder vi 
grundformen for et udviklingsforløb, der er karakteristisk for den brorsonske salmedigt
ning.

Paa denne dag vi see Guds Søn 
Til himlen op at fare,
Og takke Gud med hiertens bøn,
Hand vilde dog bevare 
Sit arme folk paa denne jord,
Som blant saa mange farer boer,
At vi i troen blive.

Nu Gud ske lof, vor Jesus giør 
En vey til himmerige,
Og aabnerfor os himlens dør,
At vi derind kan kige,
At hver, som troer, kand vel til freds 
Sin milde Frelser allesteds 
I korset efterfølge.

Hvo ey vil følge, kan det ey 
Med Gud oprigtig mene,
Gud kand sig paa den brede vey 
Med ingen siel forene,
Det gielder troen, er hun der,
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Saaervor ganske vandrings færd 
Kim alt til himlen rettet.

Slig himmelfart i siden skeer,
Naar vi vor Fader finde,
Ey mere efter verden seer,
Med Guds folk os forbinde,
Har Gud i tanker nat og dag,
Og vandrer ham til velbehag,
Til vi hos ham kand samles.

Strofe 1 gengiver den historiske begivenhed, som Skriften på denne helligdag beretter om: 
Jesus farer til himmels, idet han giver sit folk på denne Jord løfte om, at han vil værne det. 
I strofe 2 og 3 suppleres den historiske beretning så med nogle følgeslutninger: Med sin 
himmelfart har Jesus åbnet vejen til Himlen for os, men denne vej er kun "gangbar" for 
den, der følger efter Jesus - ikke bare til himmels - men på korsets lidelsesvej. Skal den tro
endes efterfølgelse af Frelseren på himmelvejen blive til virkelighed, så må - konkluderer 
strofe 4 - himmelfarten ske i sjælen!
Kristi Himmelfartsdag beretter om en begivenhed i Jesu, disciplenes og kirkens historie: 
Der var en dag, da Jesus som opstanden fra de døde forlod denne Jord for at indtage sin 
plads i Himlen ved Faderens højre side. Denne historiske begivenhed bliver evangelium, 
bliver frelsende budskab, for os, når denne himmelfart eftergøres i sjælen, - nemlig derved 
at vi i troen finder vor himmelske Fader, slutter os til Hans folk og samler vore tanker om 
Gud og det liv og den tilbedelse, vi skylder Ham.
Udviklingsgangen i salmen er altså denne: Fra genfortælling af den historiske begivenhed 
til begivenhedens gentagelse som bevidstheds-akt i sjælen. Det er et væsentligt træk ved 
den kristne tro, sådan som den pietistiske salmedigter Brorson forstår den, at den består i 
en overførsel af en historisk begivenhed til indre, sjælelig betydning. Hvad der dengang 
skete historisk, sker og bliver bestemmende magt i menneskets bevidsthedsliv, når troen 
griber dette menneske. Denne bevægelse fra ydre historie til indre bevidsthed vil vi med 
brug af et ord hentet fra psykologien kalde internalisering.
Det er ikke bare himmelfarten der internaliseres i Brorsons salmer. Det sker med alle 
grundelementerne i Det nye Testamentes beretning om Jesus.

Hvo fødselen af Christo først erlanger,
Hand følger og sin Herre trolig med,
Hand lider først hans skændsel og fortræd,
Før hand med ham i lyset pranger,
Hand fødselen af Christo først erlanger.

Hand bliver med ham i hans død begraven,
I graven bliver til en tiid forvart,
Staaer op, og holder saa sin himmelfart,
Faaer aanden, som er fæstegaven,
Naar hand er først i døden med begraven.
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Den aand, som Christum drev, hans christne driver,
Den samme aand har altid samme skik,
De faae at gaae den samme vey hand gik,
Vel den, som det i hiertet skriver:
Den aand, som Christum drev, hans christne driver.
(TRK 166, 5-7.)

Her er det både Jesu fødsel, hans lidelse og pine her på Jorden, korsfæstelsen, gravlæggel- 
sen, opstandelsen og himmelfarten, der eftergøres og internaliseres. Alle disse begivenhe
ders internalisering hjælper den troende på vej til et himmelsk liv. Internaliseringen sker 
ikke bare ved en menneskelig kraftanstrengelse for at tage det forkyndte til sig som livsbe
stemmende virkelighed - selv om en sådan anstrengelse skal til. Internaliseringen drives 
frem af Helligånden, som strofe 7 fremhæver: Krisiti ånd driver dem, der i troen følger 
efter ham. Og Andens vej er altid den samme: Fra kors og lidelse til det himmelske. 
Internaliseringen tematiseres også i "Svane-Sang":

Viis os forklart 
Din Fødsels Art,
Din Død, Opstandeis', Himmelfart,
Vor glædelige 
Himmel-Stige,
Drag os, hent os snart.
(344,3)
Nøgleordet er her "forklarf.Når Jesu fødsel, død, opstandelse og himmelfart bliver forkla
rede for os, ser vi dem ikke bare som begivenheder, der skete engang, begivenheder hvis 
autencitet vi troende bøjer os for. Nej, forklarede er de, når de bliver begivenheder i vort 
bevidsthedsliv og dermed til trin på vor himmelstige. HVad Brorson her kalder forklarelse 
kalder vi altså i denne fremstilling af teologien i hans salmer for internalisering.
At Jesu fødsel, lidelse, død, opstandelse og himmelfart internaliseres betyder, at de bliver 
forestillinger, der motiverer og former sindet og bevidstheden. De bliver til forestillinger 
om og billeder af, hvem jeg er, hvad jeg skal og hvilke bevæggrunde og mål, der skal mo
tivere mit liv her i verden. Ved det kristne budskabs internalisering bliver hele personlig
heden samlet om den bestræbelse at få sin eksistens med over i det lys, Jesus opstod til. 
Men det mål når det enkelte menneske kun ved at internalisere den nytestamentlige histo
rie og dens forkyndelse af, hvad Jesu fødsel, lidelse, død og opstandelse betyder. Den 
kristne tro skal via internaliseringen bestemme og forme drifter og lidenskaber; troen skal 
være karakterdannende. For at nå dette mål må Helligånden føre en lang, sej internalise
rings-kamp, hvis stadier er nøje beskrevet i Brorsons salmer. (Se kap. )

Inden selve internaliseringskampen skildres, må vi først se, hvad der er dens udgangs
punkt. Hvad er det samlende centrum, den eene, afgørende begivenhed, som sætter befri
elseskampen i gang? For at forstå dette, må vi forstå Brorsons brug af billedet brud
gom/brud; vi må forstå, hvad "lys" og "mørke" betyder i hans univers. Først derefter kan 
internaliseringens stadier beskrives.
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LYS OG MØRKE.

Internaliseringens udgangspunkt er skildret i salmen "Vor Gud er tro i liv og død (195). 
Her digter Brorson:

"Sflfl kast dit haab kun fast paa Gud,
Som er din fader midt i største jammer,
Din brudgom staaer, naar alle lys gaae ud,
Og kiger ind i hiertets mørke kammer,
Hand seer saa vel, naar du er hierte-kryst 
Og uden trøst, og uden trøst.

Da brydes hiertet i hans bryst,
Hand siger: Achl jeg skal mig dog forbarme!
Kom siel, som uden mig har ingen trøst!
Og leg dig kun i mine naades arme,
Kun vel til freds! din hielpe-stund er nær,
Nu er den her, nu er den her.
(Strofe 6-7)

Sådan er det. Alt lys er gået ud og bruden/menneskesjælen sidder i et mørkt værelse. Og 
dér ville hun blive siddende, hvis ikke det var for een eneste begivenhed: Brudgom
men/Jesus kigger ind i dette mørke og kalder bruden ud derfra. Fra denne grundlæggen
de begivenhed udgår alt, hvad der hedder nyskabelse, opstandelse, himmelfart.
"Hvo kand udsige
Hvad Christi kraft formaaer,
Naar himlens rige 
I sielen ret opgaaer,
Naar bruden svarer 
Til hendes brudgoms røst,
Naar hand forklarer 
Sig selv i hendes bryst,
Naar sindet farer 
Fra verden op med lyst.
(229,6)

Fra dette syn, fra dette billede udgår Brorsons teologi, sådan som den formuleres i salmer
ne.
Skal bruden for alvor forstå, hvor hun er og forstå, at det gælder om at komme ud derfra, 
må hun først forstå, at det, hun sidder i, er mørke, og hvad der er mørkets væsen.
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Mørket, eller "mørkheden" som Brorson ofte siger, er denne verden, idet den har glemt 
Gud og er optaget af sig selv og føler sig selvtilstrækkelig. Denne verden er stof, materie, 
masse, ting - og som sådan spærrer den for lyset og kaster skygge. Og det er i denne 
natsorte skygge, bruden sidder.

Nu verden kort 
At sige bort,
Din lyst er idel møye;
Jesu død har giort dig sort 
For min sieles øye.
(41,18)

Verden er sort ifgl. Brorson. Og det er den fordi den som ting og masse standser lyset. 
Derfor sidder bruden fanget i et sort kammer.

Du est al mit hiertes styrke,
Lys i mørke,
Naar al verden er mig sort,
Du est ene den udkaarne,
Som forlaarne 
Syndre aldrig jager bort.
(211,6)

Ney uden dig er alting sort 
Udi min sieles øye,
Hvad verden kalder høyt og stort,
Det kalder jeg kun møye,
Til himlen figer dag og nat 
Mit hierte, der dig frit, min skat!
At kysse i det høye.
(236,3)

Når Jesus er brudgommen, der formår at kalde bruden ud af mørkekammeret, skyldes det 
ikke, at han står belærende ved dørkarmen og fremsætter en visdom, der opdrager bruden 
til at se virkeligheden på en ny måde. Opdragelse, udvikling, visdomslære er der så san
delig i den kristne tro. Men de er ikke det første. Det første er den grundlæggende begi
venhed, hvor mørket overvindes; hvor den sorte verden besejres af det sande lys. I nr.195 
så vi det skildret i billedet af brudgommen, der kalder den i mørket fortabte brud ud af 
det sorte kammer.
Men denne befrielse indeholder mere end sjælens udgang; den indeholder også Frelse
rens/brudgommens indgang i mørket og hans gennemleven af forladtheden dér. Derfor 
bliver Golgatha og Gethsemane Have så afgørende steder i Brorsons salmedigtning.
Som billede på dette, at brudgommen tager brudens plads i mørket og udholder hendes 
skæbne ved at være der, bruger Brorson Højsangen 5,2-8.

284



Jeg sov, men mit hjerte var vågent.
Hør, min elskede banker på:
"Luk opfor mig, min søster, min kæreste, 
min due, mit et og alt.
Mit hår er fuldt af dug, 
mine lokker af nattens dråber."
"Jeg har taget min kjole af, 
skal jeg tage den på igen ?
Jeg har vasket mine fødder, 
skal jeg snavse dem til igen?"
Min elskede stak hånden gennem hullet, 
og mit indre skælvede.
Jeg stod opfor at åbne for min kæreste; 
mine hænder dryppede af myrra, 
mine fingre dryppede af flydende myrra 
ned over dør slåen.
Jeg åbnede for min elskede, men min elskede var forsvundet;
han var væk og jeg blev ude af mig selv,
jeg søgte ham, men fandt ham ikke,
jeg kaldte på ham, men han svarede mig ikke.
Vægterne, der går rundt i byen, fandt mig; 
de slog mig og sårede mig, 
murenes vægtere rev sjalet af mig.
Jeg besværger Jer,
Jerusalems døtre:
Hvis I finder min elskede, 
hvad skal I da fortælle ham?
At jeg er syg af kærlighed.

En nat banker brudgommen på hos bruden, men bliver ikke lukket ind. Først senere går 
hun ud for at lede efter ham. Dette bruger Brorson som billede på Jesu lidelse natten før 
Langfredag i Gethsemane Have. I salmen "Er han borte al min Eje?" fra "Svane-Sang" skil
drer Brorson, hvordan bruden omsider finder brudgommen og beder om, at måtte kysse 
og tilbede ham. Det får hun lov til, men der er noget, hun skal huske:

Dog maae du dig erindre,
Saa længe du er til,
Den Nat, jeg fuld af Dugens Taare 
Vel banked'; men blev uden fore.
(307,1.31-34)

Der var en nat, da Jesus bankede på hos Gud, men ikke blev lukket ind. Gud svare ikke på 
hans bøn og banken; han måtte blive udenfor. Han blev helt overladt til den sorte verdens 
Gudsfjernhed. Brudgommen har selv været inde i det mørke værelse, været forladt dér og 
udholdt Helvedespinen dér på vore vegne. For sådan tolker Brorson begivenhederne i 
Gethsemane Have og på Golgatha: Jesus er i Helvedes afgrund for os, - i stedet for os.
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Dog at man hans taalmodighed 
Desbedre kunde vide,
Hvor svar den pine var, hatid leed,
Hvor haardt hand maatte stride,
Da skreeg hand ud afdødens nat 
Det helved-bittre ord: Forladt!
I dødens grumme cjvide.
(33,5)

Han, der af fødsel og opkomst har himmel-stemme, råber fra Helvede.

Tænk! i hvilken Klemme 
Din Jesus maatte sone,
Før hans Himmel-Stemme 
Fik saadan Afgrunds Tone:
Hvi har du mig saa plat,
Min Gud, min Gud, forladt?
(293,3)

Jesus er i mørkets Helvede for at kunne finde os dér og befri os derfra. Virkelig befriede 
bliver vi kun ved at blive fundet dér, hvor vi virkelig er, og ikke dér, hvor vi bilder os ind 
at være. Derfor nævner Brorson Golgatha og Gethsemane i samme åndedrag som de ste
der, hvor befrielsen sker.

Men lad mig alle Tider see 
Hen op til Golgatha,
Og ind udi Gethsemane.
Der kom min Friehed fra.
(318,2)

Når Gethsemane skal med - hvilket er et særkende for Brorson - at her er Jesus selv uden
for i forladtheden; den forladthed, som er menneskets grundvilkår, udholder og gennem
lever Jesus her.
Gud er tavs og bortvendt; Han svarer ikke, da Jesus beder om at blive fri for lidelsen. 
Dette er det grundlæggende i talen om Jesu stedfortrædende lidelse, hans lidelse på vore 
vegne: Han er dér, hvor Gud har vendt mennesket ryggen, han er dér, hvor mennesket 
forgæves banker på Guds dør. Dette Helvede steg Jesus ned i og opstod fra - og at dette 
sidste skete er Guds suveræne frelseshandling, begrundet i intet andet end Guds eget væ
sen, kærligheden.

Jeg laae i baand og fængsel,
Duførde mig herud,
Jeg stod i spot og trængsel,
Da togst du mig til bruud,
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For mig at faae ophøyet,
Du barst min skam og brøst,
Hvad du saa tungt har pløyet,
Er mig en evig høst.

Ey andet fra dit rige 
Har draget dig herned,
End din den uden lige 
Grundløse kærlighed,
Hvormed du vilde spende 
Al verden til dit bryst,
Og hendes jammer vende 
Til herlighed og lyst.
(4,4-5)

Gethsemane er natten, da Jesus måtte vente udenfor; den nat skal vi altid huske, for fra 
den udsprang vor frihed.
Nu kan vi bestemme, hvad der er "mørket" i Brorsons univers: Det er menneskets liv og 
verden, før det øjeblik, da brudgommen står ved værelsesdøren og kalder. "Mørket" er 
rummet, hvor mennesket sover i skyggen af tingene og i begyndelsen ikke gider stå op og 
lukke brudgommen ind, men siden fortryder og går ud for at lede efter ham. Mørket er alt 
det, der er udenfor Jesus. Men fordi han selv en nat blev udenfor - er der vej ud af mørket. 
Tilsvarende er Jesus det sande "lys" hos Brorson. Der er et lys, som er oprindeligere end 
solens lys, den sol, der først skabtes på den 4.dag. Det er det lys, som Gugd bor i og som er 
utilgængeligt for os. (l.Tim.6,16)
Undtagen i Jesu liv, når hans lys ved Andens kraft oplyser os.

Derfor styrk os, søde Jesu, vær vort lys, at vi kand see,
Aabne selv de blinde øyne, lad dit ansigt mod os lee,
Spil, vor soel, med livets straale,
At vi kand vor trængsel taale.
(233,6)

Kingo er ikke alene om at skrive morgensalmer - Brorson kunne skam også godt! Men det 
synlige, mærkbare morgenlys er alligevel ikke det sande lys for ham, og det har egentlig 
kun værdi som tegn, idet det skal minde os om den sande solopgang, som er Jesu opstan
delse, internaliseret i sjælen som befrielse fra mørket.

Kom morgen-røde rosen-skiøn!
Giør himlen lys og blaa,
At mørket vige maa!
Min morgen-røde er Guds søn,
Hans vunders røde glands 
Forfrisker sind og sands,
Jesu død
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Purpur-rød
Giør mig Sielen himmel-blaa,
At mit sind 
Kiger ind,
Hvor jeg skal for thronen staae.
(256.2)

Det konkrete lys interesserer kun Brorson som genskin af det lys, der her og nu kan dages 
i sjælen. Jesu lidelse og død på korset er det sands lys'opgangstid.

O I dyre-bare timer!
Da man her paa jorden saae 
Naade-solens røde strimer 
Dødsens taage bort at slaae,
Eders milde straalers skin 
Giør det lyystfor mine trin,
Naar I op i sielen rinder,
Al min nat og trang forsvinder.

Da min fesus leed og døde,
Vredens nat og mørke sank,
Naadens blide morgen-røde 
Lyser over sielen blank,
Tidens skændsel Jesus bar,
Deraf blev min tiid saa klar,
At jeg uforsagt tør vove 
Midt i dødsens nat at sove.
(262,11-12)

Som alt udenfor Jesus er mørke er Jesus den, der besidder lyst og livet, ja egentlig den ene
ste, der er i live, indtil hans lys opgår i sjælen.

Den Herre har sig fattigdom tilegnet,
Som alle gode gaver har i haand,
Og bliver slet blant arme syndre regnet,
Indtil hand sønderriver satans baand,
Nu er her liv for alle døde,
Imens Guds egen Søn paa jorden lod sig føde.
(13.2)

"Alle døde" er ikke dem i gravene, men simpelthen menneskene, så længe de er udenfor 
troens liv. Kun ved at Jesu bevægelse fra "udenfor" til inde i opstandelsens lys bliver livs
bevægelsen i vor sjæl - det vi her kalder internaliseringen - bliver vi ført ind i livet. Derfor 
kalder Brorson også simpelthen Jesus for "Livet" i "Svane-Sang", jvf. værkets første linie:
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Livet med sin Brude Skare 
Drager ind ad Salems Bue.
(284,1)

Livet er kun i Jesus, og han er selv det lys, der fører os derind. Brorsons tanker om Jesus 
som "Livet" kan vel læses som en meditation over Gal.2,19f.

For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke 
mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elske
de mig og gav sig selv hen for mig.

Bruden sidder i mørket, og der bliver hun siddende, hvis ikke brudgommen kalder hende 
ud. Udkaldelsen sker ved at brudgommen stedfortrædende tager hendes plads i mørket, 
farer vild i det og tømmer mørke-fortabthedens skål til bunds i det helved-bitre 
råb:Forladt! Da bliver Gud selv fuld af medynk og løber sin søn i møde og giver ham kraft 
og magt til at sønderbryde mørkets porte og opstå som nyt liv og lys. Og i opstandelsen er 
han stadig brudgommen, der kalder bruden med ud på den nye vej.
At være i lys er at være hos brudgommen. Brud udkåres vi til at være, når hans vej fra 
mørket udenfor til solopgangslyset bliver en vej ind til os i vort mørke, en vej der skaber 
tro og nyt liv, - og dette bliver virkelighed i dåben.

O søde daabl o himmel-bad!
Jeg kom til dig saa usel,
Men Jesus mødte mig saa glad,
Og skudte al min blusel,
Ham selv jeg til en klædning fik,
Og i hans blod og død jeg gik 
Her ind i naadens arme.
(141,8)

Dette er troens objektive grund, før al internaliserings-kamp begynder: Brudgommen træ
der hen til brudens mørke kammer, kalder på hende og skænker hende nyt lys at se ved, 
nyt liv at gå ud til.

Internaliseringen

1. Kampen om sind og sanser
2. Korset
3. Horens krans
4. Kampen set under Helligåndens og psykologiens synsvinkler. 

l.:Kampen om sind og sanser.

I salmen om Adams og Evas liv i Paradis "Adam gik i frydens lund” (79) fremhæver Bror
son, at trofasthed mod Guds bud er menneskelivets bestemmelse. Buddet om, at de ikke
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måtte spise af Kundskabens Træ blev givet for at de ved troskab mod buddet kunne vise, 
at de søgte intet andet end at elske og ære Gud.

Dermed gik det engle-par,
Som det enten skidle stige 
Hvert minut til himmerige,
Eller snart i himlen var,
Eden var med himlen blandet 
l saa sød en høytids roe,
Gud allene, intet andet,
Søgte disse begge to.

Den befalning Adam fik,
Det forbudne ey at æde,
Det var deres lyst og glæde,
Ord og anslag, hvor de gik,
Det var deres lyst at kunde 
Være troe i denne post,
Ney de vilde ingenlunde 
Smage den forbudne kost.
(79,8-9)

Mennesket er skabt til at være et væsen, der skal elske Gud af ganske hjerte, sjæl og sind; 
midlet til indøvelse deri er trofasthed; derfor findes buddet. Denne sin bestemmelse er 
mennesket kommet totalt bort fra ved syndefaldet.

Hvor blev hans lyst at tiene Gud?
Den brød han med vor Herres bud.
Er den forglemt, som var saa sød?
Ja den er tabt, og glemt, og død.

Hvorledes blev da sielen nu?
Forferdet under vredens kue.
Hvad kom der efter lyset ind?
Et dumt, fra Gud forvildet sind.
(84,4 og 7)

Der er ikke levnet fjerneste rest af sans for denne bestemmelse i menneskets sind. Der er 
ingen reminiscenser af skabelseslivet; intet der kan danne afsæt for en gradvis genopdra
gelse. Mennesket er helt fortabt i mørket, hvis ikke det var for een eneste begivenhed: 
Brudgommens kalden, Jesu lidelse og død fra mørket udenfor ind i Faderens rige og kær
lighed.
Brudgommens liv får vi del i ved dåben - og så begynder en udvikling, en kamp om sindet 
og sanserne. Denne kamp består i, at kærligheden til brudgommen/Jesus vinder magt i
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sindet og sanserne, fortrænger hvad der opfyldte dem før og baner vej ind til et nyt Para
dis. Genforeningen af Gud og menneske sker i kærligheden til Frelseren.

Og som vor forening 
Ey i anden mening 
Nu fornyes kand,
End at jeg allene 
Elske skal og tiene 
Dig, min Frelsermand,
O saa lad
Ey satans had
Af mit paradiis mig drive,
Det skal amen blive.
(146,7)

Adams og Evas Paradis er tabt. Men i Jesu/brudgommens kærlighed er der et nyt at vin
de, og dette Paradis begyndte at åbne sig i nat og mørke i Gethsemane Have, da Jesu led 
på vore vegne, stedfortrædende, for at vi skulle få nyt liv.

Kommer, I, som føle Heden 
Af Guds Vredes Torden-Skye!
Her er Vej atflye fra Vreden.
I Gethsemane er Lye.
Her er Paradiis det andet,
Røde Taare-Perlers Flod:
Purpur Sveed og Graaden blandet 
Lædsker Siæl og Marv og Blod.
(289,2)

Sjælens vej til dette nye Paradis beskrives meget nøje af Brorson. Først er sjælen, som vi så 
det i de citerede strofer fra nr.87, forfærdet på grund af Guds vrede, og den er en dum, 
forvildet sjæl. Denne sjæl er yderligere karakteriseret ved, at den vil snart det ene, snart 
det andet.

Min nok beklemte aand!
Kast bort din trængsels baand,
Og stræb at være stille,
At din forstrødde ville (viljef.B.)
Gaaer fiendens list forbi,
Du kandst i sorgens vinde 
Den sagte lyd ey finde,
Som Jesus hviler i.
(183,1)
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Den "forstrødde", adspredte, vilje er viljen hos mennesket i mørket. Et menneske, der flin
trer rundt, ustandseligt skifter retning,løber efter alting og ingenting, fanges af griller, pi
nes af lyster, og sindets kræfter spredes ud på alting og ingenting, - så sindet tilsidst dår
ligt kan hænge sammen.

Bort egensindighed,
Som ingen udgang veed,
Bort onde grillers pile,
Som taale ingen hvile 
Udi mit arme sind,
Bort alle lysters vinde,
Som spredte mine sinde 
1 hele verden ind.
(183,3)

Sindets omskiftelighed og den dermed følgende ængstelighed understreges ofte af Bror
son. Billeder af skæbnens hjul og det angstfulde løb for at undgå det pludselige uvejr er 
billeder, der er set før i digtekunsten. Men med psykologisk mesterskab udfolder Brorson 
det uudholdelige ved det adspredte sinds forfatning. Det gør han i salmen om synderin
den, der salvede Jesus, sådan som det berettes hos evangelisten Lukas det 7.kapitel. 
Synderinden, der væder Jesu fødder med sine tårer og tørrer dem med sit hår, lader Bror
son synge således:

O hvad er min syndig glæde 
Bleven mig en gift og pest,
Giør mig nu mit hore-sæde 
Til et helvedes arrest,
Hvor enhver letfærdig smid 
Saarer hiertet som en piil,
Ja den mindste hore-mine 
Fylder mig med helved-pine.

Alt det jeg for øyne skuer,
Al den ting jeg tænker paa,
Alting synes, som det truer,
At jeg skal til satan gaae,
Jorden maatte revne ved 
Mine lysters leyer-sted,
Hvor jeg pleyede at synde,
Maatte helvede begynde.

Blomsterne, som mine lyster 
Samlet hore-krandse af,
Deres hoved mod mig ryster 
Og mig viser til min grav,
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Blæser kun den sagte vind,
Bruser det dog i mit sind,
Ret som verden vilde falde,
Og mig straxfor dommen kalde.
(117,1-3)

Tidligere nød hun omskifteligheden, spillede på den, brugte den i sit erotiske spil, sendte 
et smil her, et lokkende øjekast der. Men nu har hun erfaret, at der er intet bag hore
minen. Hun har opløst sit liv i evner, færdigheder, erotisk overlegenhed, adspredt sig selv 
og mistet enhver kerne i sit liv. Derfor truer undergangen, opløsningen og udslettelsen, - 
det mindste vindpust synes stærkt nok til at vifte hende bort. Blomsyerne, som hun før 
modtog som gave, modtog som tegn på sine erotiske sejre, - når en blæst nu står ind gen
nem blomsterfloret og blomsterne nikker i vinden, så er det som om de nikkende peger 
nedad, - mod graven. I adspredelsen er hun blevet borte for sig selv og har kun een vej 
frem mod sig selv. Brudgommens kalden.

Ney, jeg vil til Jesum haste,
Den livsalig Frelsermand,
Aldrig skal hand mig forkaste,
Det er mere, end hand kand,
Jeg har nylig hørt hans røst,
Det er alt mit haah og trøst:
Kommer alle bange hierter,
Jeg vil læge eders smerter.
(117,9)

Den vej blev der også peget på i salmen om den "forstrødde", adspredte, vilje. Det er vejen 
ind i sjælens inderste grund, hvor Jesus har oprettet et fredens og stilhedens rige, hvor alt 
er samlet ro. Vejen til det andet Paradis hedder altså: Fra adspredelse til samlet ro.

Forlad al verdens rund 
Og ind i sielens grund 
Med alle dine tanker,
At de sig der kun sanker,
Og hold dit hierte tys 
I stille længsels miner,
Til Jesus selv fremtriner,
Og giver sielen kys.
(183,2)

På de første meter af den vej kan det synes som om usikkerheden og splittelsen bliver gan
ske ubærlig; sindet er ved at blive rykket midt over i kampen mellem to magter. Disse før
ste trin på vejen frem mod freden hos Jesus i det nye Paradis er skildret i salmen "Guds 
igienfødde, nye, levende siele!"(107). De strofer, der skildrer begyndelsen på internalise
rings-kampen er stroferne 6-10.
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Syntes end sielen at smage Guds vrede,
Jamrede saare i fødselens nød,
Det var i sandhed Guds kierligheds hede,
Den som os haver til himlene fød.
Maatte jo hiertet sin jammer dog kiende,
Førend hun vilde til korset sig vende.
Saae man end Sinai mægtig at lyne.
Buldre og tordne af domme-dags skye,
Golgatha blev dog omsider til syne,
Saligheds morgen begyndte at grye,
Da brød hun ud, som af fødselens smerte,
Det af Gud skabte nye levende hierte.

Troen begyndte, den rygende tave,
Hiertets forborgene menniskes siel,
Først i en længsel sin Jesum at have,
Og nu al verden at sige far vel,
Synden hun kiendte som stinkende søle,
Da hun fik vrede og naade at føle.

Ach Guds al kierligheds virkning hvor stræbte 
Den i at plante det himmelske sind,
Medens at angestens følelse dræbte,
Hvad ey i Christi forening gaaer ind,
Jesu retfærdighed sielen blev givet 
Kiødet til døden, og aanden til livet.

Hvo vil nu Herrens udvalde beskylde?
Gud os i Christo retfærdige giør,
Her er i Jesu velsignelsens fylde,
Her er Guds naade og himlenes dør,
Troen brød giennem al angestens pile,
Ind i sin frelseres vunder at hvile.

Udviklingen er denne: først udsættes sindet for "Guds kierligheds hede", som lærer sindet, 
hvor pinefuld dets tilstand er (6); så dukker dog gennem lovtordenens sky et nyt hjerte 
frem, synligt på Golgatha (7); nu er troen født i sjælen og længslen efter brudgom
men/Jesus fører til et brud med verden (8); troen befæstes ved Guds kærligheds virke (9); 
og troen finder til sidst sit sande hvilested i Jesu vunder (10).
I denne sammenhæng, hvor vi skildrer genfødelses-kampens begyndelse, er det strofe 6 
med udtrykket "Guds kierligheds hede", der interesserer os. "Hede" findes i salmedigtnin
gen ofte i forbindelse med udtryk for dom, men sådan anvendes det ikke her. Varme, he
de, har en evne til at opløse og bringe fastfrosne former i flydende bevægelse, og det er 
det der er tænkt på her. Guds kærligheds hede er som en feber, der bringer sindet frem til
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en krise, hvorved mennesket for alvor forstår, at der er noget, der må afstå fra, hvis det 
skal få fast holdepunkt i det nye Paradis.

Ach det kand giøre os sielen saa sund;
Trussel og vrede 
Er kun en hede,
Hvori vi verden afsindet udsvede,
At det kand læges i inderste grund.
Ach det kan giøre os sielen saa sund.
(203.4)

Verden udsvedes - det er meningen med kærlighedens hede. Derfor blev synderinden i 
117 bragt i en sådan væmmelse ved sig selv at hendes syndige glæde blev som en helvedes 
arrest for hende. Væmmelsen, selvforagten, har en skjult mening, som det er den forkyn
dende salmedigters opgave at få frem. Væmmelsen og selvforagten skal til for at vi kan 
lære at forsage vore egne evners og stoltheders sandslotte og finde ind til det ene fornød
ne, det u-adspredte: at være hos Jesus i fredens og stilhedens rige. Som selvforagten har 
sin mening i denne Guds plan, således også angsten, som det skildredes i 107,9. Angsten, 
som hos synderinden viste sig ved, at selv blomsternes nikken i vinden blev tydet som 
tegn på undergang,- angsten skal dræbe alt det, der stiller sig hindrende i vejen for for
eningen med Kristus.
Det er en stærk side ved den pietistiske salmedigtning, at den således kan give negative 
sindsstemninger som selvforagt og angst en positiv, opbyggende mening. Ved dem lærer 
vi, hvad vi skal bevæge os bort fra; Gud sender dem ind i os for at vække os og få os ud på 
gaden midt i nattemørket for at lede efter den bortgangne brudgom; for han lader sig sta
dig finde derude. Angst og selvforagt omtolkes til at betyde fødselssmerte: de må til for at 
føre det af Gud nyskabte hjerte videre frem, så det kan leve. Det smukkeste eksempel på 
omtolkningen af negative fænomener er jo Brorsons tolkning af snefaldet som et varme
tæppe over det nye forårs spirer.

Due, kunde du begrunde 
Du begrunde, hvad der nu skeer.
Kulden den svækkes, Blomsterne dækkes 
Blomsterne dækkes, jo meer det sneer.
(327.5)

Når denne vej først er betrådt, består fremskridtene i en rensning af sind og sanser, så de 
tages i brug af kærligheden til Frelseren og medvirker til at koncentrere bevidstheden om 
livet med ham.
Denne altomfattende sinds-reformation er temaet for salmen "Far her ud, urene aand!" 
(189).
Den henter sit anslag fra det gamle dåbsrituals begyndelsesord: "Far her ud, du urene A- 
and, og giv den Hellig Aand rum". Når Helligånden får rum og magt i sjælen, går den i 
gang med at rense øje, øre, mund og hjerte, så de helt og holdent, u-adspredt, tilhører 
Gud. F.eks hedder det om øjet:
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Skulde mine øyne lee 
Helved-lyst-betænd te,
Som til himlen bør at see,
Jesum daglig vente?
Ney man maa 
Ogforstaae 
Af mit øyes fagter 
Hvorhen sielen agter.
(189,5)

Betændelse er jo materie, puds, stof. Den hindrer øjets frie udsyn. Lysterne, som helveds
magten lader storme mod sindet, er en sådan betændelse, en sandstorm for øjnene, så de 
ikke kan se klart. Men Helligåndens renselse betyder, at betændelsen fordrives og øjet ser 
mod Himlen, hvor fra den himmelske brudgom skal komme. Øjets fagter, dvs dets brug, 
den anvendelse, man gør af det - den mine, hvormed øjet præger ansigt og person - må 
vise, hvor personen agter sig hen og har sit sande hjemsted. Dette daglige himmelsyn er 
også tematiseret i "Svane-Sang".

O ja! i Himlens Skye
Jeg daglig seer din Samle-Plads,
Hvorfra jeg, ret i Stads,
Skal føres Brud til Bye.
Ja du, som ej har spart
Dit Liv for denne Højtids Færd,
Du veed, hvordan jeg har det her:
Kom bliid og hent mig snart.
(332,3)

Og når den blå klarhed, der kendetegner morgenhimlen, afspejler sig i sjælen, så er sjælen 
gennemsigtig for Gud; gennem den morgenklare, himmelblå sjæl skimtes den Skaber, der 
lod den blive til.

Kom morgen-røde rosen-skiøn!
Giør himlen lys og blaa,
At mørket vige maa!
Min morgen-røde er Guds søn,
Hans vunders røde glands 
Forfrisker sind og sands,
Jesu død 
Purpur-rød
Giør mig Sielen himmel-blaa,
At mit sind 
Kiger ind,
Hvor jeg skal for thronen staae.

296



(256,2)

Når Helligånden fører an i internaliserings-kampen afløses omskifteligheden, ængstelig
heden og adspredelsen efterhånden af koncentrationen om dette eene: at elske og tjene 
Faderen.

Og som vor forening 
Ey i anden mening 
Nu fornyes kand,
End at jeg allene 
Elske skal og tiene 
Dig, min Frelsermand,
O saa lad
Ey satans had
Af mit paradiis mig drive,
Det skal amen blive.
(146,7)

De sindskvaliteter, der skal opøves i denne kamp, er tålmodighed, hengivenhed i Gud og 
en god samvittighed. Tålmodigheden får sit eget lille afsnit i "Troens rare Klenodie" (173- 
174) Det er selvfølgelig Helligånden, der står for indøvelse i tålmodighed.

Taalmodigheden gives 
Af Gud den Hellig Aand,
Naar hiertet ret oplives 
I hans forenings baand,
Den søde himmel-giest 
Formilder vores plage 
Og vender kiødets klage 
Til aandens fryde-fest.
(173,4)

Tålmodigheden kommer af at man øver sit sind i at stole på Guds løfter og på Jesu fuld
bragte forsoningsværk. Så kan alle omskiftelser bare komme an, andres hån og vrede kan 
komme og gå som de vil, dette står fast: Gud er i Kristus vor Fader, som vil bære al vor 
sorg. Derfor: Tålmodighed!

Skal vi ustridig hist 
Guds Himle-Bryllup gieste;
Taalmodighed maae vist 
Sin Agt paa Maalet feste.
Saa bærer den en Byrde,
Som Kiemper kunde myrde.
Jo større Trang, jo meer 
Den stift til Enden seer.
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(328,1)

Internalisering er altså indlæring af tålmodighed, og det er også indlæring af hengivenhed 
i Guds vilje. Denne hengivenhed kan siges at udspringe af "Guds kierligheds hede", som 
vi omtalte i forbindelse med "Guds igienfødde, nye, levende siele". Hengivenheden opstår 
som et vendepunkt, når sjælen er ledt til den yderste fortvivlelse om sig selv. Dette skil
dres i salmen "Lær mig, hvordan jeg skal dig, Jesu, finde"(180).Denne salme er formet som 
en dialog mellem Jesus og sjælen. Salmen kulminerer i sjælens dybeste forvirring og af
magt, udtrykt i spørgsmålet:

Hvad skal jeg siden da i mig fornemme,
Naar jeg er hos mig selv som ikke hiemme?
Skal jeg da ikke snart dig i mig finde,
At du med mig dig vil ret nær forbinde?
(180,7)

Når jeg er blevet mig selv fremmed, når jeg ikke en gang er "hjemme" hos mig selv, hvor
når lever jeg da egentlig som mig selv, hvornår er jeg egentlig mig selv? Disse spørgsmål 
besvarer Jesus i stroferne 8-12:

Naar jeg til saadan stand vil veyen bane,
Da har jeg mestendeels den viis og vane,
Alt hvad jeg givet har, jeg fra dig tager,
Saa staaer du raadvild der i alle sager.

Da lærer du dig selv først ret at kiende,
Da har din egen trøst og hielp en ende,
Da seer du, hvad du jord og støv udretter,
Naar Gud kun lidt sin hielp til side setter.

Da vil hengivenhed først ret oprinde,
Naar du ey trøst, ey hielp, ey Gud kand finde,
Naar jeg dig al din roe og raad betager,
Mig selv med al min trøst dig slet unddrager.

Naar du den mørkhed har i dig fornommen,
Har slidt dig fra dig selv, og est undkommen,
Har midt i største kamp, blant tusind pile,
Dog i min ville lært din siel at hvile.

Saa kand du mig igien, min rose! finde,
Saa kand du dig ved mig ret overvinde,
At egensindighed i graven segner 
Med al den deel man høyt i verden regner.
(180,8-12)
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Først bliver det, man har, taget fra en, så man er som i et vægtløst fald, og ikke har hold på 
noget og ikke har hjemme nogetsteds. Intet er der at stole på, mindst af alt een selv. I den 
mørkhed er Frelseren at finde; for i netop sådan en nat var det han holdt ud, i netop sådan 
et mørke var det han gennemled håbløsheden og Guds tavshed på vore vegne, - og han 
lader sig finde som lys og liv for den, der søger ham i dette mørke og forlader sig på ham 
og intet andet.
Vi ser her igen, hvorledes Brorson forstår at give en positiv omtolkning af den dybeste 
hjemløshed og forvirring i et menneskesind: Føelsen af at man er ikke hjemme hos sig 
selv, der er ikke noget at bygge på dér, alt er fremmed og skræmmende, - alt dette må til, 
siger Brorson, for at sjælen kan slide sig fri af menneskelig selvtilstrækkelighed og komme 
løs - hen til brudgommen. Derfor gælder det om at lære hengivenhed i Gud.
Endelig må der i kampen om sindet og sanserne opbygges en god samvittighed. Men 
samvittighed betyder ikke i Brorsons mund det samme som i vores. Det betyder ikke san
sen for eller følelsen af, om man har handlet godt eller ondt. Samvittighed betyder nær
mest en sam-viden med sig selv, en indre bevidsthed om, hvem man er.

En god Samvittighed 
I Christo nyder Fred med Gud,
Og er et dagligt Gieste-Bud,
Som giør os Verden leed.
Den boer paa Frieheds Grund,
Og taaler ingen Trældoms Riis.
Den veed af Sandheds Mund 
Sin Ret til Paradiis.
Men her maae Troe og Kierlighed 
Staae altid frisk paa Vagt;
Thi ellers er Samvittighed 
Forraad i Fiendens Magt.
(318,1)

Samvittigheden bliver god samvittighed ved at se hen til Gethsemane og Golgatha, og ved 
af "Sandheds Mund", dvs af Jesu ord, at mindes om, hvem man er. Idet den gode samvit
tighed, som derved opstår, har troen og kærligheden som sine vagtposter overfor fjende, 
der vil lægge den i lysters og grillers trældom igen, forsvarer den gode samvittighed sin
det og hjælper det på vej frem mod frihed.
Men inden den fuldkomne frihed nåes, bølger kampen altså frem og tilbage. Ved Hellig
åndens kraft trænges omskifteligheden, ængsteligheden og adspredtheden tilbage i sindet 
og afløses af tålmodighed, hengivenhed i Gud og den gode samvittighed. Brorson ind
rømmer, at der sker tilbagefald i denne helliggørelsesproces.

Saa ggaer det, naar man fra sin vagt vil træde,
Og giør sig lidt gemeen med verdens glæde,
Da bliver snart forfalsket meer og meer 
Det rene sind, hvorefter Jesus seer.

299



(221,6)

Fristelsen til at gøre fælles sag med denne verdens børn og deres forehavender er stor. 
Men man skal lære, at man ikke kan halte til begge sider; man skal være helt og udelt i 
kærligheden til gud, så når man ind til den klare visdom.

Vise ere de, som halte 
Ikke meer paa begge been,
Gud til deres skat udvaldte,
Vil ey have meer end een,
Finde ey i andet smag,
Men i hannem al behag,
Ham allene vil befalde,
Dem kand man ret vise kalde.
(163,7)

I den visdom er man ikke længere tilfældighedernes kastebold, men bestemt af evigheden. 
Går man vejen til ende og når til Jesus, er man ikke udsat for den "slumpe-lykke”, der el
lers råder i verden.

2.:Korset.
I det foregående har vi nævnt, at Brorson ud fra sin pietistiske teologi formår at omtolke 
negative erfaringer. Særlig tydeligt bliver det, hvis vi betragter den rolle, som "korset" 
spiller i hans salmedigtning.
Som udgangspunkt kan vi citere fra Gammel Testamente Salme 34,19:

"Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, 
han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt."

Oplevelser af lidelse, modgang, spot og misforståelse - disse oplevelser må til, hvis sjælen 
virkelig skal frigøres og ikke slå sig til tåls med denne verdens forræderiske gevinster. 
Klarest kommer Brorsons pietistiske udgave af korsteologien til udtryk i "Troens rare Kle
nodie" nr.6: "I denne søde jule-tiid". Her lød strofe 6 oprindelig således:

Og blandes end min fryde-sang 
Med graad og dybe sukke,
Saa skal dog korsets haarde tvang 
Mig aldrig munden lukke;
Naar hiertet sidder meest beklemt,
Da bliver frydens harpe stemt,
At dend kan bedre lyde.
Saa Kaarset selv, naar Jesus vil,
Maa ogsaa hielpe Siælen til 
Med Psalmer at udbryde.
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(6,6 første udgave)

Korset hjælper sjælen til lovsang, for den, der bærer korset, ved, at Jesu fødsel ind i denne 
verden er vort eneste håb. Senere omdigtes strofen til den form, vi kender idag, hvor slut
ningen nu lyder:

Naar hiertet sidder mest beklemt,
Da bliver frydens harpe stemt,
At dend kand bedre klinge,
Og hinste hierter føle best,
Hvad denne store fryde-fest 
For glæde har at bringe.
(6,6 nugældende version i TRK)

Også her er det tydeligt, at Julens budskab bliver frelsende virkelighed for den, hvis hjerte 
er knust. Det vil sige for det menneske, der fra skæbnens gang og livets prøvelser ved, at 
nogen hel og afrundet livsfuldendelse, som der er fred ved, gives ikke i denne verden. 
Korset hjælper os til at indse det, inden det er for sent.Derfor er korset den eneste rette 
vejviser i denne verden.

Ja Korsets Hegn 
Er just det Tegn 
Til Frieheds rette Egn.
(317,3)

Ligesom en vej er markeret med levende hegn langs vejsiden, så man i tåge og dårlig sigt
barhed alligevel kan se, hvor vejen går - således er lidelser og modgang tegn, der holder os 
inde på den rette vej frem mod friheden hos Jesus i hans rige. Denne sammenhæng mel
lem kors og frihed understreger Brorson flere steder.

O søde naade-stand!
Hvor livets strømme rinde,
Thi her er Gud og Mand 
Med tusind lyst at finde,
I dig er friheds egn 
Og intet slaverie,
Kors er det visse tegn 
Paa dem, du har giortfrie.
(230,8)

Korset er altså ikke masochistisk selvpinsel i fortrøstning til, at i himlen gives der kom- 
pensalion for alle lidelser. Men korset tjener til at rette forventninger og sindskræfter frem 
mod foreningen med Jesus, idet korset lærer os falskheden ved alle forhåbninger om 
fredsriger og lykkemodeller, mennesker reklamerer med i den synlige verden. Al sindslyst
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og kærlighed vendes bort fra noget sådant ved korslidelsernes hjælp, og de samles i kær
ligheden til Jesus, - og den skuffer ikke.

O bierge-toppe 
Af friheds herre-stand,
Naar man er oppe 
Fra verdens leer og sand,
Er sovet rolig
Fra hendes tummel hen,
Og nu fortrolig 
Med sielens heste ven,
Og Gud sin bolig 
I hiertet har igien.
(229,4)

Engang fik Abraham bud om at ofre sin søn Isak. I sidste øjeblik holdt Gud dog kniven 
tilbage. I stedet for Isak ofrede Abraham en vædder, som hang fast ved hornen i krattet 
bag offerstedet.(l.Mos.22) Isak er mennesket, og Jesus er vædderen, der bliver ofret i hans 
sted. Som vædderen var indfiltret i krattet var Jesus fanget og bundet i denne verdens 
partier, vedtægter, snæversyn og selvgode dogmatisme. I alt det var han blevet fanget og 
uhjælpeligt filtret ind. Sådan var han, da han den nat i Gethsemane Have var gået på 
grund, sad fast, - og så overlod alt i den himmelske Faders vilje. Dermed var hans baene 
klar; midt i natten var der klarhed: Alt hvad vi vikler os ind i her og som vi kalder lykke, 
succes, vore opgaver, vort ansvar /vort besvær, vor byrde - alt det er krattet, vi sidder fast 
i. Kun kærligheden til Gud er vejen ud og vejen hjem. Når mennesket indfiltres i kor
strængslerne er det til dets eget bedste, for da ser det den eneste sande vej:

Ja Korsets Hegn 
Er just det Tegn 
Til Frieheds rette Egn.

3.: Horens krans.

Den største og farligste hindring for sjælens fuldendelse af vejen frem til samling og fred 
hos Jesus er et kompromis med denne verdens livsformer og livsstil. Kompromissets lok
kende indhold er: Du kan nøjes med at sige at du tror! Du kan nøjes med at bekende med 
munden, og så ellers leve videre som "man" nu lever. Dette kompromis advarer Brorson 
stærkt imod. Troens internalisering skal betyde en gennemgribende forandring af sindet, 
og skal sfspejle sig i meget andet og meget mere end sproglige formler.
Vi møder dette i skriftemålssalmen "O siel! hvor blev de gode ord" (144). Salmens 
spørgsmål rettcr sig til ct døbt og troende menneske, som om lørdagen indfinder sig hos 
præsten for at aflægge skriftemål og indskrive sig til søndagens altergang. Dette menneske 
bliver spurgt: Hvorledes levede du op til de løfter, du afgav, da du sidst skriftede? Ordene
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blev sagt, men ikke fulgt op af nogen virkelig forandring i sindet. Ordene blev til munds
vejr.

Da vilde du forbedre dig 
Af hiertens grund,
Saa har din mund 
Vel talet dristelig,
Men med hvad hierte det er skeet,
Er siden noksom kiendt og seet.
(144,2)

Når brudgommen træder ind i det mørke kammer, hvor bruden sidder, og begynder at 
føre hende ud til frihed, så må hun ikke gå i stå på dørtærsklen. Det hele bliver falskhed, 
hvis hun vil have elskovs-kurren, men ikke følge med ud i et nyt liv, hvor der lægges af
stand til lystens helvedes-arrest.

Din banden, vrede, gierighed,
Guds ords foragt,
Din stats og pragt,
Din vellyst bliver ved,
Dit levnet slaaer dig paa din mund,
Og viser hiertets falske grund.
(144,6)

Det kompromis med verden.
Herom (bl.a) handler salmen 
denne salme er stroferne 2-5,

Jeg veed vel mangen suer gift 
Af disse naades bryster,
Og bruger saadan hellig skrift 
Til skiul i deres lyster,
Man siger: det har ingen nød,
Beraaber sig paa Jesu død 
I alle sine synder.

Man sover tryg ved ordets glands,
Som burde dem at vække,
Man bruger det som horens krands,
Sin skidenhed at dekke.
Saa drive de med ordet spot,
Dog mene, saa er alting got,
Skiønt Jesus aldrig søges.

Nu er det vel en sag, som kand

Brorson advarer imod, kan endda byde sig til som teologi! 
"Op alle folk paa denne jord" (132). Det interessante ved 
som ikke indgår i salmebogens version af denne salme!
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Umuelig nok begrædes,
Man agter det for madens stand,
At naaden undertrædes,
Man bruger ordet som et sværd.
At naaden ey kand komme nær 
Til deres arme hierter.
Hvor mangen tænker ey paa Gud,
Undtagen, naar de mindes,
At siden maa af synden ud,
Om naaden ret skal findes,
Da raabes der, at Gud er from,
Da roses evangelium 
Til naaden at foragte.
(132,2-5)

Den teologi, kompromisset med verden iklæder sig, siger: Alt er idel nåde! Der er altid 
nåde! Ordet "nåde" bruges som alibi for at leve videre som man altid har gjort. Man lader 
sig berolige med, at man er i nådens stand, og tager så kraften ud af nådesordet ved at 
bruge det som argument for, at man egentlig ikke skal forandre sig og finde frem til en ny 
levevis, formet og bestemt af den internaliserede Kristus-tro.
Brorson er skarp i dommen over denne teologi: Den smykker sig med nåden, ligesom en 
hore smykker sig med myrtekransen! Myrtekrans til bryllup måtte kun en jomfru bære. 
Når horen gør det, spotter hun myrtekransen og den renhed, den symboliserer. Når de, 
der ikke vil forandre sind og levned, påberåber sig nåden, bruger de nåden som horen 
bruger myrtekransen.
Dette opgør med "nåde" som værge-ord imod sindsforandringen og internaliseringen fø
rer Brorson helt igennem. Han ved godt, at den hvis sind og liv forandres af troen kommer 
på kollisionskurs med sin omverden. Og denne kollision vil man naturligvis være fristet 
til at undgå - Satan har da også en smart, teologisk udgave af fristelsen! At stille sig ind i 
denne troens apartethed i forhold til omverdenen er dog næsten at være som et lam, der 
træder ud af flokken, ud i åben mark, og råber til ulven: Her er jeg! For ikke at komme i 
denne udsatte position lokkes man da til at blive i folden med god, kristelig samvittighed, 
idet Satan hvisker een denne teologi i øret: Tro og kærlighed kan slet ikke sees! De er 
usynlige; tro og kærlighed er noget så fint og ophøjet, at de må være usynlige i denne gro
ve verden. Så det er fint nok, at du kun har dem i ordet og i munden!

Naar Gud ved ordets lys en siel af synden vækker,
See! da er det og een af satans største trækker,
Lad blive, siger hand, og flye dog verdens skam,
Lad idven dig ey see, du taabelige lam!

Saa viser hand en vey, at baade leeg og klerke 
Kand tiene Gud saavel, og ingen det skal merke,
Hand siger: kierlighed og troe kand ingen see,
Frygt Gud saaledes, at dig andre ey belee.
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(260,3-4)

Denne djævelske forførelses-teologi advarer Brorson mod. Internaliseringen må føres i 
gennem til bunds. Troen må forme hele personligheden. Væremåde, livsstil, dagligdagens 
vaner, gestus, minespil og hjertets inderste stemninger - alt sammen må det formes og be
stemmes af, at man er på vej med brudgommen mod frihedens rige, at man er på vej op 
fra verdens ler og sand.

Her skal dit sind forandres 
I bøn og kamp og striid,
Og anderledes vandres 
End hid til denne tiid.
Din Jesu leve-art 
Guds ord jo ikke dølger,
Saa lær, at du ham følger 
Oprigtig, frisk og snart.
(165,7)

Dette opgør med ord-teologien, der bliver til mundsvejrs-teologi, fordi den annullerer 
sindsforandringen og beroliger sig med nåden - dette opgør er et særligt aktuelt træk ved 
Brorsons salmedigtning. At tro og kærlighed er noget usynligt er jo også god latin i den 
dialektiske teologi og i den danske, tidehvervsk-grundtvigske afart. Denne teologis stærke 
understregning af, at kristendommen ikke var religion og ikke var moral, men bare altid 
var noget andet - endte i at troen blev kropsløs og livløs, blev en rituel bekendelse til et 
ritual. Og den kristnes livsførelse skulle endelig ikke være til at skelne fra det almindelige 
hedenskab; i solidaritet med verden berømmede man horens krans og hånede den, der 
kunne se forskel på verdensmoralen og livet i Jesu tro.

Var det en troe, med munden 
At sige kun: Jeg troer!
Naar hiertet ey i grunden 
Er renset ved Guds ord,
Da var der fromme nok 
Og troende i tiden,
Da var hun ey saa liden 
Den rette troens flok.
(192,12)

4.: Kampen set under Helligåndens og psykologiens synsvinkler

Den kamp, vi her har betegnet som internaliserings-kampen, beskrives i Brorsons salmer 
under to synsvinkler. For det første er den Helligåndens kamp. Anden opslår sit værksted 
i menneskesindet og begynder at få styr på menneskets liv og levned.Sind og sanser rettes 
ind mod det rette, eene mål.

305



Træd ind, du ædle pintse-giest,
Og giv min siel en liflig fest;
Lad hiertet udi troen brænde,
Og sig med magt til himlen vende,
Slaa selv dit verksted i mig op,
Og styr mit gandske levnets-lob,
Saa kand jeg ved din naades-gave 
Den rette pintse-glæde have.
Halleluja, Halleluja.
(60,5)

Brorson taler om Helligånden som en salve, der bringer klarhed fra Gud ind i sjælen.

Hvad er din herlighed dog stor,
O christne siel, paa denne jord,
Hvad vil den siden blive,
Saa sandt du est en christen, som 
Har vendt dig ret fra synden om,
Til Herrens verk at drive,
Herlig, Gud dig 
Har til livet 
Salve givet,
Aandens gaver
Dig saa høyt ophøyet haver.
(235,1)

Denne tale om Helligånden som salve har baggrund i og er tolkning af l.Johs.2,20 Og 27. 
Her kædes salve begge steder sammen med kundskab og viden; Brorson kalder da også 
Helligånden for den kristnes lærer.

Dyre Lærer, Herrens finger,
Skriv dit eget milde sind 
I min siel, som jeg dig bringer 
Til et evigt offer ind,
Lad din kraft mig stedse røre,
Hvad du vil, at see og giøre.
(59,3)

Helligånden opslår altså sit værksted i sjælen, og menneskesindet bliver ansat som lærling 
i dette værksted. Efterhånden formes menneskets tanker og handlinger så i dette værksted 
og et helstøbt, helhjertet menneske med et fast sind fremstår.

Kom, hellige olie, sielenes kræfter 
At salve i mig,
At hvad jeg skal tænke og giøre herefter,
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Maa virkes ved dig,
At aandens livsalige frugter maae staae 
I deyligste grøde,
Og dagligen døde 
Den onde attraae.
(63,8)

Helligåndens daglige virke i værkstedet er udtryk for Guds kærlighed og omsorg for det 
menneske. Han kalder ved Ordet. Det ville aldrig gå, hvis mennesket blot fik overleveret 
evangeliet een gang for alle og så selv måtte administrere denne gave. Mennesket ville 
hurtigt fortvivle over afstanden mellem dets egen syndige virkelighed og det lysrige, Jesus 
åbner.

O det er ey saa let 
At troe saa stor en naade,
Naar hiertet kiender ret 
Sin skændsel, nød og vaade,
Gud Hellig Aand hans trøst 
Maa selv i sielen ind,
Saa seer man først med lyst 
Sin Jesu milde sind.
(240,6)

Derfor åbner Helligånden daglig døren til sjælen, kalder som brudgommen kalder på bru
den og genoptager den kærlige undervisning - og korsplagerne er naturligvis, som vi har 
set i det foregående, en del af lektien der skal læres..
Salvning er et gammelt, religiøst ritual. Salven får den salvede til at glinse og skinne. En 
skjult lyskarakter ved den salvede træder frem i den glans, salven giver. Den salvede er 
gennemskinnet af det første lys; det lys, der blev til/ør sol og måne. At blive salvet med 
Helligåndens salve er da at blive gennemskinnelig for Guds lys. Alle hindrende, skyggen
de ting skubbes til side; sindet bliver en klar, blå morgenhimmel, åben ind mod den Gud, 
der skabte det rent og blankt til at være Hans Søns brud.

Kom morgen-røde rosen-skiøn!
Giør himlen lys og blaa,
At mørket vige maa!
Min morgen-røde er Guds søn,
Hans vunders røde glands 
Forfrisker sind og sands,
Jesu død 
Purpur-rød
Giør mig Sielen himmel-blaa,
At mit sind 
Kiger ind,
Hvor jeg skal for thronen staae.
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(256,2)

Den anden synsvinkel, hvor under sindets renselsesproces beskrives, er netop en anden 
synsvinkel på denne udvikling, ikke et komplementært forløb, men en anden synsvinkel, 
som fuldkommengør billedet. Sindets renselse sker ved en guddommelig magtovertagel
se; Helligånden går ind og overtager styret i sind og sjæl. Men dette gør ikke den troende 
til en religiøs robot. Menneskets selvforståelse, initiativ og vilje inddrages. For at forstå 
denne synsvinkel må vi gribe til psykologiens kategorier. Helligånden går ind i sjælen som 
et dominerende Over-Jeg. Dette Over-Jegs befalinger sætter i første omgang sjælen i et pi
nefuldt selvopgør, for der er noget, som sindet gerne vil, men som Over-Jeget forbyder. 
Dette så vi beskrevet af Brorson som "Guds kierligheds hede", den rensende feber. Men 
det bliver ikke ved Over-Jegets magtbud. Efterhånden opstår der kommunikation og for
ståelse mellem Over-Jeg og menneskets Jeg, så den enkelte med sind, vilje og bevidsthed 
internaliserer Over-Jegets program.

Kys sielen, og gyd derved ind 
Din viisdoms strømme i mit sind,
At jeg kand selv i hiertet prøve,
Mig i din kierlighed at øve,
Ey ene det hos andre see,
Men at det af mig selv maa skee.
(64,7)

Det centrale i denne strofe er de to gange "selv". Helligåndens visdom er af en art, der la
der mennesket participere i denne visdom, så mennesket selv kan forstå og øve sig i kær
lighedens gerninger, - ikke bare se dem hos andre, men lade dem blive til ud af egen 
sinds- og viljekraft.

Billedrigt er denne cooperation mellem Over-Jeg og Jeg beskrevet i salmen 
"Bort I kiødelige tanker". (242)

Bort I kiødelige tanker,
Hvad har I at snoge her,
Satan! kom mig ikke nær,
Bort fra hiertets dørres planker,
Jesu lys og liv og sind 
Drager i mit hierte ind.

Plat omsonst er eders møye,
Snart at gaae er eder best,
Jeg har saadan yndig giest,
Som mig evig vil fornøye,
Jesus, o den fryd er stor,
Jesus i mit hierte boer.

Hand har døren lukt og bunden,
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Holder med mig aftens-mad,
Sielen sidder himmel-glad 
Med det skudte man i munden,
Jesu, det er sødt og kiert,
Du est baade mad og vert.

O det skulde lade ilde,
Nogen lukte op min dør,
(Uden Jesus selv det giør,)
Være sig for hvem det vilde,
Ja, jeg var jo helved-blind,
Lukte jeg hans fiende ind.

Hiertet reent og ubeblandet,
Jesu, det skal være dit,
Der kand jeg dig favne frit,
Jeg har ikke tiid til andet,
Hiertet har jeg vel betænkt 
Til min Jesu bolig skenkt.

Bliv og boe og hersk derinde,
At der ingen lyster tør 
Komme inden vores dør,
Set en vold om mine sinde,
Saa at du og jeg, et par,
Huus og bord tilfælles har."
(242) '

Her er den kristnes hjerte beskrevet i billedet af et hus. De kødelige tanker svirrer omkring 
indgangen og vil gerne erobre huset. Det lykkes imidlertid ikke, for huset får Jesus som 
gæst (strofe 2). Og denne gæst formår at lukke døren så godt og grundigt, at de kødelige 
tanker må blive udenfor. Indenfor holder sjælen så nadver med gæsten, der nu også bliver 
vært ved måltidet. Det er selvfølgelig nadverens sakramente, der her hentydes til, hvor 
Jesus selv er "maden", det, der hengives for vores skyld, og samtidig er værten, der stiller 
det styrkende måltid frem (3).
(Vært og gæst kan Jesus kun være på een gang i det himmelske, hvor renselseskampen er 
vundet og intet skærmende hus er nødvendigt omkring gæst og menneske, jvf. "den stor, 
hvide folk vi see" 352,2).
Værten overtager nu efterhånden styret og hersker i huset; han kaster en vold op omkring 
sjælens sind og sanser, så de er godt beskyttede. Og indenfor husets mure kan 
gæst/vært/hersker og sjælen til sidst blive "et par", der har hus og bord til fælles (6). I 
dette forløb - fra gæst til vært til hersker til par - er dels Over-Jegets magtovertagelse be
skrevet, dels udviklingens mål: At Over-Jeg og Jeg bliver et par, der arbejder sammen. For 
bruden er jo ikke brudgommens slave, men netop hans partner; de vil det samme. I denne
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salme med husbilledet og de personer, der huses i det, er Brorsons internaliseringspro
gram fremstillet i komprimeret form.
Måske regnes det for noget særligt pietistisk at mistvivle om egen formåen og i sin skrø
belighed henfly til nåden alene, men der er også en anden side af den pietistiske teologi, 
som Brorson lader komme til orde: I troen forbindes vi med kræfter, som kan gøre alt, og 
hvor skrøbelige og svage vi end er, så inddrages vi og kæmper selv med på sindets rensel
se, indtil det er blåt som morgenhimlen, et gennemsigtigt vindue ind til Himmeriget.

Men tør jeg paa mit eget hier te lide?
Maaskee, at det er altfor meget sagt?
Og seer jeg til min egen kraft at stride,
Da har jeg jo aldeles ingen magt;
Men troen har dig selv, min skat!
Og din almægtighed, som alting virker, fat.
(223,6)

Forståelsen, som dages i Jeget, og som gør at det kan blive en aktiv medspiller i renselses
kampen, beskriver Brorson også. Det er forståelsen af, at hvad denne verden end har at 
tilbyde, så er det altid kun "noget", en delmængde, og "noget" er man altid bange for at 
miste i forhold til noget andet, som ikke er del af dette "noget"; slår man sig til tåls noget er 
der skuffende nok ingen fred deri; men sikkerheden forandres til frygt.

Vil man ey andet have 
End verden til sin skat,
Saa er man jo en slave,
I trældom dag og nat,
Før man kand noget faae,
Og er der lidet vunden,
Med frygt er sielen bunden,
At det igien skal gaae.
(80,4)

Men den, der tror, forstår gennem bøn og troskamp, at Jesus vil dele alt med ham.
Bort sorg, hand lever jo, som har 
Giort loven for mig fyldest,
Den sag ved Jesu død blev klar,
Da vandt jeg fred og hyldest,
Hvad Jesus har, det har jeg og,
Hvor kunde større rigdom dog,
End den jeg haver, findes.
(24,2)

Når Gud har givet Jesus al magt i himlen og på jorden, og når Jesus deler denne sin almagt 
med mig, så har jeg ikke længere noget, men alt!
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Jeg er i længsels smerte,
Og tusinde med mig,
At finde dig, mit hierte,
Og ret at favne dig,
Naar jeg dig have maa,
Hvad vil jeg meer begiere?
Jeg kand jo ikke mere,
End alting, Jesum,faae.
(15.5)

Det er jo da klart: Man kan ikke få mere end alting! Og det har den troende fået med Jesus. 
Altså gælder det om at opøve sit sind i den tanke: Jeg skal ikke binde mig til "noget", for 
det ender i afhængighed, og afhængighed skaber frygt; jeg skal frydes, glædes og finde 
fred i dette, at med Jesus har jeg alt, og i denne viden finde et uforandret sind, ikke længe
re sprede kræfter og lidenskaber ud på alt det stykkevise og delte "noget" i denne verden. 
TRK nr.8 "Hvordan takker vi vor Herre" samler denne anden synsvinkel på renselsespro
cessen sammen. Det gælder om, at Ordet sætter mennesket i bevægelse, så det forstår at 
det skal vælge, og at dette valg er altomfattende og langt fra afgøres i og med det, man 
siger.

At du vil i dine lyster 
Fare fort, som du er van,
Og dig dog ved Jesum trøster,
Gaaer i evighed ey an:
Kiere hierte, eet aftoe,
Enten udi bøn og troe 
Syndens vey atflye og hade,
Eller lide siele-skade.
(8,3)

Bøn og tro er midler til at opnå klar kommunikation med O ver-jeget, så sind og sanser 
samles om dette ene, som er at eje alt: At gå med Jesus fra Gethsemane til det nye Paradis.

Hvordan gaaer man dog og drømmer 
Udi saadan vigtig sag,
Og i sikkerhed forsømmer 
Naadens dyrebare dag,
Sagen burde vides vist,
Mens der end er bedrings frist,
Evig evighedens tanke 
Bør jo vore sandser sanke.
(8.5)

Evigheden "sanker", samler,vore sanser - som hos Brorson jo også betyder tanken og be
vidstheden - om det eene fornødne: At følge brudgommens kalden og gå med ham ud af
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mørket på vej op mod lyset og friheds herre-stand. Overgangsleddet mellem Ånd og sjæl, 
mellem Over-Jeg og Jeg er bønnen.

Jo meer af denne aandens gave 
En naade-hungrig siel har smagt,
Jo mere ønsker den at have,
Og trættes ey paa bønnens vagt,
Saa mangen gang i graad at svømme,
Naar hun saa tørstig haster til 
Den søde Frelsers naade-strømme,
Og satan det forhindre vil.
(264,8)

Højdepunktet i poetisk og teologisk skønhed når Brorson, idet han identificerer det "alt", 
som den troende ejer, med Jesus selv.

Jesus: Engle for Thronen 
Skal føre dig i Nat.

Sulamith: Paa Jubel-Tonen 
Jeg lystig tager fat.

Jesus: Saafaaer du Kronen.
Sidamith: Den est du selv, min Skat!
(348,3)

Idet Over-Jegets guddommelige vilje internaliseres i Jeget vindes mennesket med hud og 
hår for troen og løber med et fast og sluttet sind Frelseren i møde i Bethlehem, i Gethse- 
mane, på Golgatha og derfra til frihedens rige.

Frihedens rige.

Livet ved siden af.

Skildringen af troslivet som en kamp for sindets renselse fylder meget hos Brorson. Men 
han synger også om det befriede liv; om det liv, der er nået over på den anden side; det 
liv, som ikke stræber efter noget, men hviler hos Jesus, og med ham har alt. Det er som om 
der er gået et stilhedens fløjlstæppe ned mellem den ydre verden og det befriede sind; det 
er som om den troende har fået usynlighedskvisten i munden og nu går i et liv ved siden 
af alle de tunge, klodsede ting, der standser lyset.

Est du min brudgom, giør din bruud 
Da til en laaset kilde,
Som vælder ey for andre ud,
Din kierlighed at spilde.
For andre er mit hierte ey,
For dig er her en aaben vey,
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O kom, o gid du vilde.
(236.8)

"En låset kilde" - billedet viser en kilde med dæksel på; der er kun een bestemt,der har 
nøglen og kan låse dækslet op og hente vand fra brønden; det er ikke for andre. En sådan 
låset kilde er den kristnes sjæl i den fuldendelse, der er opnåelig her på Jorden. Kærlighe
den er kun til Jesus; han alene kan låse kilden op. Bruden, der blev kaldt ud af mørket, har 
brugt sine øjne godt og set, hvem det var der kaldte; nu vil hun ikke bruge sin kærlighed 
på de mange enkeltting, som adspreder; nu er hun med sind og sans samlet om det eene 
fornødne: At følge korsets vej til friheden hos Jesus.

O søde naade-stand!
Hvor livets strømme rinde,
Thi her er Gud og Mand 
Med tusind lyst at finde,
I dig er friheds egn 
Og intet slaverie,
Kors er det visse tegn 
Paa dem, du har giort frie.
(230.8)

Sammenhængen mellem kors og frihed pointeres her, som vi også så det i slutningen af 
nr.317 fra "Svane-Sang".
Men ellers er skildringen af tilstanden i fredsriget noget, der nærmer sig det idylliske.

O søde naade-stand!
Din urtegaard ved siden 
Afdødens vilde strand 
Mod hende synes liden,
Du ligger siid og lav 
I ydmyghedens dal,
Dog trods, at noget hav 
Dig oversvømme skal.
(230,7)

Det er da nydeligt! DEt vildt bølgende hav er lige udenfor, men bag diget eller klitrækken 
ligger en lille dal, og i den er der en urtegård, som havets strømme ikke kan oversvømme. 
Et sådant stille liv ved siden af det brølende verdenshav er den kristnes liv i verden. At 
være gemt lidt af vejen på den måde er for Brorson kristenlivets gevinst. Utallige gange 
hentyder han til Højsangen 2,14:

Aiin due sidder i bjergkløften, 
i skjul på klippevæggen.
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Den kristne er duen i skjul i bjergkløften; kløften er spydsåret i Jesu side, der i er den 
kristne gemt og godt forvaret.

Siæl: Min Klippes Rifer pile-frie 
Jes. - At hvile i.
Siæl: Ja Jesu! slut mig der dog ind.
Jes. — Mod Vær og Vind.
Siæl: Og lad mig aldrig komme ud.
Jes. - Nej, fromme Brud!
(310,2)

Jesu! hold kun Siælen hiemme 
I din Smertes søde Roe.
Lad din aabne Side giemme 
Al min Længsel, Haab og Troe;
Saa skal du i Paradiset 
Af mig ævig vorde priset.
(306,4)

Saligheden hos Jesus er for Brorson både nutidig og fremtidig. Selvfølgelig er der Sula- 
miths længsel efter det store stjernesnefald, der bebuder brudgommens komme.

Brudgommen.
Hvad seer min Sulamith,
Da Luften er endnu saafidd 
Af Vinter-Sneens Gyse-Kidd?
Hvi lukker du da Vindve op,
Og stirrer alt paa Skyens Top.
Hvi gør du det saa tit,
Min Sulamith?

Bruden.
Jeg staaer kim her at see,
Naar Stiernerne, ved Dommens Knald,
Er kommen først paa Fald,
Hvordan det da vil snee.
Far hen, som Fuglen fløj,
Du Vinter-Boelig, nok for mig!
Jeg agter ej at fæste dig.
Jeg har mit Rejse-Tøj.
(332,1)

Men også i denne salme ender den apokalyptiske forventning i en salighedsskuen nu.

O ja! i Himlens Skye
Jeg daglig seer din Samle-Plads,
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Hvorfra jeg, ret i Stads,
Skal føres Brud til Bye.
Ja du, som ej har spart
Dit Liv for denne Højtids Færd,
Du veed, hvordan jeg har det her:
Kom bliid og hent mig snart.
(332,3)

Ganske følelig og reel er freden hos Jesus allerede nu i dette øjeblik.

Jeg er i min Faders Skiød,
Har i Himlen hiemme;
Der er ingen Synd og Død 
Meere at fornemme.
Arven faaer jeg vist og sandt,
Har den Hellig Aand til Pant.
(315,2)

Det er vigtigt at lægge mærke til, at der ikke står "dér er ingen Synd og Død", altså som om 
udsagnet gik på et sted, f.eks i Himlen eller en tilstand efter døden. Strofen skal læses gan
ske ligefremt: Syndens og dødens magt er ikke til at føle mere, for jeg er i Guds skød og 
hjemme i den himmelske fred. Det er Helligånds-salvens fuldendte gerning i mig: "Der er 
ingen Synd og Død/ Meere at fornemme." For sejren, freden, kronen der vindes er jo Je
sus selv; han er selv den dyrebare skat, og ham har vi allerede her. Han er allerede gået 
ind i hjertets mørke kammer for at favne sin brud. Derfor er der dette frelsens nutidige 
aspekt i Brorsons salmer, dette stille, smukke liv i urtegården ved siden af det stormende 
hav.
Der er en stor frihedsfølelse i den befrielse, en stolt afvisning af at være nogens eller nogets 
slave.

En god Samvittighed 
I Christo nyder Fred med Gud,
Og er et dagligt Gieste-Bud,
Som giør os Verden leed.
Den boer paa Frieheds Grund,
Og taaler ingen Trældoms Riis.
Den veed af Sandheds Mund 
Sin Ret til Paradis.
(318,1)

Ydmyghed og tjenersind, - javel, det skal den kristne have, så han kan være med til at hol
de samfund og familie sammen Men så snart nogen vil sige, hvad livet, dets mening og 
fylde, er og spærre den kristne inde i en jordisk lyksaligheds jernbur, så svulmer stolthe
den, så flyver duen, så kommer det klare "Nej". Den kristne har sin livsfylde i lyset hos
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Jesus; denne verdens sager skal vi anstrenge os med og vise trofasthed mod Guds kald og 
bud i dem; men livet selv, dets opfyldelse og kerne, er friheden hos Jesus.

O bierge-toppe 
Af friheds herre-stand,
Naar man er oppe 
Fra verdens leer og sand,
Er sovet rolig
Fra hendes tummel hen,
Og nu fortrolig 
Med sielens beste ven,
Og Gud sin bolig 
I hiertet har igien.

Brorson som teologisk replik.

I dette afsluttende afsnit bruger jeg de erkendelser, der blev indvundet ved at studere 
Brorsons salmedigtning og teologi, som replik til Barth, Bultmann og den dialektiske teo
logi. Det siger sig selv, at der ikke er tale om nogen fuldstændig redegørelse for den dia
lektiske teologis standpunkt. Barth og Bultmann bruges og citeres meget eklektisk og ten
dentiøst - af mig, med det ene formål at sætte Brorson i relief, så hans betydning for den 
teologiske besindelse idag kan fremstå klart.

Barths trosopfattelse i "Romerbrief" (2.oplag 1922)
Barth går til kamp mod en psykologiserende og historiserende opfattelse af troen. Den 
opfattelse, han vender sig imod, forstår troen som oplevelse, som psykisk faktum eller 
psykisk akt. Denne opfattelse er for Barth at se fejlagtig, fordi den gør troen til et moment i 
det sjæleligt-historiske livs helhed og fratager den dens unikke status og væsen. Barth vil 
ikke have troen bestemt som et element i et liv med mange forskellige komponenter, der 
hver for sig analyseres og kortlægges af en videnskab.
Hvorledes ser Barth da troens væsen?

"Der Glaube ist nur insofern Glaube, als er keine geschichtliche og seelische Wirklichkeit 
beansprucht, sondern unsagbare Gotteswirklichkeit ist."
("Der Romerbrief"(R) 2.udgave 1922, s.35)

Barths udsagn om, at troen ikke gør krav på nogen historisk eller sjælelig virkelighed, vi
ser en uklarhed i hans trosforståelse. Hans egen patos driver ham ud i dette "ingen". For 
på andre steder kan Barth godt - selvfølgelig med stærke forbehold - tale om, at troen be
sidder eller indeholder "grebethed", "oplevelse", "begejstring"(R, 49).Han kan også tale om, 
at troen har "følelsens varme", "overbevisningens styrke", "et opnået stade af sindshold
ning og moralsk sindelag" (R, 17). Alle steder med den reservation, at dette alt sammen del 
af "kødet" eller "denne verden" (R, 49).De er kun ledsagende, sekundære og i sidste instans 
uvigtige kendetegn i forhold til troens sande væsen. Men fra dette: At troen faktisk har - 
sekundære - psykiske manifestationer, som bare ikke er det egentlige, glider Barth så over
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til at sige som i citatet fra R, 35, at troen ikke har nogen sjælelig eller historisk virkelighed, 
men er uudsigelig Gudsvirkelighed. Dette fører så frem til hans udtryk om troen, at den er 
et "Hohlraum" - sådan må troen tage sig ud, for så snart man vil sige mere og andet om 
den, pakker man den ifgl. Barth ind i dennesidighedens spændetrøje.
Ethvert udsagn om troens konkrete indhold, arten eller særpræget af dens følelse, ethvert 
tilløb til et positivt udsagn om gudsoplevelsens indhold og de følger, man drager deraf, - 
alt dette ser Barth som forræderi mod den Gud, der alene som et under fra det hinsides 
skænker os fællesskab med sig selv. Men dette fællesskab er ikke nogen følelig eller er
kendelig del af vort liv.
Jeg mener, det er Barths angst for at troen skal bestemmes af den videnskabelige forkla
ring med dens totalitetskrav, der fører Barth ud i denne position.
Skrækscenariet for Barth og de dialektiske teologer er en videnskab, der finder kausal
sammenhænge i alt menneskeligt og forklarer sjælens reaktionsmønstre ud fra psykisk, 
historisk og social kausalitet. Her over for må troen så - og det er den dialektiske teologis 
særkende - postuleres som et "hulrum", en lærkerede gemt et sted, hvor ingen viden
skabsmand og intet objektivt, betragtende øje kan se.
Men prisen for at nå dette fristed er høj. Prisen er, at det konkrete, historiske menneske og 
dets sind overlades til videnskaberne. Teologen forbeholder sig blot en yderposition, hvor 
ud fra han om det videnskabeligt erkendte og beskrevne menneske altid forbeholder sig 
ret til at tilføje dette: Som videnskaben siger, sådan er du og sådan bliver du, - men sam
tidig er du synder og tilgivet!
Fra genfødsel til navneforandring.
Troens psykiske dimension som oplevelse affærdiges af Barth som en ny variant af ger
ningsretfærdigheden. Derfor kan troen for den dialektiske teolog ikke blive nogen berigel
se i det dennesidige liv og heller ikke nogen handlingsorienterende forestilling. Troen er 
ikke andet end en Umwertung aller Werte: Hvad her på Jorden kaldes liv, kaldes ud fra 
det hinsidiges virkelighed død! Menneskelivet har et bestemt historisk indhold, dette 
sættes der parantes om, og parantesens indhold lades uberørt, men fortegnet ændres.

"Ihm (der Glaube) handelt es sich nicht nm einejene Uberhohnngen, Vertiefungen und 
Bereicherungen des Diesseits durch das Jenseits einer inneren' oder auch 'hbheren Welt', nicht um 
eine jener kosmisch-methaphi/sischen Verdoppelungen, Verdrei- oder Versiebenfachungen des 
gegebenen Bestandes unseres Lebens und Daseins, sondern um den letzten und einzigartigen, weil 
iibergangslosen Kontrast des Lebens zum Tode, des Todes zum Leben, des Seienden zum 
Nichtseienden, des Nichtseienden zum Seienden. Jenseitiges Leben und Sein ist fiir ihn das, was 
vom diesseitigen Leben und Sein aus nur Tod und Nicht-Sein, und wiederum diesseitiges Leben 
und Sein das, was vom jenseitigen Leben und Sein aus nur Tod und Nichtsein heissen kann."
(R, 119)

Barth forveksler genfødsel med navneforandring! Vi skal lægge mærke til dette "heissen 
kann" i slutningen af det citerede.Der er noget, der kan kaldes noget andet, ud fra evange
liet. Dennesidigt liv og væren kan kaldes død og ikke-væren; kontrasten trækkes op - 
sprogligt. Når Gud ikke kan være en naturkraft eller sjælekraft (R, s.13), da er der kun 
plads til Gud i sprog-handlingen: Gud kalder det, som vi kalder noget bestemt, for noget
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andet. Men konkret historisk eller handlingsmæssig forandring er der ikke tale om, kun 
om navneændring eller betegnelsesændring.
Også Brorson kan digte om, at troen betyder at dette dennesidige liv bliver et dødens og 
forgængelighedens liv. Men det betyder ikke hos ham, at sindets kampe bliver ligegyldige, 
eller at de sjælelige bevægelser og forandringer kan erstattes med navneændringer. Barth 
proklamerer kun den sproglige kontrast. Brorson sætter kampen mellem livsopfattelser og 
forskellige, handlingsbestemmende forstillinger i værk. Der er ikke bare tale om kontra
stens spejlbilleder hos Brorson, men om opfordringen til at troen skal trænge vantroens og 
dødens livsformer og motiverende forestillinger tilbage.

Prædikationsmagi.
Den dialektiske teologi havner ude i en fremmedgørelse i forhold til menneskets faktiske, 
historiske liv, en fremmedgørelse, hvis virkelighed teologen søger at skjule med vold
somme absolutter i stemmeføringen.

"Gewiss ist die Auferstehung, zvie wir dfters horten, die Negation aller diesseitigen Positionen und 
Negationen."
(R, s.448)

Troen overskrider og negerer alle faktiske positioner, alle konkrete livsindhold. Og fra
skriver sig dermed muligheden for at sige noget i forhold til det, der faktisk sker af foran
dringer med et menenske: Sjælenød, vækst, glæde, forhåbninger, skuffelser. Om alt dette 
gælder det fra det fjerne tilråbte: Det er synd - og det er tilgivet! I denne teologi er der kun 
plads til en forensisk retfærdiggørelseslære; trosretfærdighedens gennemtrængen som 
kamp, som liv, som helliggørelse er der ikke plads til.
Et eksempel på navneændrings-teologien, eller prædikationsmagien, som jeg vil kalde 
det:
"Die Erkenntnis der liickenlosen Knechtschaft ist auch die Erkenntnis der Freiheit, das Entsetzen 
vor der Verweslichkeit ist auch die Hoffnung der Unvenveslichkeit."
(R, s.295)

At erkende menneskets totale trældom skulle være at erkende dets frihed!? At forfærdes 
over forgængeligheden skulle være håbet om uforgængelighed!? I sandhed: for en ideolo
gikritik, der ville påvise teologiens legitimering af undertrykkende samfundsforhold ville 
sådanne barthske udsagn være gefundenes Pressen. Men det, der her interesserer os, er at 
den dialektiske teolog altså bare kalder tingene noget andet.
Barths prædikationsmagi ser vi i hans tale om vor totale begrænsethed, vores indelukket
hed i det menenskelige, - og når så først håbløsheden er erkendt, kaldes dette menneskeli
ge så pludselig noget andet:

"Die Schranke ist auch der Ausgang. Das Nein, das uns entgegentritt, ist das Nein Gottes. Was 
uns fehit, ist auch das, ivas uns hilft — Was alle Weltwarheit aufhebt, das ist auch ihre 
Begriindung. Gerade iveil Gottes Nein! ganz ist, ist es auch sein Ja."
(R, s.15)
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Alle forskelle, grader, udviklingstrin glemmes, alt nivelleres og kaldes fortabt, og så, idet 
alt er sort - kaldes det pludselig hvidt! Dermed har man teologisk afskåret sig fra at sige 
noget om sjælens kamp og nød. Man kan i hvert fald ikke sige andet, end at det er syndige 
bølgebevægelser i det menenskelige, som man må opgive og hellere straks gå rent i sort, 
for så at få det sorte navneforandret til hvidt. Ren ord-magi!

"Der Gerechtfertigte ist das unanschauliche, jenseits aller Kontimdtdt mit dem psychologisch 
anschaidichen menschlichen Subjekt konstituirte neue Subjekt."
(R, s.136)

Hos Barth skaber Helligånden via forkyndelsen et "Jeg” og dette "Jeg" står overfor Gud, 
men det er, som vi så i det citerede, uden al kontinuitet med det psykologisk anskuelige, 
konkrete historiske Jeg. Hvad dette nye menneske i troen ejer, bliver på den måde allige
vel aldrig virkeligt livsindhold. Det forbliver et harmløst postulat, teologisk ordmagi. For - 
og det er den store, afgørende forskel - hos Barth er der ingen kommunikation mellem det 
af Helligånden skabte Over-Jeg og så menneskets faktiske, historiske Jeg. Denne kommu
nikation var der hos Brorson. Den var hele internaliseringskampens mål.

Bultmann og den hermeneutiske harmløshed.
Perspektiveringen af Brorsons teologi i forhold til den dialektiske skal her suppleres med 
nogle bemærkninger ud fra Bultmanns artikel "Das Problem einer theologischen Exegese 
des neuen Testaments" (1925 - her referet efter "Anfånge der dialektischen Theologie" II, 
s.47ff.)
Bultmann gør som Barth front mod en naturalistisk livsopfattelse, hvor mennesket sees 
som produkt af omstændighederne, og hvor der findes en kausal lovmæssighed i histori
en, hvor ud fra menneskelivets fænomener kan forklares.
Kausaliteten kan være biologisk, suppleret med økonomiske, samfundsmæssige og politi
ske nødvendigheder. Eller forklaringsmåden kan være psykologisk, og er den det, bliver 
teologien til religionshistorie med focus på følelser, fromhedsytringer osv.
Nu er Bultmann jo exeget; det er udlægningen af de nytestamentlige tekster der interesse
rer ham. Og for alle sådanne kausalsystemer gælder, at de betragter teksterne på distan
cen. Teksterne indgår i et historisk hele, der er et væv af relationssammenhænge, og hver 
enkelt menneske og hver enkelt tekst er en maske i dette væv. Alt individuelt indordnes 
og læses som udtryk for lovmæssigheder.

Bultmanns kort-billede.
Bultmann skelner så mellem en tidshistorisk exegese og en sag-exegese. Har vi en tekst 
foran os, så betragter den tidshistoriske exegese teksten som en lille plet på et uhyre stort 
landkort, og ud fra vort videnskabelige kendskab til landkortet, dets helhed, sammen
hænge og love, kan vi gå i gang med at udforske og indfælde den nye plet på landkortet. 
Teksten forståes ud fra et system af love og erkendelser, som man allerede på forhånd be
sidder.
Sag-exegesen, derimod, vil finde den lyskilde, der "udefra", uden at være en del af land
kortet på forhånd, projicerer et nyt billede ind på kortet, det nye billede, som teksten foran 
os er.
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Bultmanns ubehag ved den tidshistoriske exegese skyldes, at den indordner alt, hvad tek
sten siger, under almene love og dermed ser teksten som en eksplikation af et i forvejen 
kendt, psykisk liv og dette livs lovmæssigheder. Teksten kan egentlig ikke sige noget, vi 
ikke allerede ved. Den dialektiske teologi er i høj grad bestemt af sin angst for at indfanges 
i videnskabens og rationalitetens jernbur.
Løsningen er da for Bultmann at postulere sig til et sted "udenfor" landkortet, hvor ud fra 
der siges noget nyt om landkortet i dets helhed, teologisk udtrykt: Evangeliets ord om hele 
vor verden og vort liv som faldet og genløst.
Min påstand er, at dermed ender den dialektiske teologi i en falsk sikkerhed: Den kunne 
altid hævde, at den kom fra et sted udenfor, og derfra sagde den så sit ord om korthelhe
den, men de enkelte bevægelser, forhold, forskydninger, landvindinger og tab inde på sel
ve kortet afskar den sig fra at sige noget om. Den kastede eet og samme lys, nu og altid, 
ind over kortet, ind over menneskelivet i enhver given fakticitet - og det var så det. Men er 
kortet menneskesindet, så har man dermed overladt det konkret eksisterende sind i dets 
kampe og bevægelser og forandringer til andre; til videnskaben på Freuds briks, eller til 
forbrugsstyringen af sindets lyst og ulyst.
Ny påstand: Der er ingen vej udenom - vi må som teologer ind at slås med biologen, psy
kologen, historikeren om sindets bevægelser, forandringer, afgørelser af, hvad der er godt 
og ondt. Man kan ikke nøjes med at være lyskilden udenfor uden at ende i en gnostisk 
foragt for det faktiske, legemlige, daglige liv. Troen må gengives sin status som hand
lingsorienterende forestilling; og dette sker via den internalisering, som Brorson beskrev. 
Bultmann taler om et virkeligt møde med teksten, hvor den ikke er forstået på forhånd ud 
fra et videnskabeligt system.Et sådant møde med teksten ville være en sand begivenhed 
("Ereignis") og lade teksten få mulighed for at sige noget virkelig nyt om min eksistens.

"Und zwar ware dies Ereignis, sofern unsere Existenx als unsere eigentliche Moglichkeit zu leben, 
sich in unserem Tat vollzieht, freie Tat. Natiirlich nicht so, alsfiihlte mann sich auf Grund eines 
verstandenen Textes zu einer Tat veranlasst, sondern das Verstehen selbst ist dit Tat."
(s. 63-64)

Den i sproget udkastede forståelse bliver selve handlingen. Det bliver handling at sige no
get andet eller at lade en tekst sige noget andet, end hvad man før vidste og troede, - men 
selve forståelsen bliver handlingen. Den sprogligt udtrykte forståelse er den magre ko, der 
sluger den fede: Den virkelige handling. Men "kun ord" fører til hjertets forstening, som vi 
så det i gennemgangen af Brorsons skriftemålssalme TRK nr.144.
For Bultmann er handlingen "natiirlich nicht so" at man ud fra tekstens ord griber til et 
anderledes liv, et ændret sind, nej, der er kun tale om "Verstehen", deraf hermeneutikkens 
harmløshed.
Hvad Barth, Bultmann og den dialektiske teologi opnår er, at konflikten med de over
mægtige videnskaber, - biologi, historievidenskaben, psykologien - er undgået, og et helle, 
et fristed er reserveret hermeneutikken: Man reserverer sig retten til at sige, at det hele 
også kan anskues anderledes.
I realiteten overlod den dialektiske teologi mennesket i hænderne på to magter, som idag 
afgiver de dominerende, handlingsorienterende forestillinger: Videnskaben og forbrugs
kulturen. Videnskaben, udtrykt i rapporter, undersøgelser osv. mente man kunne give
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handlingsorientering. Ud fra rationelle undersøgelser skulle man påvirke menneskers 
handlinger. Eller også bestemtes handlingsmønstret af forestillingen om, hvad der skulle 
anskaffes for at man havde et godt liv.
Her over for påpeger Brorson som teologisk replik: Menneskets afgørende handlingsori
entering skal være dets Gudstro. Ud fra troen på at være kaldt ud, kaldt ud af mørket for 
at være i og gå i Livets brudeskare skal livet formes. Livet skal formes af, at man vil leve 
lydigt mod denne udkårelse og efter de krav, der derfra udgår til, hvad man kan og ikke 
kan med sit liv. Tålmodighed, hengivenhed i Gud, stadig dybere indgang i fællesskabet 
med Frelseren og tilbedelse af Ham alene, afstandtagen fra alle andre sindsbestemmende 
magter end Ham - alt dette skal forme og bestemme den konkrete, daglige tilværelse. 
Videnskab og forbrugskultur vil da miste deres magt; troen bliver handlingsorienterende 
forestilling og frie mennesker mødes i selvstændig, personlig handling, begrundet i troen: 
Jeg handler som jeg gør, fordi jeg tror på Gud.
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Ach HErre from

Del Aim. Samf.

Kingos
Graduale

Valdres

Tekst: Tysk 1604 
Melodi: Gutersloh

og grumm' Ei

Hvor stoor

og grumm' Er

Mat)d,

Mand,
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SIGVALD TVEIT

Hymnologiske tradisjoner i en frikirke i Egersund

Gjennom det meste av det 19. år hundret hadde det i mange kristelige kretser i 
Norge vært misnøye med statskirken og den retningen den tok både når det 
gjaldt teologi, hymnologi og liturgi. Denne uroen gav seg ulike utslag. Noen 
etablerte misjonsorganisasjoner innenfor rammen av statskirken, andre 
dannet frikirker. Frikirkene ble grunnet ut fra ulike årsaker. Noen brøt med 
det lutherske synet og dannet kirkesamfunn bygd på andre konfesjoner. 
Andre ønsket et sterkere islett av bestemte teologiske trender innenfor 
lutherdommen, som ortodoksi, pietisme, nyevangelisme osv.

1 1890 ble kirkesamfunnet Menigheten Samfundet dannet med avdelinger i 
Kristiansand og Egersund. De som stiftet det, var mennesker som bekjente 
seg til en konservativ ortodoks-pietistisk lutherdom, og som reagerte mot 
rasjonalistiske og liberale holdninger i statskirken. Den direkte årsaken til 
skillet fra statskirken var det nye kirkeritualet som ble vedtatt i 1886 og tatt i 
bruk i 1889. Dette var etter Menigheten Samfundets syn mangelfullt. Blant 
annet mente man de at det var preget av en ubibelsk lære om dåpen. I stedet 
ønsket Menigheten Samfundet å benytte det såkalte Danmarks og Norgis 
Kirkeritual av 1685, med Alterboken av 1688. Dessuten ønsket de å bruke 
Kingos og Brorsons salmebøker, eldre bibeloversettelser og Pontoppidans 
katekismeforklaring.

11901 oppstod det en splittelse i Menigheten Samfimdet. De som ble støtt 
ut, tok navnet Det Almindelige Samfund. Ved gudstjenestene brukes 
utelukkende den såkalte Kingos salmebok i begge disse kirkesamfunnene.1

Jeg har presentert enkelte trekk ved den hymnologiske tradisjonen i disse 
samfunnene i diverse artikler tidligere.2 Her skal vi begrense oss til å se på 
noen melodier til salmetekster fra Kingos salmebok som tidligere ble brukt i 
enkelte familier i Det Almindelige Samfund. Disse skriver seg fra miljøer i 
Egersund-området fra lenge før kirkesamfunnet ble etablert.3

Som vanlig i liknende menigheter har en ikke vært særlig opptatt av den 
musikalske siden av tradisjonen sin. Da Menigheten Samfundet ble stifta, var 
det L.M. Lindemans koralbok som var i bruk i statskirken. Denne fungerte 
bare så måtelig til tekstene i Kingos salmebok. Selv om L.M. Lindemans 
koralbok fortsatt brukes i disse menighetene, er det innlysende at de 
meloditradisjonene som vi skal vise her for en stor del går tilbake til Kingos 
graduale fra 1699.

Mens Menigheten Samfundet har brukt orgel til salmesangen i alle år, sang 
de a cappella i Det Almindelige Samfund - helt fram til 1983.

1 Dens egentlige navn er Dend forordnede Kirke-Psalmebog.
2 Blant annet i "Meloditradisjoner der Kingos salmebok fremdeles er i bruk", trykt i Hymnologiske 
meddelelser. 1999; 4 : 291-307 og i Grevbo, T.J.; Skjevesland, O.; Wagle, F. (ed.): Praktisk teologi Oslo. 
1999 (2): 35-46."Kingo og Norge", Hymnologiske meddelelser, nr 3, 2000.
3 Min hjemmelsmann for de fleste opplysningene i denne artikkelen er Lars Martin Ramsland, 
forstander for menigheten i dag.
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Christ stod op af Døde/Krist er oppstanden
Tekst: Tysk 1200-tallet
Mel.: Fra 1000-tallet, Salzburg 1160

Det Aim. Samf.

Kingos
Graduale

Lindeman

Norsk
Salmebok

j n É m
Christ stod
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op af Dø - de Og

-ø m
frel - ste os al - le af
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En hver som Troer
Tekst: Kingo 
Mel.: Mainz 1410/ 
Niimberg 1523Norsk Salmebok: Guds Sønn er kommet til oss ned

Det Aim. Samt.

Kingos
graduale

Lindeman og 
Norsk Koralbok

Valdres

som

Troersom

som

2

Sa - lig blif

Thi

Blood
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blandt

blandt

Børns

Bøms

Blood

326



I det følgende vises transkriberte noteeksempler med disse melodiene. 
Først presenteres melodiformen som jeg har fått fra Det Almindelige Samfund, 
dernest parallelt den fra Kingos graduale. Deretter vises enkelte andre former, 
oftest fra L.M. Lindemans koralbok, dersom melodien finnes der. I noen 
tilfeller presenteres andre folkelige varianter.

Nå kan det enkelte ganger være vanskelig å se slektskap mellom 
melodier. De ulike variantene kan ha initia som er så ulike at en ikke ser 
sammenhengen ved første øyekast. Vi har i det følgende derfor transponert 
enkelte av variantene og på denne måten fått vist sammenhenger som det 
ellers ikke er så lett å oppdage.

Melodiene fra Det Almindelige Samfund framføres gjerne med et triol- eller 
6/8-preg. De enkelte meloditonene framføres rytmisk relativt fritt, uten en 
klar puls og med enkelte vekslende taktarter.4

De enkelte koralmeodiene

Ach HErre from
Tekst: Tysk 1604
Melodi: Giitersloh

Melodien ser ikke ut til å finnes i L.M. Lindemans Koralbog. Men en 
interessant og relevant folketonevariant fra Valdres er tatt med.

Ved første øyekast synes det ikke å være noen sammenheng mellom de to 
førstnevnte melodiene. Den ene starter trinnvis stigende, den andre trinnvis 
failende. Men i andre verselinje sees en helt tydelig sammenheng. 
Retrospektivt ser en da at det i versjonen fra Det Almindelige Samfund (DAS) er 
laget en sekvens i innledningen, der først det andre sekvensleddet stemmer 
med Kingos versjon! Dette motivet finnes igjen i tredje verselinje. Det har 
vært nødvendig å transponere den ene av versjonene en kvint, for å se denne 
sammenhengen.

Noen små likhetstrekk finner en også i tredje og fjerde verselinje. I siste 
verselinje er der igjen tydeligere likhetstrekk, men nå ut fra de tonearter de er 
blitt transponert til!

Ut over dette er sammenhengen mellom disse melodi versjonene ikke 
påfallende. Da er Valdres-versjonen mer lik Kingos, men ornamentert i 
forhold til denne.

DAS-versjonen har den nevnte 6/8-rytmen.

Christ stod op af Døde
Tekst: Tysk 1200-tallet
Melodi fra 1000-tallet, Salzburg 1160

Her har DAS-melodien en del karakteristiske underdelinger, såkalte 
oligotoner.5 Det er klare fellestrekk mellom denne og Kingos graduale, særlig i

4 Kassettopptak finnes i Lars Martin Ramsiands eie. Undertegnede har kopi.
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Jeg beder dig/ Fader
Tekst: Ukjent 
Melodi: Kingo 1699

Det Aim. Samf

Ki ngos 
Graduale

der dig/
Schiørrings 

Choral-Bog og 
O. A Linde man

"Av obekant 
ursprung. i 

Roslagskulla- 
handskr. 1693"

Valdres

en mig

Ov i É
^ - re, I den - ne far - n"^ge Kamp og At

i
re/ O' I den - ne far - li - ge Kamp

eÉÉ
og At

É£
i J Jr-f (annet metrum)

O

J .J J LJ J ^
o
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man
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Jeg raaber fast
Norsk Salmebok: Eg ropar høgt/Uverdig er jeg Tekst: C. Marot 

Overs.: S. Bille 
Mel.: Strassbourg 1539/Genéve 1542

Det Aim. Samf.

Kingos
Graduale

Lindeman

Norsk
Salmebok
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fraseavslutningene. Innimellom er det riktignok forskjellene som er mer 
iøynefallende.

Det er interessant å merke seg at initiet i DAS-versjonen og i Norsk 
Salmebok er ens, bare at det siste er augmentert i forhold til det første. Fra 
Norsk Salmebok er det forøvrig Krist er oppstanden som biir vist her. 
Sammenhengen mellom disse to melodiene er både tekstlig og musikalsk 
ganske klare!

Enhver som tror
Tekst: Kingo
Melodi: Mainz 1410

Her starter DAS-varianten på andre trinn i skalaen og bryter så en 
femtetrinnsakkord. Dette er ei ganske påfallende vending, som medfører at 
en ikke får noe klart tonalt holdepunkt før et stykke ut i melodien! I et ellers 
nokså ordinært og oversiktlig melodimateriale er denne åpningen 
bemerkelsesverdig.

I andre verselinje er det så vidt mulig å se trekk fra formen i Kingos 
graduale. Først i B-delen ("stollen") begynner variantene å likne hverandre.

Kingos graduale har et mixolydisk preg, mens DAS-versjonen går jonisk 
(dur).

Jeg beder dig Herre
Tekst: Ukjent
Melodi: Kingos graduale 1699

Her er DAS-versjonen og Kingo-versjonen ganske sammenfallende. 
Melodien finnes ikke hos L.M. Lindeman, så DAS-versjonen må følgelig 
stamme fra Kingos graduale eller O. A. Lindeman. Særlig er sammenhengen 
til den siste åpenbar. Som en kuriositet er åpningen på en gammel svensk 
koralmelodi er tatt med, siden den er så pass lik.

Jeg raaber fast, o Herre
Tekst: C. Marot
Overs.: S. Bille
Melodi: Strassbourg 1539

Vi er her ved DAS's karakteristiske 6/8-form igjen. Versjonen synes å ha 
trekk fra både Kingos graduale og L.M. Lindemans koralbok. Alle versjonene 
her er relativt like.

Nu bør ei Synden mere 
Tekst: Kingo 
Melodi fra 1500-tallet

5 Luigi Agustoni, "Gregorianischer Choral," i: Hans Musch (Hrsg.), Musikk im Gottesdienst. Em 
Handbuch zur Grundausbildung in der katholischen Kirchenmusik. Band 1: Historische Grundlagen, 
Liturgik, Liturgiegesang. Regensburg: Con Brio Verlagsgesellschaft, 5. Auflage 1994, s 271.

331



Jeg vil din Priis udsjunge Tekst: G. Niege, før 1582. Kingos salmebok nr. 280 

Nu bør ei Synden Tekst: Kingo. Kingos salmebok nr. 235

(Norsk salmebok: Den tro som Jesus favner)

Melodi fra 1500-tallet/ 
Hamburg 1598

Det Aim. Samf.

Syn - den

Kingos
Graduale

Lindeman

Norsk
Salmebok
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Jesu søde Hukommelse Kingos salmebok nr 18. Tekst: Latinsk 1100-t 

O Jesu, gaar du Kingos salmebok nr 187. Tekst: Kingo

(Norsk salmebok: Ditt dyre minne) Mel.: B. Gesius 1603

Det Aim. Samf.

Kingos
graduale

M. Lindeman

Norsk
koralbok
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Kommer til mig
(Kom hid til mig)

Norsk salmebok: Kva tykkjer du om Jesus Krist?
Tekst: G. Griinwald/H. Thomissøn 

Mel.: Tysk folkevise ca 1500, Niimberg 1530

Det Aim. Samf.

Kingos
Graduale

Lindeman

Valdres

£ J J ^
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Kingo og Lindeman har relativt like versjoner. DAS-versjonen har klare 
likhetstrekk med disse. Men den "svømmer" omkring på en måte, med 
folketonenes karakteristiske preg, særlig i åpningsmotivet.

O Jesu, gaar du da din Vei? 
Tekst: Kingo 
Melodi: B. Gesius 1603

Her ligger DAS-melodien atskillig nærmere Kingos graduale enn 
Lindemans koralbok. Se særlig avslutning av første og andre verselinje og 
avslutningsfrasen. Bortsett fra rytmen er den faktisk helt lik versjonen i Norsk 
Koralbok, som har enda eldre forelegg.

Kommer til mig
Tekst: G. Griinwald/H.Thomissøn 
Melodi: Tysk folkevise ca 1500

Igjen har DAS-versjonen den karakteristiske 6/8-dels rytmen. Her er 
likhetstrekk med de to andre, men også mange avvik. Også her danner 
førstnevnte sekvenser, nemlig i de to siste verselinjene, og skaper derved en 
interessant kontinuitet.

Naar vi i største Nøden staa 
Tekst: P. Eber 1560 
Melodi: Lyon 1543

Kingos og Lindemans versjoner er nokså like. I DAS-versjonen finnes 
noen avvik i forhold til disse. Blant annet går denne tre ganger opp til d på 
steder der de to andre har c. Det påfallende er at Valdres-versjonen også gjøre 
dette, uten at en kan påvise noe annet foreleggenn Kingos graduale.

O kieriste Siæl
Tekst: Kingo
Melodi: Hos J. Klug 1542

Den spesielle åpningen på melodien, som i versjonene til Kingo og 
Lindeman gjør toneartsfølelsen uklar, har vi ikke i DAS-versjonen. Bortsett fra 
dette, er det mange fellestrekk.

Men vi har også satt inn varianter av denne melodien fra Østerdalen og 
Færøyene. Igjen er det påfallende å se at disse folkelige variantene har 
interessante likhetstrekk, trass i at de neppe kan ha hatt noe annet forelegg 
enn Kingos graduale. For eksempel ender andre frasen tilnærmet likt i alle de 
tre folkelige versjonene. Slutten av tredje frasen er også temmelig lik i DAS- 
og færøyversjonen.

335



Dct Aim. Samf.

Kingos
Graduale

Lindeman

EKG
*)

Valdres

3E

JNaar vi i største Nøden staa
(Norsk salmebok: Når i vår største nød vi ser)

Tekst: P. Eber 1560 
Mel.:Lyon 1543

J J M £
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*) Choralbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch, Kassel 1952.



O Kieriste Siæl Tekst: Kingo.

Med Sorgen og Klagen Tekst: A. Prudentius.

Norsk salmebok: Lat sorga og klaga di stilne Mel.: Hos J. Klug 1542

Det Aim. Samf.

Kingos
Graduale

Lindeman og 
Norsk Koralbok
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*) Fra Trysil. Kilde: O.M.Sandvik: Østerdalsmusikken Oslo 1979. Salmetone nr. 26, s.244.
**) Transkribert av Sigvald Tveit
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Paa Gud allene
Tekst: Ukjent
Melodi: Dansk? Arrebo 1628

Det Aim. Samf.

Kingos
Graduale

Breitendichs
koralbok
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Vor Gud hand er saa fast en Borg
M. Luther

Det Aim. Samf.

Kingos
graduale

Lindeman
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Folketonene etablerer seg begge på tersen i åpningen og stiger opp på 
kvinten på ordet "Sjæl". Dette gjentar seg i andre verselinje, men her ligger de 
folkelige versjonene nærmere koralbokformene. Det kan altså igjen synes som 
at den andre frasen har "smitta" over på første, slik vi også så det i "Ach, 
HErre from".

Paa Gud allene
Tekst: Ukjent
Melodi: Dansk?

Ved første øyekast ser det bare ut til å være konturen som er ens i DAS- 
og Kingoversjonen. Men mer presist vurdert, er det skalaformen som er ulik i 
de to: DAS-versjonen er gjennomgående frygisk (eventuelt kan den sees på 
som en durmelodi som ender på tersen). Kingos versjon er mer aeolisk, i 
hvert fall notert slik, men den har klare frygiske trekk mot slutten.

Vi har også satt opp Breitendichs form. Dette fordi denne skala- eller 
toneartsmessig minner om DAS-versjonen. Siden Breitendichs koralbok er 
knytta til Pontoppidans salmebok, som faktisk benyttes i Det Almindelige 
Samfund, ville det ikke være urimelig om det var påvirkning fra denne. Det er 
imidlertid ikke kjent at denne koralboka har vært brukt i miljøet.

Vor Gud han er saa fast en Borg
Tekst og melodi: Luther

Igjen har DAS-versjonen sitt karakteristiske triol- eller 6/8-preg. Den mer 
trinnvise melodiformen er mer i pakt med Kingos graduale enn med 
Lindemans koralbok. Det samme gjelder melodibevegelsen andre steder. Det 
er interessant å legge merke til DAS-versjonens nesten ekstatiske 
oktavtransposisjon til slutt!

Konklus jon

Det er hevet over tvil at versjonene fra Det Almindelige Samfund har røtter 
tilbake til Kingos graduale, og at de så i større eller mindre grad er blitt endra. 
Dels er de påvirka av O.A. Lindemans og L.M. Lindemans koralbøker, dels av 
mer tilfeldige årsaker. Det påfallende er at disse tilsynelatende tilfeldighetene 
i noen grad stemmer over ens med andre folkelige former. Dette kan bare ha 
to årsaker. Enten fins det et annet forelegg enn de nevnte koralbøkene. Dette 
synes usannsynlig. Eller det ligger i den nordiske folkesjela en tendens til å 
ville endre en melodi i bestemte retninger og spor. Det vil si at det legges inn 
flere oligotoner og mer forsiringer. Dessuten synes det å være en tendens til å 
ville repetere eller sekvensere de melodiske motivene for på den måten å 
samle motivbruken i en mer ens og logisk form.

NB! Artiklen har tidligere været bragt i Hymnologiske Meddelelser 2002 nr. 3, men ved en beklagelig fejl var 
nodeeksempleme udeladt. Vi bringer artiklen på ny i sin helhed og beklager det skete.
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BIRGITTE SØNDERGAARD OG OVE PAULSEN

Indsyngning af nye salmer i Storvorde og Sejlflod kirker i forbin
delse med udgivelsen af Den Danske Salmebog 2002.

Pinsedag 2003 bød vi i de fleste af landets kirker den nye salmebog velkommen. At ind
drage nye salmer fra denne salmebog i gudstjenesten, har sikkert givet anledning til mange 
diskussioner om, hvorledes denne sag kunne gribes an. Balancen mellem på den ene side 
fortsat at synge ’’gamle” kendte salmer og på den anden side at indføre nye, som måske 
oven i købet har et såkaldt rytmisk islæt, kræver en indsats fra præst, organist, kirkesanger 
og menighed og en lyst til at berige den allerede eksisterende salmetradition i den enkelte 
kirke.

Indsyngning er en langsommelig proces, ikke mindst i Nordjylland, hvor selv vante og 
trofaste kirkegængere ofte møder nye salmer eller -melodier med en vis skepsis. Der har 
endda været forespørgsler om ikke der kunne komme to sæt salmenumre på salmetavlen, 
så kirkegængerne kunne blive ved med at bruge deres gamle salmebøger, og - underfor
stået - se stort på overgangen til Den Danske Salmebog 2002 og ignorere de nye salmer.

Netop den erfaringsmæssigt træge indsyngningsproces er basis for vores plan om indsyng
ning igennem søndagsgudstjenesterne, suppleret med arrangementer i kirke og præste
gård, hvor salmerne bliver gennemgået og melodierne pædagogisk forsvarligt indlært.

I Storvorde og Sejlflod kirker har vi ønsket at inddrage de nye salmer i gudstjenesten og vi 
har valgt at lade indsyngningen af nye salmer være en del af denne. Sidstnævnte ud fra den 
betragtning at nye salmer, så vel som ældre, primært skal benyttes netop i forbindelse med 
gudstjenesten og dermed belyse gudstjenestens øvrige indhold. Det er ikke sikkert en ny 
salme kan læres første søndag den benyttes, men allerede næste gang salmen synges, ople
ves genkendelsens glæde og salmen er så godt som lært. Ved at lære de nye salmer under 
gudstjenesten, sættes salmerne fra begyndelsen ind i den sammenhæng de primært skal 
indgå i.

Udvalg af salmer

I Storvorde og Sejlflod kirker startede vi (præst og organist) umiddelbart før pinse 2003 
med at lave en liste over de nye salmer, vi lidt efter lidt ønskede at inddrage i gudstjene
sten. Det blev til en liste på 30- 40 salmer, hvoraf vi på nuværende tidspunkt (okt. 2003) 
har sunget omkring 12 nye salmer i forbindelse med gudstjenester. Listen er et resultat af 
forskellige ønsker, som kan inddeles i følgende grupper:

1. Visse salmer fra 46 Salmer (1976) har været en del brugt, især i de første år efter dette 
tillægs fremkomst. Her er der tale om en genoptagelse eller videreførelse af ganske gammel 
alternativ salmesang. Da det imidlertid gav rigelig forvirring, at der var to slags 
’’salmebøger”, altså den autoriserede og det røde tillæg, blev ingen andre af de privat 
udgivne salmebogstillæg taget i brug under processen frem mod en ny salmebog. Brug af 
Tillæg til Den Danske Salmebog (1994) blev nedstemt af begge menighedsråd, idet man 
fandt det helt overflødigt. Til sammenligning gik der 4 år, før det nye alterbogs- og 
ritualbogssystem fra 1992 fandt nåde for menighedsrådenes øjne. Men Den Danske
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Salmebog 2002 blev straks vedtaget enstemmigt af begge råd på trods af massive protester 
mod Forslag til ny Salmebog 2000.

Udvælgelsen af salmetekster har i nogen grad baseret sig på genoplivning af visse Aastrup- 
tekster fra 46 Salmer. Det drejer sig om Den Danske Salmebog 2002, nr.
54. Hvad mener I om Kristus, sunget 18. søndag efter trinitatis,
157. Betesda-søjlernes buegange, naturligt hjemmehørende 14. søndag efter trinitatis, 2. 
række,
173. Ét vidste han om vejen frem, bedst egnet til fastelavns søndag 2. række,
237. Nu ringer de klokker, genoplivet 11. søndag efter trinitatis, og Grundtvigs 
733. Skyerne gråne, sen trinitatis.

2. Der er også valgt salmer, som er kommet i brug i samarbejde med FDF i 90'erne og altså 
også er en slags genoplivning. Deres plads er stadig børne- og ungdomsgudstjenester uaf
hængigt af kirkeårets gang. Det er
70. Du kom til vor runde jord
260. Du satte dig selv i de nederstes sted
786. Nu går solen sin vej og
787. Du, som har tændt millioner af stjerner.

3. Selvom tillægget 1994 aldrig blev indført, stammer også noget derfra, for eksempel 
370. Menneske, din egen magt, som konfirmanderne flere år i træk har valgt som en af 
salmerne til deres konfirmation.

4. De fleste salmer, der er udvalgt for deres tekst, er dog nye og mest valgt ud fra behov i 
kirkeårets gudstjenestecyklus, sakramentalledsagelse, eller kirkelige handlinger, nemlig 
14. Tænk, at livet koster livet, sunget 14. søndag efter trinitatis,
73. Vi synger med Maria,
146. Velkommen de Jesus i Nazaret bød,
172. Se, vi går op til Jerusalem,
194. O høje råb, hvis lige aldrig hørtes,
278. En dag skal Herrens skaberdrømme møde,
412. Som vintergrene,
449. Vor Herre tar de små i favn,
476. Kornet, som dør i jorden,
524. Hør mig, skaber mild, synges Allehelgens søndag,
550. Nu er livet gemt hos Gud, synges Allehelgens søndag,
556.1 himmelen, i himmelen,
636. Midt i alt det meningsløse,
706.1 blev skabt som mand og kvinde,
725. Det dufter lysegrønt af græs, sunget 1. søndag efter trinitatis,
751. Gud ske tak og lov,
755. Gud ske lov for nattero og
788. Nu sænkes overalt.

5. Enkelte stammer fra en provisorisk ændring af de faste salmer ved dåb og nadver i 
2000. Det gælder
448. Fyldt af glæde over livets under og
477. Som korn fra mange marker.
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6. Ønsket om at give visse salmetekster en, efter vores mening, mere passende melodi. 
(F.eks. har vi ikke fundet melodien til salmen ’’Herre, jeg har handlet ilde” af J.Criiger eg
net til salmen ’’Øjne, I var lykkelige” (DOS 2002 nr. 164), derimod ville vi gerne give sidst
nævnte salme sin egen melodi, og netop H.Nutzhorns eller L.Kaysers melodi understreger i 
højere grad glæden i teksten, end det i denne sammenhæng er tilfældet med melodien af 
J.Criiger).

7. Eksperimenter, som f.eks. at bruge Otto Mortensens melodi ( ”Jeg kender et land”) til 
teksten ”0 kristelighed”. Dette for at afprøve nye melodier som et alternativ til en mere 
’’fastgroet” meloditradition.

Indsyngningens forløb efter salmebogens udgivelse

I Storvorde og Sejlflod kirker planlægger vi salmer 2- 3 måneder frem. Straks efter den nye 
salmebogs udgivelse, begyndte vi at indlemme nye salmer og forløbet siden pinsedag 2003 
har været som følger:

- 2. pinsedag afholdt vi som en musikgudstjeneste, hvor kirkesanger Kirsten 
Stokholm (uddannet i klassisk sang på Nordjysk Musikkonservatorium), sang 
følgende:

Præludium: ”Nu rinder solen op” (Lasse Lunderskovs melodi til 
”Nu blitzer edderkoppespind”)

Efter prædiken: ’’Øjne, I var lykkelige” (Melodi: Nuzhorn)

Postludium: ”Det dufter lysegrønt af græs”

Herefter var der kirkefrokost, hvorefter Kirsten Stokholm sang yderligere 6 
nye salmer (bl.a. 2 nadversalmer og 2 dåbssalmer).

- Herefter har vi sunget ca. 8 nye salmer for hver 3 måneder i forbindelse med 
gudstjenester og har holdt os til højst én ukendt salme pr. gudstjeneste. Kirke
sangeren har spillet en væsentlig rolle, idet hun har sunget for på de nye sal
mer og dermed har været nødt til at bruge ekstra tid på salmeøvningen. Ellers 
har det fungeret på den måde, at organisten har spillet et vers igennem af den 
nye salme, hvorefter hele salmen synges. Evt. benyttes den nye salme som 
præludium den pågældende søndag, således at melodien synes bekendt når 
den efterfølgende skal synges.

- Såfremt nye salmer skal synges på søndage hvor kirkernes børnekor medvir
ker, lærer koret den nye salme på forhånd og kan hermed synge for i fælles
skab med kirkesangeren.

- Via en salmesangsaften (planlagt til afholdelse d. 4. november) synger vi et 
udvalg af de salmer vi har sunget siden udgivelsen af den nye salmebog. De 
valgte salmer er i særlig grad fundet egnede til brug i netop vore kirker og øn
skes fortsat benyttet fremover. På denne aften er der mulighed for, at lære 
salmerne at kende mere indgående, både hvad tekst og melodi angår.

344



Det drejer sig om et betydeligt antal salmer til indsyngning, og processen må naturligt 
strække sig over flere år, hvorunder der gradvis indhøstes erfaringer om, i hvor høj grad de 
nye tekster og nye melodier overhovedet bliver modtaget af menighederne. Jo længere 
processen varer, desto mere rimeligt vil det forekomme at udelade salmer, der ikke synes 
at kunne få en fremtid i disse menigheder, og tilsvarende at føje nye til indsyngningspro- 
cessen.

De udvalgte salmers meget forskelligartede karakter betyder, som det også kan ses af op
stillingen ovf., at nogle er lettere at anbringe flere steder i kirkeåret end andre. Derfor vil 
indsyngningen naturligt vare længere for nogle salmer end andre. Dette gælder også de 
helt nyudvalgte salmer i forhold til de mere eller mindre på forhånd indsungne.

Den gradvise indsyngning gennem søndagsgudstjenesterne må nødvendigvis fortsat sup
pleres af tilbud i form af salmesangsaftener i kirker og præstegård, indslag af sang af nye 
salmer i andre arrangementer og kirkekorets jævnlige saltvandsindsprøjtninger i gudstje
nesten og andre sammenhænge.

Det største problem i forbindelse med indsyngningen af nye salmer har hidtil været no
derne, eller nærmere manglen på samme. En koralbog er endnu ikke udgivet, hvilket har 
givet organisten ekstra arbejde i form af søgen efter melodier samt harmonisering af melo
dier, hvorved melodierne er gjort egnede til fællessang. Det optimale havde naturligvis væ
ret, at salmebog og koralbog var udgivet på samme tidspunkt.

Trods denne mangel på koralbog har vi alligevel lært mange nye salmer at kende og ikke 
blot udvidet vort salmerepertoire, men beriget det.
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Jeg løfter opp til Gud min sang - rapport frå Hymnologikonferense i Selfjord 2002. 

Red. Jørund Midttun, udg. af Liturgisk senter - Erkebispegården, Trondheim 2002. 186 s. ISBN 

82-519-1872-2, ISSN 1500-1121.

2002 var 200-året for salmedigteren Magnus Brostrup Landstads (1802 - 1880) fødsel. Som en marke

ring af dette 200-år blev der afholdt en nordisk hymnologisk konferencen på Seljord (ikke "Selfjord" 

som på titelbladet) folkehøjskole i Telemarken. Konferencen blev afholdt i et samarbejde mellem Nor

disk Institut for Hymnologi (ikke "Nordisk hymnologisk selskab" som i forordet), Liturgisk Senter (i 

Trondheim) og Nordisk Økumenisk Råd (i Uppsala). Konferencens titel var "- jeg løfter op til Gud min 

sang. Vekking oc nasjonal identitet i salme og andeleg song i Norden på 1800-talet". En række kortere 

indlæg på konferencen har allerede været offentliggjort i Hymnologiske Meddelelser (2003/1). Hoved

foredragene, i alt 10, er samlet og udgivet i den publikation, der her skal omtales. Jeg løfter opp til Gud 

min sang, der er redigeret aflederen af Liturgisk Senter i Trondheim.

De tre første foredrag handler om 200-års fødselaren Landstad, de resterende handler om den 

nationalromantiske vækkelse i Norden, sådan som den afspejlede sig i de forskellige landes salmedigt

ning og salmesang. Det, der slår én ved læsningen af de 10 foredrag, er, at netop de samme mennesker, 

der sværmede for det fælles nordiske og arbejdede for en skandinavisk enhed, gjorde dette fællesskab 

og denne enhed umulig gennem deres nationalromantiske kulturpolitik, både hvor det drejede sig om 

teori, og hvor denne teori udmøntede sig i praksis. Samtidig kan man ikke lade være med at undre sig 

over, hvorfor de samme nationalromantiske forestillinger, der blev brugt som et frihedsbrev i forhold til 

de andre nordiske nationer, blev brugt som undertrykkelsesredskaber i forhold til de lokale dialekter og 

traditioner i de enkelte lande!

Egil Elseth giver i sit foredrag Magnus Brostrup Landstad - mannen oc verket en skildring af 

Landstads udvikling frem mod hans livsopgave, udgivelsen af den første bevidst norske salmebog, 

"Kirkesalmebog, efter offentlig Foranstaltning samlet og udarbejdet af M.B. Landstad" fra 1869, der 

som en første salmebog for alvor frigjorde norsk salmesang fra den fælles dansk-norske salmesangs- og 

salmebogstradition. I det følgende foredrag, Tenn Lys i Hver Mands Gaard, gør Anne Jorunn Kydland 

Lysdahl rede for 'sangens betydning for det sociale og kulturelle liv i Norge på 1800-tallet'. Udviklingen 

er i det store og det hele som i Danmark, blot med andre navne. Også i Norge var det tysk teori (san

gens pædagogiske og folkeopdragende betydning) og praksis (mandskor og ny 'rytmisk' sang), der satte
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dagsordenen og etablerede en folkelig, demokratisk sangkultur. Landstads deltagelse i arbejdet med at 

skabe eller, som han sikkert snarere selv ville sige det, genskabe et nationalt norsk sprog er emnet for 

Finn Erik Vinjes foredrag Landstad oc språket - Landstads verk i lys av sprak og nasjonalitetsideologi 

på L800-tallet. Gennem læsningen af dette foredrag far man det indtryk, at salmebogen af 1869 sprog

ligt set må have været en øvelse i resignation for Landstad, der ud fra sine egne forudsætninger havde 

ønsket, at salmebogen havde været et idiomatisk nybrud med en langt mere radikal udrensning af dansk 

og tysk sprog og tankesæt fra salmesproget og salmebogen. Det danske og det tyske havde gennem Bi

bel og salmebog trængt det norske ud af kirke og folk, "og samme Vei maa det vises ud".

Herefter bringes en række bidrag, der tager temaer fra de øvrige nordiske lande op. Inger Selan

der gør i Pilgrim, missionår, nationalist - ett tema i 1800-talets psalm och andliga sang i Sverige med 

inddragelse af de kirkelige og frikirkelige vækkelsesbevægelsers sang- og salmebøger rede for vækkel

sernes komplekse forhold til det fælles himmelske og jordiske fædreland. Derefter viser Karl-Johan 

Hansson ud fra en gennemgang af den finske salme- og salmebogshistorie i 19. årh., hvordan en kirke

lig og national identitet blev til i en selvstændiggørelse i forhold til den rigssvenske kulturelle indfly

delse og den russiske politiske dominans. I hele perioden er det et gennemgående træk, at der er en tæt 

sammenknytning mellem tilblivelsen af en kirkelig og en kulturel national identitet, og at det er de 

sammen personer, der engagerer sig centralt på begge fronter.

I På visitats i Landstads redaktør-verksted - kåseri med personlig tilsnitt drager Åge Haavik på 

baggrund af sit mangeårige arbejde som sekretær for de komiteer, der udgav "Norsk Salmebok" (1985) 

sammenligninger mellem Landsstads salmebog (1869) og Landstads virksomhed som redaktør på den 

ene side og arbejdet med "Norsk Salmebok" (1985) på den anden side. Åge Haaviks konklusion er, at " 

en salmebok er ikke først og fremst litteratur, men liturgi. Eksemplene viser at når hovedsiktet er den 

samlede menighets felles udtrykk i gudstjenesten, så er den redaksjonelle prosessen nødvendig. Og selv 

overfor en så stor forfatter og en så fremragende redaktør som Landstad er, kan slike tiltak bli nødven

dig. Det er en illustrasjon av den gamle innsikt at for å se helhet og proporsjoner riktig, trenger man 

større avstand enn det er mulig å opprette mellom forfatteren selv og hans eget verk. Netopp dette er 

redaktørens sted i prosessen ..." (s. 120).

Vagner Lund tager i sit foredrag Vækkelse og vækkelsessang i Danmark på 1800-tallet to emne

kredse op, dels de stærke jyder i Østjylland med Peder Laursen som den første store personlighed og et 

eksempel på tidlig lægmands-salmedigtning, dels med Peder Sørensen, både den kirkelige og den ikke-
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kirkelige vækkelsesbevægelses største lægmands-forfatterpersonlighed, der i alt skrev omkring 800 

salmer foruden et stort antal opbyggelige skrifter. I sit foredrag Nationalism och våckelse på Island. 

Klyfta eller kontinuitet? gør Pétur Pétursson rede for den særlige udvikling i 19. århundrede i Island, 

der i århundredets løb nok kunne fremvise en række betydelige kirkelige personligheder, men først op

levede en vækkelse, da Fridrik Fridriksson 1900 vendte tilbage fra København og i løbet af få år om

plantede den KFUM-vækkelse, han havde mødt i Danmark under Olfert Richards ledelse, til Island. 

Den kendsgerning, at vækkelsen først kom så sent til Island og det tilmed i en kulturåben form, betød, 

at det ligesom i Finland ikke kom til noget brud mellem kultur og kirke, sådan som det mere eller min

dre var tilfældet i de øvrige nordiske lande. Tvært imod var kirken og med den salmebog og salmesang 

i høj grad nationalt bevidstgørende og konsoliderende faktorer. Som det var tilfældet i de øvrige nordi

ske lande fik den nationalromantiske salmedigtning, i Island med navne som Matthias Jochumsson og 

Valdimar Briem, indirekte en ikke ubetydelig politisk betydning ved at skabe et nationalt religiøst poe

tisk sprog, der forankrede kristendommen folkeligt og nationalt på en måde, den ikke tidligere havde 

været.

Idar Karevold gør i sit foredrag Om Lindemanfamiliens bidrag til den norske musikalske fol- 

keopplysning rede for Lindemanfamiliens centrale betydning for norsk kirkemusik i 19. århundrede. 

Især Ole Andreas Lindemans udvikling og betydning gennemgås med særligt henblik på hans koralbog 

fra 1835. I eftertiden har Ole Andreas Lindeman stået i skyggen af sin søn Ludvig Mathias, hvilket er 

forståeligt i betragtning af dennes store betydning som nationalromantisk komponist, folkemelodisam

ler og koralbogsudgiver (han udgav koralbogen til Landstads salmebog), men ikke helt fortjent i be

tragtning af hans, Ole Andreas Lindemans, grundlæggende betydning for en selvstændig norsk kirke

musikalsk udvikling.

Rækken af foredrag fra Seljord-konferencen afsluttes af Jens Lysters Hvorfor sukke, når man 

kan synge? Jens Lyster gør i sit foredrag, der er det nærmeste foredragene fra Seljord kommer hymno- 

logisk grundforskning, rede for, hvordan Kingos sukke fra det "Aandelige Siunge-Koor" i løbet af det 

19. århundrede blev omformet til salmer, der ikke alene kunne synges ved husandagten i hjemmene, 

men også ved gudstjenesten i kirkerne. P.A. Fengers epokegørende tekstudgave fra 1827 spillede en 

stor rolle som kilde for tekstbearbejdeme, der i øvrigt omfattede både danskere og nordmænd, et godt 

eksempel på Kingo-traditionens stærke stilling i det forhenværende dobbeltmonarki. En interessant 

detalje er bortredigeringen af kongestro feme i den nordslesvigske salmebog fra 1889, idet man ikke
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ønskede at bede for den preussiske konge og ikke måtte bede for den danske. Jens Lyster citerer i den 

forbindelse en tysk rigsdagsmands bemærkning til sin dansksindede kollega fra Flensborg, Jes Jessen, - 

i forbindelse med den straf tre dansksindede nordslesvigere havde fået, fordi de i en forsamling havde 

sunget "Jeg er en simpel bondemand": "Det kommer ikke an på ordene, men derimod på, hvad folk 

tænker, når de synger!" mente den tyske rigsdagsmand, hvortil Jessen svarede: "Skal det være sådan ..., 

må man også hellere forbyde "Vor Gud han er så fast en borg", for jeg véd præcis, hvad mine sønderjy

ske landsmænd tænker, når de synger: "Und wenn die Welt vol Teufel wår / und wollt uns gar versch- 

lingen / so furchten wir uns nicht so sehr / es soli uns doch gelingen ..." (s. 176). Det er yderligere tan

kevækkende, at man samtidig, sådan som det fremgår af de foredrag, der er aftrykt i Jeg løfter opp til 

Gud min sang, i Norge (og lidt senere på Færøerne) havde det med det danske, som man i Nordslesvig - 

og Danmark - havde det med det tyske.

Konferenceforedragene fra Seljord viser med ønskelig tydelighed både det fascinerende og det 

afskrækkende ved det nationalromantiske projekt. Det er rigtigt, som Grundtvig siger, at "Modersmål er 

vort hjertesprog, kun løs er al fremmed tale" (citeret s. 32), problemet er blot, at det, der er modersmål 

for den ene er fremmed tale for den anden, og at det nationalromantiske program, der for den ene er en 

befrielse til sandt og fuldt menneskeliv, for den anden er magthaverens legitimering af tvang og under

trykkelse. Denne dobbelthed gør det 19. århundrede, i denne forbindelse Magnus Brostrup Landstads 

århundrede, til en også Salmehistorisk utrolig spændende periode.

Peter Balslev-Clausen
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