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Forord
af Ove Paulsen, redaktør

Atter en gang udkommer HYMNOLOGI - Nordisk tidsskrift 
med et varieret udvalg af artikler. Af forfatterne er hele to 
teologer med Det gamle Testamente som fag, nemlig Kirsten 
Nielsen, der tager sig af Grundtvig, og Bent Rosendal, der 
tager sig af rationalismens salmedigtning med interessante pa
ralleller til nutiden. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
Else Riisager fra Grundtvig Centeret på Vartov, der trods store 
vanskeligheder peer reviewede Kirsten Nielsens artikel.

Stor tak til Harald Herresthai, der trods et stort arbejdspres 
skrev nekrologen over Egil Hovland, og til Sven-Åke Selan
der, der fyldte et stort hul med en helt ny artikel, hvor en stor 
artikel viste sig ikke at kunne gøres færdig til dette nummer. 
Det glæder mig, at vi har kunnet genoptage Peter Albek Noers 
artikelserie om Brorson-salmer på tryk, som måtte afbrydes, 
da heftets begrænsning til 96 sider i efteråret endnu en gang 
nødvendiggjorde at visse ting blev udsat. Jens Lyster har syn
kroniseret os med Kierkegaard-året, og endelig har vi faet en 
sjælden lejlighed til at være dagsaktuelle med Holger Lissners 
salme til Danske Kirkedage i Aalborg 9.-12. maj.

Til Ole Brinth bringer jeg min dybeste undskyldning, fordi 
opsætningen af hans artikel i sidste nummer faldt så ualmin

delig uheldigt ud. Oprindelig havde jeg tænkt mig noget i 
retning af at erstatte artiklen på hjemmesiden WAvw.hymnolo- 
gi.com Det viste sig imidlertid ikke teknisk muligt at sætte den 
der. I stedet vil jeg nu tilbyde det originale artikelmanuskript 
tilsendt som pdf-fil til dem, der har irriteret sig så meget over 
den dårlige opsætning, at det har været dem umuligt at læse 
artiklen.

Når dette er sagt, skal jeg ikke undlade at advare mod at lave 
opstillinger med tabulatoren. Det fungerer godt i Word, men 
styrter uvægerligt i grus, når teksten omsættes til InDesign for 
at blive trykt.

Den gamle redaktør håber, at abonnenterne/medlemmerne af 
Salmehistorisk Selskab flittigt besøger hjemmesiden. Alle re
levante aktuelle begivenheder, projekter og andet kan annon
ceres på siden ved henvendelse hertil. Desuden råder siden 
over et stort antal links til hjemmesider med hymnologisk 
eller dermed beslægtet indhold. Hjemmesiden er nu kommet 
på både Facebook og Twitter. Det siger lidt om vingefanget.
Vi håber på mange ,,Like”s og knap så mange kommentarer 
i retning af LOL (= laughing out loud) eller ROFL (= rolling 
on floor laughing), skønt visse mindre heldige dispositioner i



fortiden nok kunne retfærdiggøre den slags bemærkninger.

NordHymn har, uden at det kan ses på forkortelsen, skiftet 
navn fra Nordisk institut for Hymnologi til Nordisk netværk 
for Hymnologi (her vist i dansk stavemåde). NordHymns 
hjemmeside er blevet linket sammen med tidsskriftets, fordi 
Lunds Universitet ikke længere var i stand til at varetage den. 
Nordhymns styrelse har i 2012 indført den skik, at HYMNO- 
LOGIs redaktør indbydes til at deltage i styrelsesmøderne 
som observatør.

Copyright til salmen Menneske, hvor er du?
Teksten: Holger Lissner.
Harald Gullichsens melodi: Norsk Musikforlag A/S.
Klaus Brinchs melodi: Klaus Brinch.
Copyright til billeder:
Portræt af Egil Hovland: TONO. Billedet krediteres Jens 
Magnus/TONO.
Bagsidebillede: Danske Kirkedage 2013. Logo ved Conexia. 
Portrætter af N.F.S. Grundtvig, Søren Kierkegaard, H.A. 
Brorson og Birgitte Boye fra samtidige bogudgivelser.
Øvrige fotos: Christian Hebell Paulsen og Ove Paulsen.

Brabrand, 7. april 2013 
Ove Paulsen

redaktioniahvmnologi .com
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Synet på døden i Grundtvigs 
gendigtninger af gammeltestamentlige 
tekster
Revideret udgave af foredrag holdt på Vartov i anledning 
af Grundtvigs fødselsdag 8. september 2012

of Kirsten Nielsen

I 1954 udgav grundtvigforskeren Henning Høirup bogen Fra 
døden til livet. Grundtvigs tanker om liv og død.1 Høirup giver 
her en indføring i Grundtvigs helhedssyn og understreger, 
at ”Ret forstaaet er hans opfattelse af’liv og død’ den akse, 
hvorom hans tænkning, hans forkyndelse og digtning bestan
dig drejer sig” (s. 9). For Grundtvig er døden en afgrunds
magt, som ikke blot truer med at skille os fra Gud, men også 
isolerer os fra det menneskelige fællesskab. Døden er derfor 
en modstander, der skal bekæmpes (Høirup 1954,14). Når 
Grundtvig taler om liv og død er det ikke som rene biologiske 
fænomener, livet og døden står ”som symboler for tilværelsens 
to store grundmagter”. Og Høirup præciserer:

Jeg veed ikke noget bedre og mere centralt billede at 
begynde med, end Det gamle Testamentes modstilling af 
Dødsriget og De levendes Land. (Høirup 1954,15)

Grundtvig som fortolker af Det Gamle Testamente 
Høirups bog er fra 1954. Siden da har bl.a. professor i 
Gammel Testamente Jesper Høgenhaven beskæftiget sig med 
Grundtvigs fortolkning af Det Gamle Testamente. I artiklen 
’’Grundtvig som fortolker af Det Gamle Testamente”2 ind
drager Høgenhaven såvel Grundtvigs historiske skrifter som 
hans prædikener og salmer. Om Grundtvigs brug af gammel
testamentlige motiver i salmerne konkluderer Høgenhaven 
følgende:

Gennem Grundtvigs salmedigtning fremtræder konturerne 
af et samlet bibelsk univers, der først og fremmest overbe
viser i kraft af billedsprogets egen indre sammenhæng. I en 
vis forstand kan den fortolkning af Det Gamle Testamente, 
som finder sted i Grundtvigs salmer, dermed siges - i grun
den på linje med Grundtvigs brug af Det Gamle Testamen
te i prædikenerne - at stå som en markant påstand om en 
sammenhæng, som ikke skal etableres eller forsvares med 
teologiske argumenter, men som foreligger som en historisk
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given kendsgerning i den kristne menigheds aktuelle virke
lighed. (Høgenhaven 2011, 79)

Den bibelske sammenhæng, som skabes gennem billedspro
get, giver Høgenhaven gode eksempler på fx i gennemgangen 
af salmen ”Som tørstige Hjort monne skrige” (1811), som er 
en gendigtning af SI 42-43. Billedet af ”det rindende Væld” 
og ”den levende Kilde” forbinder den gammeltestamentlige 
salmes billedsprog (den udtørrede wadi) med fortællingen 
om Jesus og den samaritanske kvinde, der afjesus far tilbudt 
levende vand (Joh 4,10-14). På samme måde skaber Grundt
vig ved hjælp af klippemetaforikken sammenhæng mellem SI 
42-43, hvor salmisten kalder Gud for ”min klippe”, og Det 
Nye Testamentes brug af klippen som billede (Matt 16,18 og 
Matt 7,24-27; Høgenhaven 2011,67-71).

Nogenlunde samtidig med Høgenhavens artikel 
udkom Svend Bjerg 8c Søren Holsts bog Den gyldne har
pe. Poetisk teologi i Davids og Grundtvigs salmer.3 Som et 
karakteristisk træk ved Grundtvigs tolkning af de gamle salmer 
nævner de, at han læste ’’teksterne fra Det Gamle Testamente 
ud i ét stykke med Det Nye Testamente” (Bjerg 8c Holst 2011, 
11). Hos Grundtvig sker der som regel ”en diskret kristiani- 
sering”. Grundtvig tilf øjer af og til et eskatologisk perspektiv, 
men holder som oftest fast ved det dennesidige, ligesom det er 
tilfældet med Davids Salmer. (Bjerg 8c Holst 2011,279).

Der er ingen tvivl om, at Grundtvig igen og igen 
skaber sammenhæng mellem Det Gamle og Det Nye Testa
mente4. Men er der også grænser for, hvor langt Grundtvig går 
i sin ’’kristianisering” af de gammeltestamentlige tekster? Vi 
skal i det følgende se nærmere på synet på døden i Det Gamle 
Testamente og i Grundtvigs gendigtninger af tekster fra Det 
Gamle Testamente.

8

Synet på døden og dødsriget i Det Gamle Testamente 
I Bibelens første tre kapitler fortælles der om grundvilkårene 
for menneskelivet. Gud har skabt mennesket, og Gud har sat 
sine grænser for menneskers liv. En af grænserne er døden. 
Som reaktion på menneskets ulydighed fik Eva og Adam deres 
straf i form af den fysiske død:

Ja, jord er du, og til jord skal du blive. (1 Mos 3,19)

Det Gamle Testamente accepterer døden som en afslutning på 
livsforløbet. Det er muligt at få et godt, velsignet liv, hvor man 
lever i lydighed mod Guds vilje, skaffer sig sit udkomme og 
sætter børn i verden. Derpå kan man dø ”mæt af dage” (jf. 1 
Mos 25,8; 1 Mos 35,29; 1 Krøn 29,28; Job 42,17).

Det er dog ikke altid, døden rammer gamle folk, der 
er ’’mætte af dage”. I fortællingen om udvandringen fra Egyp
ten rammer døden egypternes førstefødte som straf for Faraos 
stædige afvisning af at lade israelitterne forlade landet (2 Mos 
12). Og ofrene for de mange krige, Israel var involveret i, var 
også både soldater i deres bedste alder og civilbefolkningens 
kvinder og børn.5

Efter døden venter dødsriget, Sheol, som ligger i un
derverdenen. Det er stedet, hvor man går hen, men ikke ven
der tilbage fra (Job 7,9-10). Det er glemselens land (SI 88,13) 
og stedet, hvor mørket råder (Job 10,21-22). Det er først i det 
sene skrift, Daniels Bog, vi møder tanken om, at nogle af dem, 
der sover i jorden, nemlig martyrerne, skal vågne ”til evigt liv, 
andre til forhånelse, til evig afsky” (Dan 12,2).

Den fysiske død er et livsvilkår; men døden er mere 
end den fysiske død. I en af Moses’ store taler skildres tilvæ
relsens to muligheder, velsignelsen og forbandelsen. Lydig
hed mod Guds bud fører til livet, mens ulydigheden fører til 
døden (5 Mos 30,15-18). Derfor må Moses stille folket over



for valget mellem liv og død og slutte med opfordringen: ”Så 
vælg da livet...” (5 Mos 30,19). I denne tekst står livet og dø
den som modsætninger, men vel at mærke som noget, man kan 
vælge imellem - her i livet. Og døden er i den sammenhæng et 
liv borte fra Gud.

Døden som fjende: Døden som isolation og som begrænsning af 
friheden
Døden er nogle steder i Det Gamle Testamente skildret som 
en livsfjendtlig magt. I Salmernes Bog møder vi et billedsprog, 
hvor døden bl.a. viser sig ved, at salmisten føler sig på afstand 
af Gud og isoleret fra sine omgivelser. I SI 69 råber salmisten 
om hjælp. Han klager over at være "sunket i bundløst dynd”, 
han er kommet ”ud på det dybe vand” (billeder på dødsriget), 
og de, som forfølger ham, er flere end hårene på hans hoved. 
De truer med at ville gøre det af med ham. Han er endda 
blevet ”en fremmed for mine brødre, en udlænding for min 
mors sønner” (SI 69,2-9). Selv Gud er blevet fjern, og derfor 
må salmisten bede Gud om ikke at skjule sit ansigt for ham (SI 
69,18).

I en artikel om dødsopfattelsen i Det Gamle Testa
mente6 skriver Bent Rosendal: ”At være i dødens vold betyder 
at være berøvet meningsfuld handlings- og bevægelsesfrihed 
...”. Og det er, hvad der sker, når man befinder sig i dødsriget, 
hvad enten dødsriget er tænkt som en tilstand midt i livet eller 
efter livet. I SI 88, den mørkeste af alle de gammeltestamentli
ge salmer, råber salmisten:

Blandt de døde er jeg spærret inde, 
som de dræbte, der ligger i graven, 
dem, du ikke længere husker, 
for de er revet ud af din hånd.
Du har kastet mig i den dybe grav, 
i det mørke dyb.

Din vrede hviler tungt på mig,
alle dine brændinger lader du skylle over mig. Sela
Mine bekendte har du taget fra mig
og givet dem afsky for mig;
jeg er spærret inde, jeg kan ikke komme ud. (SI 88,6-9)

Når salmisten skal beskrive sin oplevelse af at være isoleret fra 
sine nærmeste, bruger han billedet af at være spærret inde i 
graven, og han lægger ikke skjul på, at det er Gud, der står bag 
hans lidelse. Han har mistet sin handlings- og bevægelsesfri
hed og kan ikke længere tage del i fællesskabet. Han er, om jeg 
så må sige, "socialt død”.

Grundtvigs syn på døden
Ligesom livet ifølge Det Gamle Testamente er et liv i lydighed 
mod Gud og i respekt for medmennesket, så forstår Grundtvig 
de levendes land som "menneskelivet i pagt med Gud og sin 
næste" (Høirup 1954,17). Med til Grundtvigs menneskesyn 
hører det helt afgørende, at mennesket er skabt i Guds billede 
(1 Mos 1,27). Derfor kan vi leve et liv i fællesskab med Gud 
og vort medmenneske, derfor kan vi tale og - ikke at forglem
me - synge lovsange til Gud.

I modsætning til dette gode liv står døden. Og for 
Grundtvig er det netop døden at være "borte fra livsfællesska
bet med Gud og udskudt eller udelukket fra fællesskabet med 
næsten” (Høirup 1954,17). Både Det Gamle Testamente og 
Grundtvig forstår altså døden som mere end den fysiske død. 
Og begge steder er fællesskabet også et religiøst fællesskab. 
Hvor rædselsvækkende det er at være afskåret fra at tage del 
i dette fællesskab beskriver Grundtvig i sin gendigtning af 
Salme 42-43 i Det Gamle Testamente.
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Grundtvigs gendigtning af SI 42-43: Som tørstige Hjort monne 
skrige
Vi skal i det følgende beskæftige os med nogle af de salmer, 
hvor Grundtvig gendigter tekster fra Det Gamle Testamente. 
En af de tekster, Grundtvig har gendigtet, er Salme 42-43.1 
den gammeltestamentlige salme skriger salmisten efter Gud, 
ligesom den tørstige hjort skriger ved det udtørrede vandløb. 
Han længes efter at se den levende Guds ansigt, dvs. at komme 
til helligdommen. Han er fortvivlet over ikke at være Gud nær, 
og over at fjenderne håner ham og spørger, hvor hans Gud er 
henne. Salmisten beskriver sin lidelse med billedet af havets 
bølger og brændinger, som skyller hen over ham, et billede, 
som netop bruges om at være døden nær. Derfor må han 
anråbe Gud og bede ham sende sit lys og sin sandhed, så de 
kan lede ham op til Guds hellige bjerg, hvor han kan lovsynge 
og takke Gud.

Grundtvig har gendigtet denne salme flere gange,7 
men den bedst kendte er ”Som tørstige Hjort monne skrige” 
(Gi’FIII, nr. 35,66-68, se også DDS 410). Salmen holder sig 
forholdsvis tæt til sit gammeltestamentlige forlæg. Grundtvig 
genbruger billedet af den tørstige hjort, men uddyber for
lægget ved i strofe 1 at kalde Gud for ”den levende Kilde” og 
ikke blot ”den levende Gud” (SI 42,3). Grundtvig genbruger 
desuden billedet af bølgerne, som er ved at lukke sig til over 
ham. Men hvor salmisten taler om, hvordan det var at vandre 
til Herrens hus, dér taler Grundtvig i strofe 5 om, at andre nu 
går til kirke, mens han må sidde hjemme og ikke kan deltage i 
lovsangen. Både salmisten og Grundtvig skildrer, hvor fortviv
lende det er at være afskåret fra fællesskabet.

At være isoleret fra Gud og mennesker er at være i 
dødens vold. Derfor må Grundtvig ligesom salmisten bede 
Gud om, at han vil forbarme sig. For Grundtvig lægger ikke 
skjul på, at det er Gud, der har forårsaget al elendigheden.
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Afgrunden truer med at sluge ham, bølgerne bryder hen over 
ham, ”Og medens du tøver og sover / De lukke sig over min 
Sjæl” (strofe 4). Her følger Grundtvig den gammeltestament
lige tanke, at Gud ved sin passivitet giver plads for døden (jf. 
forestillingen om den sovende Gud i SI 44,24 og den næsten 
demonstrative afvisning heraf i SI 121,3-4).

Svend Bjerg bemærker, at Grundtvig har gendigtet 
salmen således, at den ”med fa midler er blevet kristianiseret”. 
Bjerg tænker her på omtalen af kirken og brugen af klippe
billedet og dets forbindelse til Matt 7,24-25, ligesom lys og 
sandhed måske kan pege videre til Jesus som verdens lys og 
som sandheden i hhv.Joh 8,12 og 14,6 (Bjerg 8c Holst 2011, 
223-224). Også Jesper Høgenhaven viser, hvordan Grundtvig 
i denne salme bruger billedsproget til at forbinde Gammel og 
Ny Testamente. Men Høgenhaven gør samtidig opmærksom 
på, at selv om Grundtvigs salme får et kristent indhold, så har 
den ikke nogen ’’direkte henvisning til Kristus eller Det Nye 
Testamente” (Høgenhaven 2011, 71).

Jeg vil derfor skelne mellem en egentlig kristianise- 
ring af en gammeltestamentlig tekst og en gendigtning, der, 
som det er tilfældet i denne salme, bruger Det Gamle Testa
mente til at kaste lys over digterens eller menighedens aktuelle 
situation. Eller sagt på en anden måde: Grundtvig skaber 
sammenhæng, men det betyder ikke uden videre, at han så 
også sammenblander de to testamenter.

Døden som fjende hos Grundtvig
Hos Grundtvig er døden en fjende, som man skal kæmpe 
imod. Døden er dog først og fremmest den fjende, som Kristus 
kæmpede imod og besejrede. Nogle få eksempler er tilstræk
kelige til at underbygge, at døden for Grundtvig er en vældig 
magt. Salmen ’’Reis op dit Hoved, al Christenhed!” (GSV I, nr. 
400, 672-674; jf. DDS 2748) slutter triumferende i strofe 11



med, at ”Da gjalder Luren for sidste Gang, / Da luer Bavnen i 
Blomster-Vang, / Da styrter Dødens Throne”. Her er døden 
skildret som en konge, der mister sin trone. Og han mister, vel 
at mærke, tronen til den herre, som i strofe 6 omtales som ”din 
Konge”. Når både Kristus og døden er som vældige konger, så 
må kampen blive hård. Men udfaldet er sikkert. Salmen ”Søn- 
dag-Morgen fra de Døde” (G5FI, nr. 133,303-304; jf. DDS 
406) beskriver i strofe 3 søndagen og dermed gudstjenesten 
som stedet, hvor døden besejres.

Hver en Søndag Døden gyser,
Mørket skælver underjord,
For med Glands da Christus lyser,
Kæmpe-Røst har Livets Ord,
Seiersalig de bekrige 
Dødens Drot og Mørkets Rige!

Ifølge salmen ’’Udrundne er de gamle Dage” (GSVIII. nr. 118, 
208; jf. DDS 386,3) skal vi ”vove kjæk med Død en Dyst!” 
(strofe 3). Men det trøsterige ligger i, at vi kan stole på Guds 
hjælp, så også vi kan sejre over døden (jf. ’’Døden er den sid
ste Fiende” (GSFIV, nr. 223,289-90; jf. DDS 542).9

Kristus er dødens overvinder. Han sejrer i krigen, 
ligesom en konge besejrer sine fjender. Grundtvig bruger, som 
nævnt, også kongebilledet, når han taler om dødens trone og 
dødens drot, og dermed understreger Grundtvig dødens magt 
langt stærkere, end det er tilfældet i Det Gamle Testamente.

Kampen for livet mod dåden og Djævelen 
Henning Høirup peger på, at vi allerede i Det Gamle Testa
mente har forestillingen om kampen for livet mod døden. Og 
det er sandt. I klagesalmeme (bønssalmerne) beder salmisten 
Gud om at gribe ind og frelse hans liv fra døden. Døden er 
her skildret som en magtfuld trussel; men døden er dog først

og fremmest Guds ansvar. Kampen er derfor formet som en 
bønskamp. Selve kampmotivet findes inden for en overordnet 
monisme, hvor det er Gud selv, der er altings egentlige årsag, 
hvorfor kampen mod døden for livet kan forme sig som en 
kamp mod Gud selv (jf. fx jobs Bog). At Gud har ansvaret, 
fastholder Grundtvig i salmen ”Som tørstige Hjort monne 
skrige”. Det er Gud, han venter på, og så længe Gud ’’tøver 
og sover”, lukker bølgerne sig over ham. Det er ikke døden, 
Grundtvig her kæmper mod. Al kraft og smerte aktiveres for 
at bevæge Gud til at ophøre med at isolere ham fra fællesska
bet.

Henning Høirup understreger den bibelske bag
grund for kampmotivet hos Grundtvig (Høirup 1954,18); 
men i sin argumentation henviser han ikke til Det Gamle 
Testamente. I stedet henviser Høirup til de nordiske myter 
med menneskets evige strid mellem løgn og sandhed (Høirup 
1954, 20). Man kunne i den sammenhæng undre sig over, at 
Høirup ikke henviser til Grundtvigs gendigtning af SI 74.

Kampmotivet i SI 74 og i ’’Hvor er dog din Naade!”
I SI 74 rejses indledningsvis det anklagende spørgsmål, hvor
for Gud har forstødt sit eget folk, ”de far, du vogter” og ladet 
fjenderne ødelægge helligdommen, ”dit åbenbaringssted” (SI 
74,4). Fortvivlet spørger salmisten: ’’Hvor længe, Gud, skal 
fjenden spotte / og modstanderen vedblive at håne dit navn?” 
(SI 74,10). Derpå følger en indirekte opfordring til Gud om at 
gribe ind og hjælpe, idet salmisten minder Gud om, at han i 
ældgammel tid gjorde frelsesgerninger på jorden: ”Du knuste 
Liyjatans hoveder / og gav dem som føde til havets fisk” (SI 
74,14).

Grundtvig har gendigtet denne salme i form af’’Hvor 
er dog din Naade!” (G5FI, nr. 10,52-56). Salmen begynder 
i nutid og handler om, hvad Grundtvig har set ske i kirken.
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Grundtvig indleder med en direkte opfordring til den retfær
dige Gud om at holde måde med sin vrede og ikke lade "Ul
ven" ødelægge den hjord, som Gud selv har opfostret (strofe 
1). Ulven er her Guds vredes redskab, men den nævnes ikke 
i SI 74. Grundtvig tænker her muligvis på Fenrisulven, men i 
så fald netop som repræsentant for de kræfter, som i strofe 3 
kaldes ’Tienden” og i strofe 4 ”Den Onde”. Grundtvig går i 
den følgende strofe over til flertal om dem, der huggede Guds 
”Vaaben-Huus” ned og sled i det som ’’Djævle”, mens de leger 
om kap med ”De svovelblaa Flammer” (strofe 5). Og resulta
tet var, at ”Dit hellige Huus” blev brændt ned og ødelagt.

Indtil nu følger Grundtvig i store træk SI 74,1-11. 
Hvor den gammeltestamentlige salme taler om fjenden og 
fjenderne, bruger Grundtvig tilsvarende både ental og flertal 
om den fjende, det drejer sig om, men kalder fjenden for både 
’’Ulven” og ”Den Onde”. Hvor SI 74 taler om politiske fjen
der, bruger Grundtvig et billedsprog, som kræver tolkning, og 
begge betegnelser vil kunne tolkes om Djævelen.

Fra og med strofe 7 går Grundtvig over til at give et 
klarere indtryk af, hvad Guds fjender egentlig bar foretaget sig, 
og af hvem de er. I strofe 8 hedder det, at ’’fiendtlige Skjalde / 
vor Tempel-Brand kalde / Oplysningens Gry!” Videre kaldes 
disse skjalde både krage og ravn. Deres skrig er tydeligvis ikke 
vellydende musik, men lyde, der forvrænger og spotter Guds 
navn (strofe 9).

Strofe 10 begynder med påkaldelsen ”Du gamle af 
Dage!” (jf. Dan 7,9).10 Og derefter følger i strofe 11 en henvis
ning til Guds vældige styrke:

Du kan overvinde 
Det vildende Hav,
Lod Sø-Dragen finde 
I Dybet sin Grav,
Men baned paa Bunden
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I Livsfare-Stunden,
En Vei for dit Folk!”

”Sø-Dragen” svarer til Livjatan i SI 74, men i den udgave, 
der findes i 1953 salmebogen, er Sø-Dragen blevet erstat
tet af Farao: ”Du kan overvinde det vildene hav, / lod Farao 
finde / i dybet sin grav...”. Kampen er her ændret fra en kamp 
i tidernes morgen mod Livjatan til kampen mod Farao ved 
udfrielsen af Egypten, et motiv som der i øvrigt hentydes til i 
strofens sidste linje: Vejen, som de befriede israelitter kunne 
gå på, da de flygtede for Farao gennem Det Røde Hav.11 Den 
yngre version er mere entydig i sin henvisning til Det Gamle 
Testamente; men Grundtvig er absolut på god, gammeltesta
mentlig grund, når han anfører både sejren over dragen ved 
skabelsen cg overgangen over Det Røde Hav som eksempler 
på Guds frelsesgerninger. Hos profeten Esajas møder vi netop 
en sådan sammenstilling, når det hedder:

Vågn op som i ældgamle dage, 
i henfarne tider!
Var det ikke dig, der fældede Rahab 
og gennemborede dragen?
Var det ikke dig, der tørrede havet ud,
det store urdybs vande,
og gjorde det dybe hav til vej,
så de løskøbte kunne gå over? (Es 51,9-10)

Grundtvig, somjo kendte sit Gamle Testamente, kan derfor 
meget vel have tænkt på begge begivenheder uden at have 
fundet det nødvendigt at nævne Farao ved navn.

Kampmotivet er tydeligt til stede både i SI 74 og i 
Grundtvigs gendigtning. Men hvem står kampen så imellem 
hos Grundtvig, når han både kan tale om fjenderne, så man får 
indtryk af, at her er Djævelen selv på færde (Ulven, Fienden,



Den Onde, Sø-Dragen), og om sin samtids rationalister og 
deres ødelæggende indflydelse i kirken?

Af de følgende strofer fremgår det, at Grundtvig op
fatter fenderne som dyriske og derfor i strofe 14 beder Gud:

Lad hjerterne fromme
Ei knuses, ei komme
I Dyrenes Vold!

Dyrene er rationalisterne, og dette tyder på, at også omtalen 
af Ulven og Sø-Dragen først og fremmest skal tjene til at vise, 
hvor dyriske fjenderne er. Men samtidig medfører betegnelser 
som ’Tienden” og ”Den Onde”, at Grundtvigs modstandere 
ikke blot bestificeres, men også dæmoniseres. Dermed bliver 
det mulig at se både ’’Ulven” og Sø-Dragen” som transparente 
for Djævelen selv. Grundtvig kristianiserer ikke den gamle 
salme ved at gøre Guds kamp i SI 74 til Kristi kamp med 
Djævelen; men han aktualiserer sin samtids kamp ved hjælp af 
SI 74’s skildring af den vældige Gud, der kan kæmpe og sejre 
over sine modstandere. Grundtvig skaber sammenhæng uden 
at sammenblande. Det er derfor med god grund, at Høirup 
ikke inddrager denne salme i sin argumentation.

Døden i samtidens og i Grundtvigs teologi 
For Grundtvig var det vigtigt at gå i kamp mod rationalisterne, 
også når det gjaldt synet på døden. I Grundtvigs samtid var 
der sket, hvad Høirup kalder ”den ejendommelige folkeli
ge formæling af rationalismens nøgterne og romantikkens 
følelsesfulde syn paa døden, som raadede i aarhundredets 
første halvdel i vide kredse” (Høirup 1954,52). Det var den 
folkelige opfattelse, at døden er noget naturligt. Døden er ikke 
Djævelens værk, men Guds værk. Også i Evangelisk-kristelig 
Psalmebog møder man denne opfattelse af døden. Høirup 
skriver om Evangelisk-kristelig Psalmebog, at her står det fast

at døden er fra Gud. Monismen er gennemført. I een salme 
hedder det:

”Naar Døden løser Livets Baand” (nr. 405) og i en anden 
siges til Gud: ”Naar du opløser Livets Baand” (nr. 408). 
Døden er simpelthen Guds (naturens) bestemmelse med 
mennesket, paa ingen maade ”den sidste fjende”. Intet 
sted i hele salmerækken tales der om døden som ’’syndens 
sold” (Høirup 1954,53).

Samme opfattelse af døden findes i romantikkens syn på dø
den. Høirup bruger som eksempel herpå Adam Oehlenschla- 
gers ”Lær mig, o Skov! At visne glad”. Høirup bryder sig ikke 
om Oehlenschlagers syn på døden som noget helt naturligt 
og opstiller som modsætning hertil Grundtvigs digt ’’Alder
domstrøst”, der begynder med ordene: ”1 falmede Blade! du 
kiølige Vind! / Hvad har jeg med eder at skifte?” (G5EIV, nr.
146.187- 88). Og Høirup følger op på Grundtvig-citatet med 
et kort og fyndigt: ’’Intet!” (Høirup 1954,56).

Dette digt er dog næppe det mest oplagte eksem
pel på, at Grundtvig betragter døden som den sidste fjende. 
Pointen i salmen er nemlig ikke kampen mod døden. Det 
gælder derimod om at få Grundtvigs eget klynkende jeg til at 
se hen til Gud som den, der holder ham fast, og til Jesus som 
frelseren. Så i digtets sidste strofe er døden faktisk ikke noget 
at klynke over. For her skriver Grundtvig om, hvordan alle 
jordiske bånd skal briste. ”Da løfter i Sky dig Guds Finger / 
Ingen Lærke med Sang / Glad som du sig opsvang! / Siig, min 
Sjæl! dog, hvad klynker du over?” Samme opfattelse møder 
vi i salmen ’’Kirke-Klokke! mellem ædle Malme” (G<SEIV, nr.
147.188- 90; jf. DDS 783), der slutter nok så fredeligt med 
ordene: ”Han sov hen, som Soel i Høst gaar need!”. Grundt
vig kan altså også bruge et naturbillede til at vise, at døden skal 
vi ikke ængstes for. Så modstillingen mellem Oehlenschlagers
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visnende skov og de falmede blade hos Grundtvig er sagligt 
set ikke helt så stor, som Høirup hævder.

Grundtvigs digt kunne langt bedre bruges som argu
mentation for, at Grundtvig side om side med kampmotivet 
kan bruge det gammeltestamentlige syn på døden som noget 
”natur-ligt”; men så bør det også tilføjes, at det for Grundtvig 
er en teologisk forudsætning, at Kristus allerede har besejret 
døden.12

Døden og djævelen hos Grundtvig
I Grundtvigs teologi har ikke blot Kristus, men også Djævelen 
en væsentlig plads, for Djævelen er dødens ophavsmand og 
dermed den store fjende. Og på det punkt adskiller Grundt
vigs teologi sig fra Det Gamle Testamente, hvor der ikke er 
plads for en virkelig stærk modstander mod Gud. Det er i 
Det Gamle Testamente ikke blot livet og lykken, mennesket 
modtager af Guds hånd, det er også døden og forbandelsen.
At Gud kan være årsag til et menneskes død, ved Grundtvig 
naturligvis, men som Henning Høirup skriver:

Selv om tanken om Guds vrede og døden som hans straf 
(se Sangværk III nr. 269) ikke mangler hos Grundtvig, er 
den afgjort mere tilbagetrædende end hos Luther. Grundt
vig har mere konsekvent gennemført opfattelsen afdøden 
som ’’djævelens værk” (Høirup 1954,42).

Men hermed står Grundtvig over for et problem. Når der i Det 
Gamle Testamente ikke er nogen plads for en stærk djævelsk 
magt, hvad stiller Grundtvig så op med den teologisk meget 
vigtige modsætning mellem Gud/Kristus og Djævelen, når han 
gendigter gammeltestamentlige tekster?

14

Helvede og fugl Fønix i ’’Lovsynger Herren, min Mund og mit 
Indre!”
Salmen ’’Lovsynger Herren” (GSFI, nr. 64, 155-56; jf. DDS 
3) er en gendigtning af SI 103 i Det Gamle Testamente. Sal
men nævner ikke Djævelen, men Grundtvig nævner Helvede
1 strofe 3, hvor det hedder: ’’Løskiøbt har Han dig blandt 
Helvedes Fanger”. Helvede er her skildret som den modstan
der, der står livet imod allerede her i verden. I den gammelte
stamentlige salme nævnes ikke noget Helvede, men derimod 
graven som billede på den yderste nød:

Han udfrier dit liv fra graven,
han kroner dig med godhed og barmhjertighed. (SI 103,4)

Det Gamle Testamente kender ikke noget til et Helvede, hvor 
onde mennesker holdes fanget og bliver pint som straf for 
deres synder. Når Grundtvig alligevel taler om Helvede her, 
kan det skyldes, at han netop ikke bruger Helvede i kristen 
betydning, men i den gammelnordiske betydning: Hel-vejen 
= dødsriget.131 så fald vil Grundtvig via det nordiske være 
nærmere ved det gammeltestamentlige forlæg, end hvis det er 
den kristne helvedestanke, der ligger bag, for i SI 103 udfrier 
Gud netop fra graven.14

Ud fra Grundtvigs kristne livssyn kunne man forven
te, at han ville lade Kristus være den, der har løskøbt os. Men 
Kristus nævnes ikke, og læst i forlængelse af strofe strofe 1 og
2 falder det mest naturligt at lade Jehova være subjektet også i 
strofe 3 og dermed den, der løskøber.15

Som noget nyt i forhold til det gammeltestamentlige 
forlæg nævner Grundtvig Sol-Fuglen, dvs. fugl Fønix, fuglen 
der genopstår af asken. Men som tidligere nævnt er opstan
delse et sent tema i Det Gamle Testamente, og det er da heller 
ikke opstandelse, der tales om i SI 103. Den fugl, der nævnes,



er heller ikke fugl Fønix, men en ung ørn:

Han mætter dit liv med gode gaver,
du bliver ung igen som en ørn. (SI 103,5)

Som tidligere nævnt forbinder Det Gamle Testamente døden 
med begrænsning af friheden, og udfrielsen fra graven og 
sammenligningen med ørnen peger netop i den retning. Den 
unge ørn er ikke opstået fra døden, men befriet til at leve sit liv 
ude i de store vidder, hvor den kan sprede vingerne ud og bl.a. 
bruge dem til at beskytte sine unger. Her lever den et menings
fuldt liv, hvor den har sin handle- og bevægelsesfrihed (jf. 5 
Mos 32,11).

Den unge, frie ørn og den genopstående fugl Fønix, 
Sol-Fuglen, henviser til hver sin måde at opfatte befrielsen fra 
døden på: den rent gammeltestamentlige og den kristne. Og så 
er der alligevel, efter min mening, noget uafklaret i Grundtvigs 
brug af Helvede og sol-fuglen. Strofen er placeret på et sted i 
salmen, hvor der ikke er tale om den fysiske død, men om til
givelse af synder og dermed genoprettelse af forholdet til Gud. 
Men både Helvede (hvad enten det er i den kristne eller den 
gammelnordiske betydning) og Sol-Fuglen indebærer jo fysisk 
død. Måske skal ordet Helvede derfor snarere opfattes som en 
metafor for det, der i Det Gamle Testamente kaldes graven, 
dvs. adskillelsen fra Gud midt i verden, og Sol-Fuglen på sam
me måde som et billede på at fa ny livskraft. Men det havde 
faktisk, for mig at se, været enklere og klarere, hvis Grundtvig 
havde undladt at tale om Helvede og Sol-Fuglen i denne strofe 
og holdt sig nærmere til det gammeltestamentlige forlæg.16

Menneske-Liv er som Græssets
Befrielsen gælder i SI 103 døden som begrænsning af hver
dagslivet og ikke den fysiske død, som stadig er en realitet.

Salmisten skriver længere nede i salmen om menneskets liv, 
der er som græsset. Når vinden blæser hen over det, er det 
ikke mere (SI 103,1.5-16).

Dette naturbillede genbruger Grundtvig i ’’Lovsynger 
Herren”, strofe 6, hvor det tydeligvis er afslutningen på livet, 
det drejer sig om:

Menneske-Liv er som Græssets i Enge,
Blomsten vi ligne, som Mælk og som Blod,
Stormene hvine og Bladene hænge,
Visnet Man veed ikke meer, hvor den stod!

I samme strofe gendigter Grundtvig beskrivelsen af vinden, 
der kommer blæsende, men han nøjes ikke med at tale om 
vinden. Grundtvig øger vindstyrken, om jeg så må sige, og 
lader ’’Stormene hvine”. Hvor disse storme kommer fra, siger 
Grundtvig ikke. Men ifølge strofe 8 er Herren ”Enevolds-Kon- 
ge”, og han har kræfter under sig, ”som flux iværksætte / Hvad 
med et Vink kun den Vældige bød!” (strofe 9). Vi er altså 
stadig inden for det gammeltestamentlige univers. Det er Gud 
Herren, der har magten, og det er derfor også ham, der står 
bag, når stormene ødelægger blomsterne.

Et tilsvarende naturbillede finder vi i ”Giv mig, Gud, 
en Psalme-Tunge” (G5FI, nr. 62,152-54; jf. DDS 4), som 
er en gendigtning af SI 92 i Det Gamle Testamente, og hvor 
strofe 5 begynder med ordene:

Græsset liig er hver en Synder,
Ender, før han ret begynder,
Visner i sin Vaar...

Her er der en sammenhæng mellem det liv, synderen har 
levet, og dødens indtræden. Døden kommer allerede, mens 
synderen er i sin ungdoms vår. Døden er her ikke det gene-
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relle livsvilkår, men straf for synd, sådan som vi kender det fra 
Det Gamle Testamente. Og det er vel at mærke Gud og ikke 
Djævelen, der far græsset/synderen til at visne.

Helvedes og Djævelens rolle i Grundtvigs salmer 
Hvis vi i første omgang alene holder os til de Grundtvig-sal- 
mer, som findes i DDS 2002, og som Grundtvig selv har 
markeret som gendigtninger af en gammeltestamentlig tekst17, 
så er det værd at bemærke, hvor begrænset en rolle Helvede, 
Djævelen og Satan spiller. Helvede er, som tidligere nævnt, 
omtalt i ’’Lovsynger Herren”. Men det er også det eneste sted. 
Selve ordet djævel/Djævelen forekommer derimod slet ikke,18 
ligesom navnet Satan heller ikke anvendes.

Grunden hertil er ikke, at Grundtvig i øvrigt und
går at tale om Djævelen i sine salmer. Hvis vi derfor udvider 
undersøgelsen til også at omfatte salmer, der ikke findes i 
2002 salmebogen, men er betegnet som gendigtninger af en 
gammeltestamentlig tekst, så møder vi Helvede i salmen ”Ved 
Babylons Floder” (G5FI, nr. 9,50-52), som er en gendigtning 
af SI 137. Her minder Grundtvig i strofe 8 ’’Babylons Daatter” 
om, hvordan hun ”Med Helvedes Glæde” slog ’’vore Spæde / 
Mod Steen og mod Stok”. Motivet er dog ikke udfoldet, så det 
bliver til en kamp mellem Gud og Djævelen. Snarere er ordet 
Helvede her brugt for at understrege, hvor bestialsk babyio
nerne handlede.

Lidt mere dramatisk er det skildret i salmen ’’Herre! 
Bøi til mig dit Øre” (CSVIV, nr. 3,5-6), som er en gendigtning 
af SI 86.1 den gammeltestamentlige salme takker salmisten 
Gud, der reddede ham fra ’’dødsrigets dyb” (v. 13). I Grundt
vigs salme begrundes takken til Gud med ordene: ”Som har 
frelst min Sjæl af Vaade, / Rev den ud af Helveds Favn!” (strofe 
7). Men også her giver det bedst mening, ud fra forlægget, at 
forstå Helvede om dødsriget.

16

Blandt de salmer, som findes i 2002 salmebogen, men 
ikke er gendigtninger af gammeltestamentlige salmer, tales der 
flere gange om Djævelen. I den velkendte salme ”Sov sødt, 
Barnlille!” (G5FIV, nr. 193,255;jf. DDS 674,2) hedder det 
i strofe 2: ”Saa skal ingen Djævel dig skade”19.1 salmen ”Til 
Himmels foer den Ærens Drot” (G5F I, nr. 267,502-03,jf. 
DDS 252,5) hyldes den himmelfarne i strofe 5, fordi han nu 
har ”Død og Djævel under Fod”, mens salmen ”Est du mod
falden, kiære Ven” (G5FIV, nr. 210,274-75;jf. DDS 655,5) 
gengiver det gamle ord: ’’Hver Djævel har sin Tid” (strofe 4).

Satan nævnes også ved navn i flere af salmerne i 2002 
salmebogen. I ’’Jesus! Dine dybe Vunder” (G5FI, nr. 261, 
492-93; jf. DDS 199,2) hedder det i strofe 2: ’’Sætter Satan 
an paa mig, / som mit Skjold jeg viser Dig, / Dine Suk og 
Taare-Strømme, / Snart maa han da Marken rømme.” Også i 
kritikken af den verdslige magts forsøg på at binde Guds ord 
kan Grundtvig bruge Satans navn: ”Som Paulus i sin Lænke, / 
Ved Satans Stol i Rom...” (G5FI, nr. 80,184-87, strofe 14;jf. 
DDS 395,8).20

Derudover kalder Grundtvig Djævelen for Løgneren 
i salmen ’’Godt og Ondt i Lys og Mørke”, hvor det i strofe 2 
handler om Løgneren, der sår klinten blandt hveden (GSV 
IV, nr. 249,321-23;jf. DDS 155,1). Djævelen får endda titlen 
’’Grund-Løgneren” i strofe 7 i salmen ’’Hører du Røsten", som 
er en gendigtning af SI 19 (GSFV, nr. 234, 436-44; salmen 
findes ikke i 2002 salmebogen). Denne titel står i strofe 7 sam
men med betegnelser som ’’Ulykkens Fader” samt ’’Mørket og 
Døden”.

Djævelen som Guds fjende
Djævelen kaldes også for Guds fjende. I salmen ’’Hører I? 
Vorherre kalder” (G5FIV, nr. 254,328-3 l;jf. DDS 167,6) 
hedder det i strofe 12: ’’Vend da Ryg af al din Styrke / Til



Guds Fiendes Herlighed, / Det er Løgn og Død og Mørke, / 
Som hvert Synder-Hjerte veed”. Ja, Djævelen er simpelthen 
Løgnens fader, som vi skal forsage fG5FIII, nr. 225,1,460- 
61;jf.DDS 481,1).

For Grundtvig er Djævelen Guds fjende eller blot 
Fjenden. Den velkendte salme ”Hil dig, Frelser og Forsoner” 
(GSFI, nr. 232,455-57;jf. DDS 192) slutter således med 
bønnen:

Staae mig bi, naar Fienden frister!
Ræk mig Haand, naar Øiet brister!
Siig: vi gaae til Paradis'.

Her er det Kristus, som salmens jeg henvender sig til, og friste
ren er naturligvis Satan selv.21 ”Hil dig, Frelser og Forsoner” 
er ikke en gendigtning af et gammeltestamentligt forlæg, men 
der er faktisk et par eksempler på, at Grundtvig også kan tale 
om Fjenden i en gammeltestamentlig sammenhæng. I salmen 
"Jesus. Dødens Overvinder!” (G5FI, nr. 48,128-32; jf. DDS 
580,4) hedder det i strofe 15:

Lad os ei med Naman tænke,
Hver en Strøm er lige god!
Lad ei Fienden os indskyde,
Lidt det er dit Ord at lyde!

Salmen er ikke som helhed en gendigtning af en tekst fra Det 
Gamle Testamente, men i denne strofe inddrager Grundtvig 2 
Kongebog 5,1-14, hvor aramæerkongens hærfører Na’aman af 
profeten Elisa far besked om at bade sig i Jordanfloden for at 
blive renset for sin spedalskhed. Konteksten er altså Det Gam
le Testamente, men det er Fjenden som fristeren og dermed 
Djævelen, Grundtvig inddrager. Rollen som frister kendes fra 
Det Gamle Testamente (jf. 1 Krøn 21,1); men Satan omtales

ikke i fortællingen om Na’aman. Det er altså Grundtvigs egen 
idé, men Grundtvig holder sig inden for Det Gamle Testa
mentes syn på Satan som fristeren og gør ham ikke til Guds 
vældige modstander.22

I salmen ’’Blomstre som en Rosen-Gaard” (GSFI, nr. 
132,300-03; jf. DDS 78,3) lyder strofe fire:

Herren kommer, Gud med os!
Troen på Ham bier!
Byde vil Han Fienden Trods,
Som sit Folks Befrier,
Alt betales på eet Bret:
Fienden sker sin fulde Ret,
Folket times Naade. (DDS 78,3)

Salmen er en gendigtning af Es 35.1 Esajasteksten tales der 
ikke om nogen fjende. Vægten ligger på, at det øde land skal 
blive frugtbart igen, og at de syge skal blive raske, når Gud 
selv kommer til sit folk. Hos Grundtvig møder vi derimod 
en klar kristen forkyndelse, hvor Herren er Kristus, eller som 
det hedder i strofe 6: ”Ja, med Guds og Davids Søn", og det 
er Fjenden i bestemt form, dvs. Djævelen, Kristus gør det af 
med.23

I salmen ”Tør end Nogen ihukomme” (G.SFI, nr. 13, 
60-63; jf. DDS 348) kan det være vanskeligt at afgøre, om det 
er Djævelen, der tænkes på, når det i strofe 4 hedder: ”Har 
end Fienden Sletten hærget, / Herrens Bjerg han lod dog 
staae.” I den forudgående strofe 3,24 tales der om ”1 Kirke-Fi- 
ender!” som en parallel til ’’Edoms Børn”. Her drejer det sig 
altså tydeligvis om de historiske begivenheder, der fortælles 
om i SI 137, og som denne del af salmen er en gendigtning af. 
Det var i forbindelse med babyionernes ødelæggelse afjerusa- 
lem, at edomitterne optrådte fjendtligt mod Guds folk. Derpå 
taler Grundtvig om Zion som Herrens Bjerg, om fjenden i
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ental, og som kontrast hertil hedder det i strofe 4: "Hjør
ne-Stenen laae dog fast”, dvs. Kristus. I Den Danske Salmebog 
af 2002 har redaktionen valgt at skrive fjenden med lille f i 
strofe 3, hvilket kunne tyde på, at man ikke mener, at det er 
Djævelen, der tænkes på her. Men så vidt jeg kan se, er salmen 
et godt eksempel på det, Høgenhaven i forbindelse med denne 
salme omtaler som den for ’’Grundtvig typiske transparens, 
hvor gammel- og nytestamentlige tekster så at sige bliver lagt 
oven på hinanden, så de kommer til at gennemlyse hinanden” 
(Høgenhaven 2011,75). Fjenden er ikke kun Israels historiske 
fjende eller kirkens aktuelle fjender, men kan også tolkes om 
Djævelen, Kristi modstander.

Dualistisk monisme
I Det Gamle Testamente er Satans magt stærkt begrænset.
Selv i Jobs Bog, hvor Satan får frie hænder til at plage Job, 
sætter Gud grænsen ved den fysiske død (Job 1,12; 2,6). Når 
Satan optræder som frister (1 Krøn 21,1) eller anklager (Zak 
3,1-2), sker det tilsvarende inden for de rammer, Gud sætter. 
Gud er hele tiden den stærkeste. Undertiden taler man om, at 
der i Det Gamle Testamente findes en særlig form for ’’dua
listisk monisme”.25 Der findes dødskræfter, som griber ind 
i menneskers liv, men de er ikke de stærkeste, de er først og 
fremmest redskaber i Guds hånd. Monismen er med andre ord 
overordnet i forhold til dualismen.

For Grundtvig drejer det sig om kampen for livet 
mod døden, og for ham er Djævelen Guds fjende og dødens 
ophavsmand. Man kan derfor også hos Grundtvig tale om en 
form for dualistisk monisme, men hos Grundtvig understreges 
dualismen mest muligt. Døden og Djævelen er virkelig magt
fulde, og netop derfor er Kristi sejr så meget desto større.

Til trods herfor må det fastslås, at Grundtvig i sine 
gendigtninger af gammeltestamentlige tekster er meget forsig-
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tig med at introducere en dualisme, som strider mod hoved
linjen i Det Gamle Testamente, og dermed give Djævelen en 
større rolle, end Det Gamle Testamente tildeler ham.

Vi har set, at Grundtvig i ’’Blomstre som en Ro- 
sen-Gaard” stiller Kristus op over for Fjenden, men selve or
det Djævelen bruger Grundtvig ikke. I de behandlede salmer 
er det stort set kun i denne salme, at ’’dualismen” for alvor 
kommer til orde, og det er så netop i gendigtningen af en pro
fetisk tekst. Her har det ikke været nok for Grundtvig at lade 
ørken og sygdom være de modstandere, som Kristus overvin
der. Modstanderen må være Djævelen selv, Fjenden. Når det 
drejer sig om salmen ”Tør end Nogen ihukomme”, kan det 
diskuteres, om Grundtvig tænker på Djævelen, når han taler 
om ’Tienden”, der har hærget sletten; men jeg vil mene, at vi 
her står over for et eksempel på transparens, hvor Grundtvig 
giver mulighed for at tænke både på jordiske fjender og på 
Djævelen. Heller ikke i salmen "Jesus. Dødens Overvinder” er 
Fjenden den store modstander, han er blot, som i Det Gamle 
Testamente, en frister.

Brugen af ordet Helvede i ’’Lovsynger Herren” (DDS 
3) kan - hvis det tolkes ud fra en kristen tankegang - bringe 
Djævelen i erindring, men tanken er heller ikke her udfoldet, 
så det bliver til et drama mellem Kristus og Djævelen.

Sammenfattende må man derfor sige, at nok lægger 
Grundtvig stor vægt på kampmotivet; men når det kommer til 
gendigtningerne af tekster fra Det Gamle Testamente, så følger 
Grundtvig Det Gamle Testamentes syn på Gud som den ene
ste magthaver i verden. Yderligere er det vigtigt at fastholde, at 
der i Grundtvigs gendigtninger af gammeltestamentlige tekster 
nok kan ske en aktualisering af det gammeltestamendige bud
skab, så det bliver relevant for hans egen tid; men Grundtvig 
tillægger ikke de gammeltestamentlige tekster en opfattelse af 
død og Djævel, som ikke findes i teksterne selv. I de gammel-



testamentlige gendigtninger møder vi derfor ikke det store 
drama mellem Kristus og Djævelen.

Grundtvig læste ganske rigtigt ’’teksterne fra Det 
Gamle Testamente ud i ét stykke med Det Nye Testamente 
(Bjerg 8c Holst 2011,11), men det hindrer ikke, at Grundtvig 
også forstår at skelne mellem de to testamenter og deres syn 
på døden og Djævelen. Nok er der hos Grundtvig tale om 
sammenlæsning og sammenhæng, men ikke om sammenblan
ding.

Grundtvigforskeren Else Riisager har i sine studier 
af Grundtvigs kristelige pædagogik understreget, at Grundt
vig i sine gendigtninger af gammeltestamentlige tekster viser 
tilbageholdenhed med direkte at ’’kristianisere” personer fra 
Det Gamle Testamente, men at den kontekst, digtene findes 
i, er den kristne forkyndelse. Som kerneeksempel analyserer 
Else Riisager digtet ’’Kain pløied rask i Vaar”, hvor hun bl.a. 
ser omtalen af Kain i strofe 14: ”han var af den Onde” (dvs. 
tilhører Satan) som et udtryk for, at Grundtvig sætter den 
gammeltestamentlige fortælling ind i et frelseshistorisk forløb. 
De mange ændringer i digtet i forhold til Kain og Abel fortæl
lingen medfører ’’samlet set, at forlæggets gammeltestamentli
ge univers bliver kristnet”. Digtet har en forkyndende hensigt, 
men det er ikke kristologisk, da der mangler henvisninger 
til Kristi frelsesgerning.26 Jeg kan ganske tilslutte mig Else 
Riisagers tolkning og tilføje, at den svarer godt til, at Grundt
vig i sine salmer netop undlader at inddrage kampen mellem 
Kristus og Djævelen, når forlægget er hentet fra Det Gamle 
Testamente.

Grundtvigs respekt for Det Gamle Testamente kan 
også ses i digtet: ”M enneske først og Kristen saa 
”,27 hvor Grundtvig i strofe 5 fastslår, at ’’Abraham var Guds 
gode Ven, / Men kristen ingenlunde”. Heller ikke Adam, 
Enok, Noa og David var kristne (strofe 6), for:

Var Kristne til, før K r i s t u s kom, 
blev Løgn og Tant al Kristendom,
Det er ej svært at fatte, (strofe 6)

I artiklen ’’Folkelighed og Christendom”28 understreger 
Grundtvig ligeledes,

at Christendommen, selv i Jødeland, hvor den opstod, 
end sige da i Hedning-Landene, hvortil den forplantedes, 
forholdt sig til det Folkelige, som en himmelsk Giæst 
til et jordisk hjem, hvortil han kom, ei for at lade sig tjene, 
men for selv at tjene, og skiøndt alle Spor deraf, saa vidt 
mueligt, udslettedes iPræsteherskabets (Hierar- 
chiets) Dage, saa vedbliver dog lige fuldt det o p r i n d e 1 i 
g e Forhold at være det eneste rette og naturlige, (s. 81)

De gammeltestamentlige personer hører til i tiden før Kristus 
og skal derfor ikke gøres til noget, de ikke var.

”/ Kveld blev der banket på Helvedes Port”
Et vigtigt motiv hos Grundtvig er Kristi nedfart til Helvede. 
Og i den sammenhæng taler Grundtvig naturligvis om sejren 
over døden og Djævelen, sådan som det ikke mindst sker i 
salmen: ”1 Kveld blev der banket på Helvedes Port” (GSV 
I, nr. 243,471-74; jf. DDS 213)29. Grundtvig henviser for 
denne salmes vedkommende ikke selv til tekster i Det Gamle 
Testamente, men noterer, at det er ’’Efter Angel-Sachseren hos 
Cædmon”.30 Helvede nævnes hele 13 gange i løbet af sal
mens 20 strofer. Helvede er befolket af kryb, øgler og drager, 
som ’’Kæmpen” tramper på. ”Hug-Ormen” knuser han, 
og ’’Helvedes Ulv / Han binder, mens Afgrunden brager!” 
(strofe 2-3). Djævlene hyler og fnyser (strofe 4). Men på den 
tredje dag galede ”Hel-Hanen”, og da ’’skinned i Helvede 
Himmerigs Soel” (strofe 6). Selv de kulsorte djævle farvedes
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gyldne af ”Guds Herligheds Glands”. Helvedes mure rev
nede, og ”Af Hængsel fløi Helvedes Porte!”(strofe 8). Med 
Kristi komme blev der skabt trøst i Helvede, for ”Sin Hel-Sot 
fik Menneske-Sorgen!” (strofe 10). Slangen, der snoede sig i 
’’Kløgt-Træets Grene”, krymper sig nu i flammerne, og Eva 
aner, at gæsten i Helvede er den sæd, hun i sin tid fik løfte om 
(strofe 12-14). Og da Guds herligheds glans kyssede sin mor, 
så ”op stod, som Dronning, med Regnbue-Krands, / Skiøn 
Eva, som angred sin Brøde” (strofe 16). Djævlene derimod 
sank titusinde mile dybere ned (strofe 17), mens Kristus steg 
op fra Helvede med hele sin skare (strofe 18)31. Situationen 
er vendt fuldstændig om: ”Kun Død sad i Helved bedrøvet”. 
For den kerub, som i sin tid lukkede vejen til Paradiset, ’’oplod 
den forseiglede Dør” (jf. 1 Mos 3,24), og ’’Skjold-Vagten sig 
kasted i Støvet!” (strofe 19; jf. beskrivelsen af gravvagternes 
reaktion på Jesu opstandelse i Matt 28,4 )3i. Det er blevet 
den tredje dag, Kristus opstår, og så kan Grundtvig runde 
effektfuldt af med ordene: ’’Guds Søn haver Helvede giæstet!” 
(strofe 20). Effektfuldt ja; men også underfundigt underspillet. 
Det er ikke lige sådan en gæst, man har ønsket at fa i Helvede!

Farverigt er det i denne version af Kristi besøg i døds
riget, som hos Grundtvig ikke blot er de dødes sted, men Hel
vede. Kristus er den store sejrherre, Døden og djævlene har 
tabt. Den bibelske kerne i salmen er Syndefaldsberetningen (1 
Mos 3) i Det Gamle Testamente og de få korte henvisninger til 
nedfarten til dødsriget/Helvede i Det Nye Testamente (1 Pet 
3,19-20; se også ApG 2,27.31 og Ef 4,8-9). Salmen giver et 
stærkt indtryk af sammenhængen mellem Døden og djævlene/ 
Djævelen. Den bibelhenvisning, der teologisk binder de to 
sammen, er henvisningen til Syndefaldsberetningen. For her 
var det slangen, der ved at friste Eva bidrog til, at døden kom 
ind i verden, og at menneskene blev forvist fra Paradiset. Slan
gen har sit medansvar for døden ifølge Det Gamle Testamente.
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Men netop slangen er i kristen tradition blevet tolket som 
Djævelen.

På forsiden af Henning Høirups bog om Grundtvigs 
tanker om liv og død er der en tegning afjoakim Skovgaard. 
Den viser en ung, handlekraftig Kristus, der som en anden St. 
Georg går i krig med en vældig slange. Tegningen har titlen: 
Kvindens sæd skal knuse siungens hoved.33 Og med denne titel 
peges der tilbage til Syndefaldet og Guds dom over slangen:

Jeg sætter fjendskab 
mellem dig og kvinden, 
mellem dit afkom og hendes:
Hendes afkom skal knuse dit hoved,
og du skal bide hendes afkom i hælen. (1 Mos 3,15)

Tegningen er en fin ihustration af dette budskab, der i kristen 
tradition er blevet læst som et protevangelium om kampen 
mellem Kristus og Djævelen. Grundtvig kalder ganske vist ikke 
slangen for Djævelen i salmen ”1 Kveld blev der banket paa 
Helvedes Port”. Han beskriver den alene sådan, som den age
rer i Syndefaldsberetningen, hvor den er fristeren.34 Men ved 
at sætte tegningen af Kristus i kamp med slangen på forsiden 
af sin bog forbinder Henning Høirup den kristne tolkning af 
Syndefaldet og Kristi sejr over død og Djævel. Så mon ikke 
også Grundtvig ville være tilfreds med at fa netop den tegning 
på forsiden af en bog, der handler om hans tanker og bærer 
titlen Fra døden til livet?
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Djævelen, fra hvem den arme sjæl må frelses af en Gud, der 
skal komme fra det fjerne?” Frelse er da netop frelse fra både 
Døden og Djævelen. (Holt 1996, 88).
24 Denne strofe er ikke med i 2002 salmebogen.
25 Jf. Rosendal 2003,125.
26 Else Riisager, ’’N.F.S. Grundtvigs ’Studier til en bi
belsk Rimkrønike’ (1928) set i lyset af hans samtidige kristeligt 
pædagogiske tanker”, Grundtvig-Studier 2010,64-95. Se især 
den fine analyse af digtet om Kain og Abel s. 75-84.
27 N.F.S. Grundtvig, Værker i Udvalg, udgivet ved 
Georg Christensen og Hal Koch, Niende Bind, København: 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1946, nr. 241,448- 
50.
28 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter, ved 
Holger Begtrup: København: Gyldendals Boghandel, Nordisk
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Forlag: Niende Bind, 1909,80-88. Ove Paulsen har i forbin
delse med revideringen af artiklen gjort mig opmærksom på 
sammenhængen mellem Grundtvigs menneskesyn og respek
ten for Det Gamle Testamente.
29 Jf. ”1 Dag sukker Helved og klager” (G5FI, nr. 218, 
441-43).
30 Se nærmere om Junius-manuskriptet, som Grundt
vig betragtede Kædmon som forfatter til, og som salmen er 
inspireret af, i Jens Holger Schjørring, Grundtvigs billedsprog 
- og den kirkelige anskuelse, Frederiksberg C: Forlaget ANIS 
1990, 127-28. Schjørring behandler ”1 Kveld blev der banket 
paa Helvedes Port” flere steder i sin bog med særlig vægt på 
nedfarten til Helvede, se s. 43-45; 67-68; 128-32. Se også s. 
48-53 om ’’Magtkampen mellem Djævelen og Helligånden”.
31 Jf. salmen ’’Himmel-Farten saae i Løn” (G5FI, nr. 
245,475-77), hvor Grundtvig i en note gør opmærksom på, 
at den er skrevet ”med Hensyn paa Høisangens 2det”. I ler 
bruges motivet med at springe som en hind til at beskrive Jesu 
livsforløb. I strofe 6 hedder det, at især det sidste spring viste 
’’Guddoms-Evne”: ”Thi fra Helved sprang paany / Lukt Han 
overjord og Sky, / Det er værd at nævne!” Her er Helvede lig 
med dødsriget. Det samme er tilfældet i ’’Hører, Verdens Øer, 
hører!” (G5FIII, nr. 186,350-54), hvor Israel befinder sig på 
’’Dødens Vei” og derfor ikke kommer til Himlen. ’’Helved kun 
dit Folk kan sanke” (strofe 5).
32 Igen et fint eksempel på, hvordan Grundtvig samlæ
ser en gammeltestamentlig og en nytestamentlig begivenhed.
33 Jf. bagsiden af Høirup 1954, hvor denne oplysning 
findes.
34 Anderledes håndfast går Grundtvig til værks i salmen 
’’Kvindens Sæd skal Slangen knuse” (G<SFV, nr. 335,613-14), 
hvor strofe 4 lyder: ’’Fristes skulde Frelsermanden, / Om hans 
Barnetro stod fast / Imod Slangen, Satan, Fanden, / Fristeren

til Løgn og Last!” Så er man vist ikke i tvivl om, hvem slangen 
er!
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Minneord om Egil Hovland

Fotoaf Egil Hovland: Jens Magnus/TONE

o\/Harald Herresthai

Komponisten og kirkemusikeren Egil Hovland døde tirsdag 
5. februar, 88 år gammel. Med ham har Norge mistet en av 
1900-tallets mest fremtredende kirkemusikere. Hovland ble 
født den 18. oktober i Fredrikstad. Familien var aktivt med i 
kristent organisasjonsarbeid og fikk her brukt sine musikkin- 
teresser. Faren spilte fiolin og dirigerte flere kor, mens moren 
var en dyktig pianist og organist. Som den eldste sønnen i 
familien var det meningen at Egil Hovland skulle overta farens 
bedrift som pølsemaker, men han valgte å studere kirkemusikk 
ved Musikkonservatoriet i Oslo. Hovland hadde utgitt sine 
første komposisjoner allerede i 1944. Etter avsluttet orga
nisteksamen i 1948 fortsatte han studier i komposisjon og 
instrumentasjon hos komponisten Bjarne Brustad og fuliførte 
i løpet av 1950-årene utdannelsen med studieopphold hos 
komponistene Vagn Holmboe (København 1954), Aaron 
Copland (Tanglewood 1956) og Luigi Dallapiccola (Firenze 
1959). Hovland deltok dessuten på kursene for samtidsmu- 
sikk i Darmstadt (1954) og satte seg grundig inn i gregoriansk 
sang gjennom et opphold i klosteret i Solesmes (1958). 
Gjennom hele 60-tallet var han sammen med Arne Nordheim

og Finn Mortensen en av frontfigurene for samtidsmusikken 
og engasjerte seg i komponistenes arbejdsvilkår som medlem 
av Komponistforeningens og TONO's styre.
Mens de første komposisjonene ennå preges av norsk nasjo- 
nalromantikk, merker man i symfoniene fra 1953 og 1955 
hvordan neoklassisismen og innflytelsen fra studier av Bela 
Bartoks musikk preget musikken hans. Flere av verkene ble 
prisbelønnet og vakte internasjonal oppmerksomhet. Music 
for ten Instruments fikk Kousevitskij-prisen i USA, og Concer
tino for tre trompeter og strykere fra 1955 ble tatt ut til fram- 
førelse på de internasjonale dagene for ny musikk i Strasbourg 
(ISCM). I Suite for fløyte og orkester (1959) benyttet Hovland 
for første gang tolvtoneteknikk.
I Lamenti for orkester (1963) tok han også i bruk clusterklan- 
ger og aleatoriske virkemidler. 1 Varianti per due pianoforti 
(1964), som er et hovedverk fra denne tiden, kombinerer han 
tilfeldighetsprinsippet med serieil teknikk.
Fra 1980-årene og frem mot århundreskiftet gikk Hovland inn 
i en neoromantisk periode. Denne periodiske stiluviklingen 
kan også tydelig følges i Hovlands kirkemusikk.
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Mens mange kirkemusikere skapte såkalt bruksmusikk, forsøk- 
te Hovland inspirert av Bengt Hambraeus å ta i bruk radikale 
og avantgardistiske virkemidler. Magnificat for alt-fløyte og 
harpe (1964), Elementa per organo (1965) og Rorate for orgel, 
orkester, fem sopraner og lydbånd (1967) er høydepunkter 
i den eksperimentelle perioden. For å åpne forståelsen for 
moderne musikalske uttrykksformer trakk Hovland inn andre 
kunstarter i kirkerommet: verker for orgel og tekstlesning 
(Job-suite 1969), melodramatiske verker for skuespillere og 
orkester, eksperimentelle gudstjenesteformer med bruk av 
musikk og dans (Missa Vigilate 1967) og Litani for resitasjon, 
sopran, kor, orkester og orgel (1971), kirkeoperaen (Brunnen 
1974) og bibelspill for barn.
Egil Hovland spilte en sentral rolle i den offentlige debat
ten om fornyelsen av kirkemusikken, blant annet gjennom 
dannelsen av foreningen Musica Sacra (1952), som redaktør 
for tidsskriftet Norsk Kirkemusikk og som medlem av styret 
i Norges Organistforbund (1956-1970). I mange år var han 
en drivende kraft i Den Norske Kirkes arbeid med liturgi og 
salmebok.
Med sin inngående kjennskap til gregoriansk sang og med sine 
mer enn 60 motetter, 130 salmer, tallrike messer og liturgiske 
sanger er Hovland blitt stående som den betydeligste fornye
ren av liturgisk musikk i nordisk kirkeliv.
Hovland glemte aldri hvor han kom fra. Han tok med seg be- 
dehussangens rike sangtradisjoner og skapte sammen med sin 
Synnøve et blomstrende bårne- og ungdomsmiljø i Glemmen 
kirke i Fredrikstad.
Hovland var en mester i å skape enkle melodier. Derfor finnes 
det knapt et barn i Norden som ikke kan sangen, «Måne og 
sol». Like enkel, men monumental og virkningsfull var sangen 
«Dette er dagen som Herren har gjort» som Hovland skrev 
som utgangsmusikk, da kong Harald og dronning Sonja ble

signet i Nidarosdomen den 23. juni 1991. Ønsket om å kom- 
munisere med lytterne, og ønsket om å formidle det kristne 
budskap gjennom sang og musikk førte til at Hovland skrev 
mange gjennomkomponerte messer, der menigheten kunne 
delta i salmesang. Allehelgens Messe for sopran, kor, blåsere og 
orgel (1970) er kanskje den mest kjente av dem. Til høyde- 
punktene hører kanalen, Kyrkans Eviga Lovsång (1974). 
Hovland etterlater seg nærmere 200 verker i nesten alle sjang- 
rer og med en usedvanlig stilistisk bredde. Under opus-tallene 
skjuler det seg 1000 Tono-registrerte store og små kompo- 
sisjoner, og helt frem til sin død var han Norges mest fremførte 
opphavsmann. Det er et sterkt bevis på at han gir og har gitt 
mange mennesker store musikkopplevelser. Med ett av sine 
siste verk, kirkeoperaen Fange og fri, som ble fremført i svært 
mange kirker, senket han terskelen og gjorde også denne mu- 
sikkformen til folkeeie.
En kollega og et stort forbilde har forlatt oss, men vi har mu
sikken hans og takker for alt han ga og betydde.

herresthPonline.no
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Psalm och livstydning
Livstolkning, trostolkning och livstydning 
- utmaningar for kristen psalm och sång

ovSven-Åke Selander

Inledning

Arbete med psalmer handlar om kommunikation, att skapa 
forståelse for det kristna budskapet i den evangelisk-lutherska 
trostolkningen.

For Martin Luther stod budskapet, proklamationen, Ordet, i 
centrum. De bibliska berattelserna och det bibliska budskapet 
behovde framstållas så att månniskor kunde identifiera sig 
med det. Månniskor behovde hjalp for att forstå. Det forutsat- 
te kommunikation.

Sådan hjalp kunde månniskor fa genom att sjålva bekanta sig 
med budskapet, låsa Ordet från Gud, lyssna till Ordet utlagt 
och på så sått skapa sig ett språk for att kunna uttrycka vad 
den kristna tron kunde innebåra i månniskors liv. Att sjunga 
Ordet kunde ge månniskan en upplevelse som hjålpte henne 
att identifiera sig med det budskap som Ordet bar fram. Alltså 
blev inte bara Ordet utan också musiken ett viktigt kommu-
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nikationsmedel for Luther når det gållde att fora fram den 
evangelisk- lutherska trostolkningen.

Musikalisk uttrycksfbrmåga var for Luther en gåva som månn
iskan forsetts med av Gud i Skapelsen. Luther uttryckte i ett 
brev att man behovde psalmer på modersmålet ’’for att Guds 
ord också i sång kan bevaras bland folket”. Ordet och musiken 
stod for Luther i ett nåra samspel med varandra. Både Ordet 
och musiken hjålpte månniskor att fordjupa forståelsen for 
den evangelisk-lutherska trostolkningen, fnte så att musiken 
tog over Ordet, men den medverkade till att fordjupa forstå
elsen for och upplevelsema av det kristna budskapet. ”F6r 
att månniskor skall forstå” var hans ledord når det gållde att 
formulera Ordets och musikens uppgift.1

Att sjunga psalmer blev ett viktigt led i reformationen och i 
evangeliskt-lutherskt gudstjånst-, andakts- och fromhetsliv.
Vad kråvs då for att kunna svara mot den uppgiften idag och i 
morgon?2



Reflektion over sångens och mnsikens roll i gudstjansten och i 
ovrigt Jdrsamlingsarbete

Tyngdpunkten i psalmboksarbetet har under senare år legat 
på att psalmboken skall vara en gudstjånstbok. Det gor boken 
mindre anvåndbar i verksamheter utanfbr det strikta guds- 
tjånstsammanhanget. Foljden biir lått två traditioner: en inn- 
anfbr gudstjansten och en utanfor, dit t.ex. ungdomarnas sång 
och musik hånvisas.3 Man behbver alltså ifrågasåtta psalmbo- 
kens roll, innehåll och form i framtiden.

Psalmbokens roll som gudstjånstbok år viktig. Psalmen spelar 
en central roll i gudstjånsten. Den process mot okad fordjup- 
ning som psalmsång i gudstjånsten kan inspirera till ror sig 
dock inom en inomkyrklig och inomliturgisk process. Både 
upplevelser, texter, ritual, boner, utlåggningar och tolkningar 
fungerar inom en central liturgisk kontext.

Per Olof Nisser har i sin avhandling, Ett samband att beakta - 
psalm, psalmbok, samhdlle4 visat att psalmboken kan och bor 
ha plats for viktiga teman som har relevans i ett samhållsper- 
spektiv. Det ligger i linje med Svenska kyrkans uppdrag.

I den Kyrkoordning som antogs 1999 i samband med for- 
åndrade relationer mellan stat och kyrka i Sverige skrev man: 
’’Svenska kyrkan år en dppen folkkyrka med uppdrag att for
media evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum for alla, 
for den sokande och tvivlande likavål som for den trosvisse, 
for den som har hunnit kortare likavål som den som hunnit 
långre på trons våg”.5 2004 deklarerade Svenska kyrkan i en 
s.k. kommunikationsplattform att ’’Svenska kyrkan vill ge rum 
for moten med Gud och med den som tydligast låter oss ana 
vem Gud år, Jesus Kristus [...] Svenska kyrkan vill vara nåra

glådjen och nåra sorgen, nåra livets Gud [...] Det år i Gud 
som vi lever, ror oss och år till”.6

Att erbjuda ”rum for moten”, att visa att Gud år nåra i glådje 
och sorg forutsåtter kommunikation, dår tolkningsforetrådet 
inte enbart reserveras for institutionen. Moten forutsåtter di
alog, att man tar hånsyn till tolkningar som moter utanfor det 
liturgiska och kyrkligt institutionella sammanhanget, i andra 
rum ån i det traditionella kyrkorummet.

En psalmbok som skall tillgodose individuella behov av att 
vara till hjålp på våg mot kristen livstydning kan inte bara vara 
gudstjånstbok utan också individuelt meditationsbok. Så fung- 
erade psalmboken i svensk tradition till långt fram i tiden. En 
psalmbok i dag behover dårfor innehålla texter och musik som 
inte bara har ett gudstjånstperspektiv utan också ett individu- 
ellt perspektiv. Den kristna sången och musiken behover stå i 
dialog med forfattare och musiker som i sin tur år beredda att 
fora en dialog kring hur man producerar text och musik kring 
grundlåggande existentiella frågor.7

Under arbetet med Psalmer i 2000-10^ i Sverige utgick man 
bl.a. från vilka frågor som kunde vara viktiga for månniskor 
i nutid och framtid. En psalmbok har som sin traditionella 
upplåggning en institutionell bakgrund, en dogmatisk upp- 
låggning eller en disposition efter kyrkoåret. Eftersom Psalmer 
i 2000-talet inte var avsedd som en ny av Svenska kyrkan 
antagen psalmbok utan som ett experimenthåfte som sårskilt 
skulle ta fasta på och tillfora sådant material som tidigare varit 
mindre representerat i svenskt psalmboksarbete, så var det 
motiverat att reflektera over startpunkt och disposition. Inte 
minst i ett identifikationsperspektiv år både startpunkt och 
disposition viktiga. Sårskilt om samlingen inte bara år tånkt for
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gudstjanstbruk utan också for enskild och gruppvis medita
tion biir f’rågor om mojlighet till identifikation och fordjupning 
viktiga.9

Som grundlaggande metafor anvandes begreppet ’Vågen”, en 
metafor som inte ar ovanlig i livstolkande sammanhang.10 Den 
ar heller inte okand for Nya Testamentet. Paulus forfbljde som 
bekant till en borjan just manniskor som var ”på den vågen”. 
Metaforen antyder alltså både en process, ett innehåll och ett 
mål.

Startar man med metaforen vågen, så kommer fokus inte bara 
att ligga på vågen i innehållslig mening - vad moter på vågen?
- utan också på dem som har att vandra vågen mot målet. 
Uppgiften i psalmerna år att hjålpa månniskor att komma vida- 
re i sin kristna tro. Grundlåggande biir då tankar om existen- 
sen (vad år meningen med livet) vilka pekar fram mot hoppet, 
frågoma (vilka viktiga f’rågor ståils jag infor under vandringen 
på ”den vågen”), vilka år svaren samt vilket språk talas (bur 
kan jag uttrycka och samtala kring den kristna tron) och vem 
lyssnar? (Vreeswij k).11

Den viktigaste frågan månniskan ståller sig i nutid år nog 
frågan om tillvarons mening. Trostolkningen talar om ’tillvaron 
som Guds skapelse’. Det gålier for månniskan att komma till- 
råtta med sin roll i tillvaron, sin existens. Tfostolkningen talar 
om ’månniskan i Guds band’. Kriser och katastrofer moter 
månniskan på den vågen. Trostolkningen talar om råddning- 
en genom Jesus Kristus - Frålsaren. Når krisen overvunnits 
behover månniskan hjålp att leva vidare. Trostolkningen talar 
om Hjålparen - den heliga Anden. Allt detta kan uttryckas i 
ord och ton, i text och musik:
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Reflektion over den kristna sangens och musikens roll i ett 
bredare perspektiv både i och utanfor kyrkan och vad detta kan 
tillfora månniskors livstolkning och livstydning

Livstolkning år en process som går ut på att iaktta, uppleva, 
formulera, utveckla, omprbva och revidera instållningen till 
livet och tillvaron.12 Livstolkning brottas vi alla med.

En aktiv livstolkningsprocess hjålper månniskor att ta stållning 
till trostolkningar. En trostolkning rymmer budskap, bon, 
tradition, andakt, symboler, principer for gott och ont, rått och 
orått etc. som månniskor har att ta stållning till.

I en aktiv process utmanar livstolkning och trostolkning varan- 
dra.

Moten och utmaningar mellan livstolkning och trostolkning 
forutsåtts leda fram till en livstydning, det egna valet på indivi- 
dens egna premisser och utifrån egna beslut.

* Livstolkning ■
T Livstydning X 

Trostolkning

Livstolkning och trostolkning år båda Jorutsåttningar for livs
tydning. Livstolkande biir sången och musiken når den bidrar 
till att en aktiv process utvecklas dår man kontinuerligt iakt- 
tar, upplever, formulerar, utvecklar, omprovar och reviderar 
instållningen till livet och tillvaron i den egna trostolkningen 
eller i andra trostolkningar med sikte på att nå fram till en 
egen livstydning.

I princip år detta inget nytt. Frågor om hur kyrkans livstolkan-



de psalm och sång kan hjalpa till trostolkning och livstydning, 
till det egna valet, agnade t.ex. Emil Liedgren uppmarksamhet 
åt i sina psalmer. Den av hans texter som kanske tydligast visar 
på processen iaktta, uppleva, formulera, utveckla omprova 
och revidera nar den stalls infor den kristna trostolkningen år 
psalmen ”En dunkel ortagård jag vet”13. Hår år livstolknings
processen tydlig: ortagården lockar med sin enslighet, fbrsok 
att finna en våg, som år smal och aldrig utan fara, upplevelsen 
av att vara så nåra den friska kållan att ”jag kunde nå den med 
min hand” - men kanske åndå inte nå den, osåkerheten: ”jag 
vid porten drojer ån” och så omprovningen, tilliten: ”Du vet 
ock, att jag har dig kår”. Livstolkning konfronterar trostolk
ning: det handlar om vem som år ”min båste vån”, om att 
finna vågen som "lyfter, stårker, hår” - tilis Liedgren finner sin 
livstydning: ”jag har dig kår”.14

Ett annat exempel på hur en psalmforfattare kan forena livs
tolkning och trostolkning år Nathanael Beskows doppsalm: 
’’Fader, du som livet tånder, tag i dina goda hånder /delta 
spåda månskoliv. /Kristen tro som allting vinner /och det Ijusa 
målet hinner, /åt ditt barn till gåva giv”. Redan i forstå versen 
knyts dopfoljets upplevelse av att stå infor ett nyfott barn med 
allt vad det innebår av både hopp och ansvar samman med 
det kristna budskapet om Gud som tryggheten. I sista versen 
vidgas perspektivet till ett budskap till var och en i dopfoljet:

Dunkla åro månskors oden, 
livet ryms i dem, och doden.
Slåkte foljer slåktes spår.
Ej vi frukta ej vi famla;
Du oss leder, du vill samla 
I din famn oss, Fader vår (1986:380).

Den kristna sångens och musikens uppgift år hjålpa 
månniskor att tydliggora och forstå vad det innebår att tolka 
livet och tillvaron i ett kristet perspektiv. Kyrkan behover 
uppmårksamma att den egna livstolkande sången och musi- 
ken behover ha inslag både av process, av att iaktta, uppleva, 
formulera, utveckla, omprova och revidera, och av en uttryckt 
trostolkning om den skall vara månniskor till hjålp med deras 
livstydning. Dårmed inte sagt att vaije enskilt inslag exem- 
pelvis i en gudstjånst eller under enskild meditation behover 
innefatta alla delar i processen men att helheten gor det.

Ett aktuellt exempel på hur man inom Svenska kyrkans 
konfirmandarbete har sokt kombinera livstolkningsprocess 
och trostolkning for att visa på en våg till livstydning och tillit 
år den konfirmandbibel som tillkommit som ett resultat av ett 
konfirmandprojekt inom Lunds stift. Bibelordet år det grund- 
låggande, men i olika sammanhang aktualiseras livstolkande 
sång som har andra rotter och andra trostolkningsperspektiv 
som ett sått att berika och fordjupa livstolkningsprocessen, 
reflektera over och kritiskt granska olika trostolkningsalterna
tiv som en forberedelse for den personliga livstydningen, det 
egna valet.15

Konfirmandbibeln år ett exempel på en tredje viktig forutsått- 
ning for utveckling av kristen livstolkande psalm.

3. Lyhordhet for kommande brukare

Jag tånker ibland på Paulus och hans framtrådande på Are- 
opagen i Aten. Paulus startade inte sin forkunnelse med en 
proklamation, den fick vånta ett tag. Han startade som bekant 
med att peka på ett altare ”åt en okånd Gud”. Så kom prokla-
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mationen: ’om denne Gud ar det som jag har kommit for att 
forkunna for er’. Lyhordhet mot dem man vill komma i dialog 
med skapar hellre fortroende och forvantan an motstånd och 
fornekelse.

Det finns mycken lyhordhet utanfor kyrkan. Mycken livstolk- 
ningsprocess sker mer eller mindre medvetet och kanske dar 
man minst anar det. En framtradande TV-personlighet som 
man kanske inte utan vidare forknippar med mera fordjupad 
reflektion kring tid och evighet svarade på en journalists fråga 
for inte lange sedan om sin tro på Gud: ”Ja, det år något myck- 
et trosterikt i tanken att det finns något som år långt storre ån 
dig sjålv och så stort att det inte låter sig forstås” (Leif GW 
Persson). Man kan såga att interyjupersonen talar teologi utan 
teologiskt språk.

I en undersokning vid Goteborgs universitet inom SOM-insti- 
tutet, som står for ’’Samhålle, Opinion och Medier” konsta- 
terades att ”[d]et finns [...] en stor grupp svenskar som både 
såger att de tror på Gud, men varken her eller deltar i guds- 
tjånster”.16

Lyhordhet handlar om moten. Hur skapar man en livs- och 
trostolkande kristen sång och musik som moter månniskor i 
en process som går ut på att med den livs- och trostolkande 
psalmen och sången som redskap iaktta, uppleva, formulera, 
utveckla, omprova, revidera och dårmed hjålpa månniskor 
fram till kristen trostolkning och livstydning.

I ”Den stumma fortvivlans psalm”, skriven i direkt samband 
med tsunamikatastrofen i Phuket 2004 heter det:

Når marken brister och alk år kaos, var år du Gud, som vi litat 
på?
Når ord biir stumma och ångest råder: vem år du Gud - vi vill 
se din nåd.

Vår smårta skriker når livet slår oss - var år du Gud, som kan 
svika så?
Når tillit brister och vrede våxer: vem år du Gud - vi vill fa din 
nåd!

Vi har varandra att hjålpa, stodja. Hur kan du Gud låmna allt 
till oss?
Vi gråter, ropar och hår vår borda: kom Gud till vårlden - den 
lider så!

Når Kristus kom såg vi en som orkan Han år vår Bror, och han 
ger oss mod.
Långst in i morkret år han oss nårmast: Ar han vår vila - år 
han Guds nåd?17

I en krisartad situation reses både frågor om livstolkning och 
trostolkning. Efter kårnkraftskatastrofen i Japan 2010 var 
lyhordheten stor. Då fick ”Den stumma fortvivlans psalm” en 
tydlig funktion:

Då var det måndag igen. Påjobbet hade vi måndagsmote 
med all personal. Och det var min tur att leda morgonbdnen. 
Med tanke på forrå veckans hemskheter sjdng vi en av de nya 
psalmerna som handlar om kaos, ilska och tvivel, [Ps 2000 
talet] nr 848. Jag kånde mig riktigt tacksam over att hitta den, 
att den fanns dår då vi behovde den.18
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”År han vår vila - ar han Guds nåd?”. Hår finns ingen fårdig 
forklaring men en mojlighet att gå vi dare. Forfattaren Kjell 
Wiklund forklarar i en intervju: ”Jag tyckte det var viktigt med 
ett frågetecken [...]. Man harju alltid lågen dår man tvivlar, 
dårfor var det viktigt med frågetecknet på slutet. En mojlighet 
till dialog.”

I interyjun såger forfattaren vidare; ”Det var inte meningen att 
min psalm skulle hamna i psalmboken”. Interyjuaren konsta- 
terar:

Han vet att "psalmen” anvånds i katastrofsituationer som ett 
slags verktyg att såtta ord på sin fortvivlan.
- Man år arg på Gud och hos många år det inte tillåtet.
Kjell [Wiklund] såger att han blev lite forvånad over att man 
tog med den i psalmboken.
-Jag uppfattade det sjålv som en brutal text och ett ifrågasåt- 
tande av Gud.
Han tycker psalmen speglar vår tid, dår vi månniskor år om- 
givna av katastrofer.19

Psalm 848 rymmer både livstolkningsprocess, trostolkning 
och en tydlig anvisning om en mojlig livstydning. Frågetecknet 
markerar att allt inte år sjålvklart. Det år anmårkningsvårt att 
psalmforfattaren ifrågasåtter att psalmen verkligen hor hemma 
i en psalmbok samtidigt som han konstaterar att psalmen 
faktiskt anvånds i sårskilt påfrestande situationer. Det visar 
att psalmen verkligen behovs når krisen år ett faktum men att 
psalmforfattare kan vara rådda for att mota sådana behov.

Anders Frostenson har pråglat begreppet identifikationspsal- 
mer.20 Han argumenterar for en analys med två brånnpunkter, 
dogmat och dikten. Dogmat står for trostolkningen, dikten kan

stå for den process som hjålper till klarhet om trostolkningen. 
Målet år livstydningen. En avgorande fråga biir då: vilken år 
utgångspunkten? År det dogmat eller dikten, trostolkningen 
eller livstolkningen, lyhordheten eller proklamationen?

En forutsåttning for att någon skall kunna identifiera sig med 
en psalm eller sång år att man kan relatera sig till, kånna igen 
sig i och fångas av att något av vårde for en sjålv syns bli sagt 
i texten eller ha funnit musikaliskt uttryck i melodin. Av mot- 
tagandet att doma tycks Frostensons psalm ”Guds kårlek år 
som stranden och som gråset”21 vara en psalm som månniskor 
i skilda sammanhang kunnat identifiera sig med. Psalmen 
rymmer tydliga identifikationspunkter, som relaterar till skilda 
livssituationer: ”vi frihet fick att bo dår, gå och komma, att 
såga ’ja’ till Gud och såga nej”, ”vi vill den frihet dår vi år oss 
sjålva, den frihet vi kan gora något av, som ej år tomhet men en 
rymd for drommar”, ”åndå år det murar oss emellan [...] vår 
fangdråkt år vårt eget knutna jag”. Det avspeglar en lyhord- 
het hos forfattaren for vad månniskor brottas med. Dogmat, 
trosbudskapet formuleras oppet och i den personliga identifi
kationens forlångning: Guds kårlek, Gud forlåtelse, frisågelsen 
i domen. Egentligen år psalmens anslag dogmat: ”Guds kårlek 
år som [...]” men det år rimligt att tolka psalmen så att dess 
genomslagskraft ligger i identifikationsmojligheterna snarare 
ån i det dogmatiska budskapet.

Frostensons psalm om krukmakaren har Gud som central ak
tor.22 Den inledande bilden av krukmakarskivan utgår från att 
Gud år den aktive. Bibeltexten fyller en dogmatisk funktion. 
Biir det en vacker skål? "Krukmakam [kursiv hår] glådes då”. 
Får han inte som han tånkt, ”han boijar en gång till”. Månn- 
iskan biir något formbart i Guds hand, Gud ståller villkoren: 
”Forma oss, o Gud, till det som du beståmt och tånkt”. Hår år
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dogmat centralt och identifikationsmojligheten problematisk, 
inte bara for att inte sarskilt många manniskor kan identifiera 
sig med situationen i krukmakeriet utan mer for att tanken på 
att det att vara lera i Guds band som Gud beståmmer formen 
for ar fråmmande for många manniskor. Har moter inte samma 
lyhordhet.

Lyhordheten mot kommande brukare av psalm och andlig 
sång behover problematiseras och reflekteras over. En med- 
veten och ofta kritisk instållning till myndighetssamhållet gor 
sig t.ex. gallande bland ’’yngre vuxna”. Det har bl.a. Teija 
Mikkola, Kati Niemelå och Juha Petterson visat i rapporten 
The Questioning Mind, Faith and Values of the New Genera
tion}3 Unga vuxna i 30-årsåldern vill vålja fritt eller i varje fall 
i dialog med kyrkans representanter den sång och musik som 
man vill lyssna till. Det galler som bekant inte minst infor de 
kyrkliga handlingarna, sarskilt dop och vigsel. På natet kan 
man finna dialoger t.ex. mellan unga fbråldrar som tar initiativ 
och foreslår vad som skall sjungas och spelas vid dop av deras 
barn.24

Detta hor rimligen samman med den okande individualisering 
i samhållet och frigørelsen från ett institutionellt tånkande 
som man från olika håll i forskningen pekar på.25 Kravet på 
tolkningsforetråde år utbrett. Från ett individuellt perspektiv 
ståils individuella krav på hur man vill utveckla sin relation 
med kyrkan. Man vill behålla sin egen individualitet når det 
gålier institutionen kyrkan och dogmat men i varje fall tills 
vidare forlita sig på de traditionella kyrkliga handlingarna 
under forutsåttning att man far påverka deras upplåggning och 
ge uttryck for hur man kånner infor och tolkar livets grånssitu- 
ationer.26
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Ett uttryck for denna individualitet kan man finna i Fredrik 
Welanders recension av Tommie Sewon27 den 17 april 2006. 
Welander skriver bl.a.:

Tommie Sewon skriver mig inte på nåsan, påstår inte något ut- 
anfor sig sjålv, ståller mig inte infor några val. Istållet delar han 
med sig av tankar, kånslor och frågestållningar som beror mig. 
[...]
Några av sångerna har foljt och hjålpt mig igenom de sista sur
sega vinterveckorna. Fantastiska programforklaringen “Psalm 
for ambivalenta” har tagit plats bland mina nationalsånger.
“Vi bygger inte några kyrkor 
Marscherar inte med banér 
I oppenhet finns våra styrkor 
Vi ser vad andra också ser”28

Sprudlande “Drabba mig” låter som allt annat an den natt- 
vardsbon Tommie Sewon skrivit den att vara, tånker jag for- 
domsfullt. Hår finns inget av det tunga allvar som fått mig att 
vånda ryggen åt kyrkan. Inga lagar och regler. Istållet hundra 
procent månsklighet.
[...]
Ett par av låtarna går långre in i en tradition ån jag år beredd 
att gora, men de fiesta går åt rakt motsatt håll. De bppnar 
dorrar på vid gavel, blåser som ett korsdrag genom rum som 
behovde fyllas med nytt syre. “Når vi samlas i sorgen”, som år 
skriven som en sårskild forbon i samband med flodvågskata- 
strofen julen 2004, år något av det mest hoppfiillt ledsamma 
jag någonsin hort. Med ett avslut som år så vackert att hålften 
vore nog. Och avslutande trion “Himlen och jag”, “Gå med 
solen” och “Den stora gåtan” skickar ut mig i sommarhalvåret 
2006 med ett brett leende på låpparna.
Livet år inte något straff. Inte en synd. Snarare en gåva, eller



en gåta. Kanske ar det den insikten som kravs for att gora en 
egen massa.
Utan att for den skull bygga en kyrka.29

Det ar tydligt att recensenten genom att lyssna på Sewons 
måssa stimulerats till att reflektera både over vad kyrkan fak
tiskt står for och sin egen installning. Uppenbarligen spelade 
musiken en våsentlig roll for hans upplevelse. Han finner att 
han med Sewons tolkning kan stålla upp på mer an vad hans 
tidigare uppfattning om Svenska kyrkans trostolkning tillåtit. 
Kritiken mot Svenska kyrkan som institution står kvar.

I sina reflektioner kommer Welander nåra vad Sewon sjålv me
nat med sina låtar, eller annorlunda uttryckt, Sewon har med 
sin musik och sitt språk stimulerat en for kristen tro fråmman- 
de att reflektera vidare, fbrdjupa och delvis revidera:

- Jag har alltid skrivit om tre relationer, såger Tommie. Till 
mig sjålv, till medmånniskor och till det jag kallar Gud. På 
mina tidigare skivor har det varit starkast fokus på min egen 
historia och senast beråttelser om moten med månniskor.
Nu var det dags for det svåraste - att skriva om tro. En knuff 
i ryggen på den vågen blev en inbjudan att resa till Italien for 
att skriva bidrag till en ny sångbok, Psalmer i 2000-talet [...]. 
Resultatet blev ett par sjungna boner med en stark långtan 
efter tro, som sedan kompletterats med andra sånger, några i 
mer tillitsfull anda. I måssans liturgi finns tro, tvivel och hela 
livets kånslodramaturgi i koncentrat - vid sidan av varandra. 
Dårfor valde Tommie att sortera in sina sånger i måssans form, 
vårs tydligaste tema blev det ambivalenta.30

Welanders text foljer ett vanligt monster for musikrecensioner. 
De upplevelser musiken aktualiserar kommenteras forst, ofta i

mera obeståmda termer som skont att lyssna till, avslappnan- 
de, inte sålian något om vad man sett framfbr sig, hdrt inom 
sig etc. Delta upptar ofta en god del av recensionen, men fbrr 
eller senare kommer recensenten in på vilket eller vilka spår 
på plattan som i sin text bår fram ett budskap. Något som 
åtminstone i vissa recensioner biir fbremål for någon form av 
analys och utgångspunkt for dialog med texten/textfbrfattaren. 
De fiesta recensioner avslutas med en sammanfattning kring 
det meningsfulla i att ha lyssnat till skivan. Har man fatt en 
fordjupad forståelse?31

De som medverkar på CD-skivorna påpekar gårna sjålva 
viklen av att fa fram ett budskap. Ofta handlar det budskapet 
om vad man sjålv upplevt och hur man tolkat sin situation: 
’’Låten heter ’Mitt mod’. Det handlar om att inte vara rådd for 
att våga vara sig sjålv, man ska inte låtsas vara någon annan. Jag 
tycker det år viktigt att man har något att såga i låten” (Lova 
Sdnnerbo, vinnare av Lilla Melodifestivalen 2012).32 Indivi
dualiseringen lyser igenom samtidigt som intervjun visar på en 
medveten vilja att anvånda både text och musik for att andra 
skall forstå och kanske bli hjålpta.

Den pågående teknikutvecklingen innebår att den kommande 
generationen våxer upp i ett mediesamhålle som mindre pråg- 
las av bocker och mer av nåt och mobiler. Det skapar mojlig- 
heter for individuella sokningar och upptåckter som både kan 
betecknas som livstolkande och som uttryck for olika trostolk
ningar och som kan stodja, fbråndra eller fbrdjupa den privata 
livstydningen, det egna valet. Då behover dessa sbkare också 
finna uttryck for kristen livstolkande psalm och sång och for 
kristen trostolkning som alternativ till vad som annars kan 
håmtas från nåtet, skapade i lyhbrdhet for kommande brukare.
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4. Psalmarbete fdrutsdtter kommunikation och dialog med 
forfattare och musiker

Psalmfbrfattare som arbetar med kristen livstolkande sång och 
musik och den trostolkning som skall formedias behover lyss- 
na och lara av forfattare och musiker utanfor sin egen kontext. 
Wallin larde av romantikerna en mjukare och innerligare ton 
som han tillampade i sina psalmer.33 Anders Frostenson skrev 
i ett journalistiskt sammanhang texter om Spirre Spindel 
vilket larde honom att skriva kyrkovisor for barn som sedan 
också blev psalmer for vuxna.34 Utmaningen till psalmfbrfatta
re ar att på aktuella språkliga och musikaliska villkor kommu- 
nicera en kristen vardegrund som kan bidra till manniskors 
trosutveckling och livstydning. Så resonerade Luther. I Lilla 
katekesen oversatte han i sina fbrklaringar trons språk till ett 
allmånmanskligt erfarenhetsspråk. I melodival anknbt han 
gårna till folklig tradition.35

Når arbetsgruppen for Psalmer i 2000-talet undersbkte hur 
diktare med andra tolkningstraditioner formulerade sig kring 
existentiella frågor så kunde man naturligt nog både upptåcka 
likheter och skillnader. I humanisternas psalmbok, Den svens
ka hogtidsboken, kunde arbetsgruppen t.ex. finna gemensam- 
ma och alternativa uttryck for både oro och trygghet.36

Inom arbetsgruppen genomfordes en analys av den svenske 
trubaduren Cornelis Vreeswijks produktion for att sbka likhe
ter och skillnader i tolkningar av grundlåggande existensfrå- 
gor.37 Ångesten over existensens utmaningar mbter t.ex. både 
hos Cornelis Vreeswijk och hos den islandske psalmdiktaren 
Kolbein Tumason:
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Vreeswijk
Vad år det som skiljer ångest 
och mod?
Jo, vatten och blod.
Vad skiljer då mod från en 
galen håg?
Apotekarens våg
Och det som i skålen låg.38

Tumason

Himlens timmerman 
som mig hjålpa kan, 
kom med stor misskund 
i min svåra stund.39

Ångesten har de gemensam, Ibsningarna skiljer dem åt: sti- 
mulantia eller himlens timmerman? Livstolkningsprocessen 
pågår hos båda, trostolkningarna år ofbrenliga men långtan 
efter en livstydning som kan ge trygghet år bådas mål.

Ångest måste de fiesta månniskor någon gång brottas med.
Vill man skriva en psalm om ångest så måste man veta vad 
månniskor kånner ångest infor. Hur beskriver diktare och 
kompositbrer moderna månniskors upplevelser av ångest? 
Hur kan psalmdiktare mbta månniskor med sitt kristna bud
skap om befrielse på ett språk och med ett innehåll som kan 
bli fbrstått och utvecklas till en kristen livstydning dår budska
pet om forlåtelsen står centralt? Tumasons sått att uttrycka sin 
trostolkning kan vara svår att forstå for nutidens individualise- 
rade och sekulariserade månniskor.40

Att undervisa om och tydliggbra de kristna grundbegreppen 
år en viktig uppgift. En annan år att undersbka vilka existen
tiella upplevelser det år som månniskor behbver tolka och 
sbka svar på, vilket språk och vilka metaforer de anvånder for 
att uttrycka delta på och formulera den kristna trostolkningens 
svar med ledning av delta nya språk. Ett sådant språk sbkte 
Dan Andersson.41 Musikupplevelser spelar en stor roll.42 Våljs 
den forstå vågen riskerar man att kristna i framtiden kommer



att vara en minoritet val bevandrad i traditionellt kristet språk 
men med svårigheter att vinna acceptans for det språket i vi- 
dare kretsar. Valjer man ensidigt att soka ett nytt språk riskerar 
man att tappa bort sådana dimensioner i den kristna trostolk
ningen som år grundlåggande vårdefulla for månniskor på 
deras våg mot kristen livstydning och egna val.

Kanske har man alltfbr starkt betonat oforenligheten. Grund
låggande våsentligt år att man inte skapar en motsåttning 
mellan ’’traditionellt” och ”nytt” sått att formulera sig kring 
den kristna trostolkningen, att bara ett språk och en musika- 
lisk form far anvåndas. Psalm på traditionellt språk behover 
också unga månniskor sjunga, inte minst for trostolkningens 
skull. ’’Traditionalister” behover sjunga och hjålp att tolka de 
uttryck som meningsfrågorna far i en ’’sekulariserad” form. 
Kyrkan skall ju ha många rum med skiftande mojligheter! Men 
man skall också kunna vistas i samma rum. Ungdomsmusiken 
skall inte behova hånvisas till kållarutrymmena medan tradi- 
tionell psalm och sång behåller kyrkorummet for sig.

Texter liksom musik kan fungera overbryggande. Ljuset, hop
pet, tron på framtiden, på en annan och ny vårid, år gemen- 
samma teman for olika trostolkningar och traditioner. Mikael 
Wiehe har formulerat en sådan text:

Det finns nåt vitare nåt Ijust nåt som år klarare /Efter det 
morka kommer nåt annat. Ett annat liv ån det vi har /Det finns 
en grånsloshet en frihet något som forløser /Jag ve t Jag tror 
Jag tror jag vet En annan vårid ån den vi har /Det skimrar Det 
blåndar mej Det lockar som bilder i drommen /Det rena klara 
Ijusa låtta Ett annat liv ån det vi har /Det finns ett ogonblick 
en chans kanske en mojlighet /Att skapa forma bygga foda 
en annan vårid ån den vi har /Det skimrar det blåndar mej

Det lockar som glittrande vatten /Det rena klara Ijusa låtta Ett 
annat liv ån det vi har.43
Åven om texten kommit till i en sekulår kontext så kan den 
också aktualisera en kristens framtids- och evighetshopp. I 
dialog kan man hjålpas åt att se vad som år gemensamt: den 
existentiella upplevelsen och vad som skiljer: tolkningen av 
den vårid som ’’skimrar [och] blåndar”.

Vad som gåiler om språk och kristen trostolkning gålier också 
om de musikaliska uttrycken. Teologiskt kan man med Luther 
uttrycka detta så att formågan att uttrycka sig i musik som 
månniskan fatt i skapelsen utgor ett av de viktigaste medlen 
månniskan har for att uttrycka meningsfrågorna. Sven Rune 
Havsten har i avhandlingen Musikanskuelsen i det 17. Århund
redes lutherske tradition^ 2004, belyst de teologiska hållningar 
till musiken, som kånnetecknade 1600-talets ortodoxi. Han 
fann bl.a. två huvudteman: musiken som lovprisning och mu- 
sikens eskatologiska dimension, forestållningen om den him
melska musiken. I reflektionen kring dessa huvudteman ingår 
ett moment av upplevelse, som kan fangas och aktualiseras i 
musik. Lovsång och upplevelse hånger nåra samman. Sådana 
upplevelser gors i dag kanske sårskilt inom lovsångstraditio- 
nen. Inger Selander har undersokt relationen mellan text och 
musik i moderna psalmer och diskuterar analysmetoder for att 
beskriva relationen mellan ord och ton.44

Musik upplevs och tolkas olika beroende på person och 
kontext. Det handlar om personliga resurser, kunskaper och 
erfarenheter samt det sammanhang i vilket musiken fungerar.45 
I en evangelisk-luthersk kontext bildar bibliska beråttelser, 
lovsång och upplevelse av mening den tolkningsram inom vil- 
ken musiken fungerar och medverkar till tydning. Månniskan 
betraktas som ett instrument, som Gud via den heliga Anden
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kan spela på. Den religiost-existentiella, erf’arenhetsbaserade 
tillgången till musiken gor den till ett ’’helt centralt medium 
for kommunikationen av andliga, transcendenta krafter”, en 
del av ’’praxis pietatis”.46

Olika musikstilar kan bidra till fordjupad upplevelse av 
budskapet och stimulera till vidare analys och dialog. Att ta 
till vara olika musikstilar ligger i linje med kyrkans identitet 
- dess ecklesiologi - att vara till både for sokare och tvivlare 
liksom for dem som kommit långre på trons vag och som ar 
mer fortrogna med budskapet, beråttelserna.471 anslutning 
till Psahner i 2000-takt gavs en CD-skiva ut med ett urval 
av texter och musik från samlingen. Dår illustreras både den 
musikaliska nyansatsen och olika sått att framfora psalmerna 
på, inte minst praxis med en fbrsångare och forsamlingens 
medverkan i refrången.48

Den teologiska utmaningen år att utifrån musiken och genom 
att återvånda till denna engagera till samtal, analys och dialog 
kring budskapet, beråttelserna - Ordet - utifrån de upplevel- 
ser musiken gett och bidra till fordjupad forståelse for den 
evangelisk-lutherska trostolkningen. Det forutsåtter utvårde- 
ring och vidare utvecklingsarbete och forskning.

Vetenskaplig forskning kring innehåll och kommunikationsfor
mer med relevans for psalmarbetet lagger en fastare grund for 
framtida psalmarbete

Psalmarbete forutsåtter utvårdering av kontinuerlig produk
tion av psalm och sång inom kyrkorna.

Utveckling av kristen psalm och sång gors inte bara for nutid
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utan också for framtid. Den strategi som Svenska kyrkan for 
nårvarande foljer kan beskrivas som kontinuerlig produktion 
och utvårdering av psalm och sång.49 Det år i linje med denna 
strategi som man skall se Psalmer i 90-talet och Psalmer i 
2000-talet. Ett exempel på sådan kontinuerlig produktion år 
den verksamhet som pågår i Sverige i AF [Anders Frosten
son]-stiftelsens regi, dår stipendiater trånas i psalmskrivande 
på olika nivåer. Några sådana texter finns representerade i 
Psalmer i 2000-talet.50 Flera liknande initiativ behovs. Fbrut- 
såttningen år att resurser personligt och ekonomiskt finns att 
tillgå som kan garantera ett långsiktigt skapande och kritisk 
utvårdering.

Från Sverige kan man håmta tre exempel på utvårdering:
Kajsa Ahlstrand har i en uppsats granskat texter i Psalmer i 
2000-talet. Granskningen genomfors som en jåmfbrelse mel- 
lan det budskap som texterna i samlingen kommunicerar och 
en undersokning av hur månniskor i en medelstor svensk stad 
tånker om religion och livsåskådning. Resultatet av undersok- 
ningen visar att det finns bverensståmmelse mellan vad majo
riteten av interyjupersonerna i den empiriska undersokningen 
tånker och samlingens texter, fråmst mellan medelklassens 
teologi och livsåskådningsintresse och psalmernas budskap. 
Som exempel på en text som fangar denna teologi tar fbrfatta- 
ren Psalmer i 2000-talet:

Hår vid stranden nåra vattnet /finns en plats som ger mig ro 
Hår vid stranden nåra vattnet /fylls mitt inre utav ro.
Har får jag vila /och Du finns hår mitt i livets kamp och strid. 
Hår får jag vila /och Du finns hår med din nåd for varje tid 
(814). "

Texten fortsåtter med en referens till når Jesus tillreder en mål-



tid for sina larjungar vid stranden av Genesarets sjd och slutar:

Har vid stranden nara vattnet /talar Du till oss idag.
Har vid stranden nara vattnet /ar mitt svar: Se har ar jag.
Hårfår jag vila [.. .]51

Ahlstrands resonemang kan tolkas positivt: samlingen svarar 
innehållsligt mot vad kyrkfolk i allmanhet tanker och kan 
forvanta sig av nya psalmer. En viktig fråga ar naturligtvis om 
det som manniskor forvantar sig också traffar centrala moment 
i den kristna trostolkningen. Ahlstrand efterlyser darfor om
råden som borde varit båttre representerade i samlingen, inte 
minst om man ser det i ett framtids- och ekumeniskt, globalt 
och religionsteologiskt perspektiv.52

Agneta Lejdhamre har i en avhandling 2011, Psalm Kon Kyr- 
ka, om ’’konsforståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmbo- 
ken och i Svenska kyrkans kyrkomote”, menat sig kunna visa 
”att psalmtexterna konsekvent medfor språklig dissonans for 
kvinnor, det vill saga medfor ett oversåttningsarbete som kvin- 
nor tidigt måste låra sig och sedan, oftast omedvetet, måste 
utfora for att uppfatta sig vara inkluderade i texter dår ’han’ 
konsekvent synliggors men endast sålian ’hon’ ”.53 I framtida 
psalmarbete behover uppmårksamheten på dessa problem 
skårpas.

Vid Gdteborgs universitet har Karin Karlsson lagt fram en li- 
centiatuppsats i ett samarbete mellan forskningsåmnena musik 
och litteraturvetenskap. Hon behandlar sårskilt tre samlingar, 
Psalmer i 90-talet. det s.k. Verbum-tillågget till nyutgåvan 
2002 av Svenska kyrkans psalmbok 198654 samt Psalmer i 
2000-talet. Undersokningen år komparativ med jåmforelse- 
punkter som identifikation, Bibeln som intertext och Guds

bilder samt åmnesområden som mission och evangelisation, 
diakoni, ekumenik, arbetsliv, ungdom, fred och samlevnad, 
miljo och svåra tillfållen i livet. Man kan ur den detaljerade 
undersokningen peka på att forfattaren fiinnit att Psalmer i 
2000-talet vissa punkter går långre ån tidigare samlingar, 
men att man på andra punkter inte nått fram till arbetsgrup- 
pens egna intentioner, t.ex. att infora flera ungdomspsalmer 
och dka mojligheterna till identifikation mellan psalm och 
brukare. Positivt år forsoken att musikaliskt anknyta till mo
dern musik, nackdelen år att en del av denna musik år mera 
individuell ån kollektiv, vilket minskar sångbarheten.55

Vetenskapliga utvårderingar utgor en viktig forutsåttning 
for att framtida psalmarbete skall vila på fastare grund och 
ge psalm och sång en fastare position. Fortsatt vetenskaplig 
forskning kring innehåll och kommunikationsformer med 
relevans for psalmarbetet lågger en fastare grund for framtida 
psalmarbete

Teknikutvecklingen ger som framgått nya mdjligheter att 
gora kristen sång och musik tillgånglig men reser också nya 
frågor.56 Kommande generationer våxer upp i ett mediesam- 
hålle som mindre pråglas av bocker och mera av nåt, låsplattor 
och mobiler. Vad innebår det for psalmbokens fortlevnad i 
traditionell form når framtida kyrkomedlemmar vant sig vid 
att låttare sdka sång och musik via nåtet ån i en vanlig psalm
bok? Vad betyder det for psalmsången i gudstjånsten? For den 
personliga utvecklingen och inlevelsen utanfor gudstjånstens 
sammanhang? Vilka positiva effekter kan den tekniska utveck
lingen fa? Sådant behover forskning och utvecklingsarbete 
kring psalm och andlig sång sdka svar på.

Ett utvecklingsarbete hamnar lått i tillåmpande resonemang
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baserade mera på erfarenheter och intuition och mindre på 
dokumenterad kunskap och analys utifrån teoretiska forut- 
såttningar. Kyrkorna behdver ett principiellt och pågående 
forskningsbaserat arbete som inte bara utvarderar utan stude
rar fbrutsattningar for kristen livstolkande sång och musik och 
som kan arbeta i ett langre perspektiv, helst som en kontinu
erligt forskande grupp. Ett sådant projekt kunde byggas upp 
som ett samverkansprojekt mellan kyrkliga forskningsråd 
och intresserade universitetsinstitutioner. Ett exempel på ett 
sådant initiativ år den finska evangelisk-lutherska kyrkan som 
med goda ekonomiska fbrutsattningar tillsatt en projektgrupp 
som i samverkan med bl.a. yngre forskare skall undersbka 
fbrutsåttningarna for psalmens roll i framtiden.57

Ett annat exempel år Povl Christian Balslevs och Jesper 
Hougaard Larsens rapport och diskussion utifrån erfarenhet
er ffån ett fbrsok med att integrera "rockmusikkens religiøse 
dimension” i danskt gudstjånstliv. I sårskilda temagudstjåns- 
ter, som har en friare form och dårfor låttare ger mojligheter 
till integration, har de infbrt rocktraditionens sånger i ett 
gudstjånstsammanhang. Viktiga begrepp for projektet var "Liv 
og Lys”58. Fbrfattarna gbr innehållsliga analyser, t.ex. utifrån 
temat ’brustet Halleluja’ i Leonard Cohens "Hallelujah”.

Det temat har i Sverige anvånts av bl.a. Christine Falkenland, 
trons och tvivlets forfattare59, i psalmen "Brustet halleluja”:

Nar jag kånner vårldens nod /och ser Udånde och dod.
Når rnitt liv jag ej forstår /och det gåtfulla består.

Då kommer jag till dig åndå /vart ska jag val annars gå 
med mitt bmstna halleluja, /hor mitt bnistna halleluja.
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Når en frestelse får makt/och jag visar digfdrakt.
Når jag bryter dina bud /och min skuld år tung, O Gud. 
Då kommer jag till dig åndå /vart ska jag vål annars gå 
med mitt brustna halleluja, /hor mitt bnistna halleluja.

Når jag vånder migfrån tro /och så kånner tvivel gro. 
Når jag inte orkar be /om det under du vill ge.

Då kommer jag till dig åndå /vart ska jag vål annars gå 
med mitt bnistna halleluja, /hor mitt bnistna halleluja.60

I Cohens text forekommer liknande teman:

HALLELUJAH
I’ve heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you don’t really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
That baffled king composing Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew her 
She tied you 
To a kitchen chair
She broke your throne, she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah

You say I took the Name in vain
I don’t even know the Name
But if I did, well really, what’s it to you?



There’s a blaze of light 
In every word
It doesn’t matter which you heard 
The holy or the broken Hallelujah

I did my best, it wasn’t much
I couldn’t feel, so I tried to touch
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you
And even though
It all went wrong
I’ll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah61

Anna Clara Tornqvist har i sin doktorsavhandling visat hur 
Falkenlands forfattarskap behandlar frågor om tro, otro, tvivel 
och sanning. Hon diskuterar också frågor om varfor texter 
kommer till som kan tyckas rymma både religion och sokandet 
efter alternativ. Man vill inte ’’slappa taget”. Det kan handia 
om sdkande efter tillit, brist på alternativ eller en konsekvens 
av den litterara utvecklingen: ”1 den tid når discipliner blan
das, dår grånser uppluckras, dår nya och gamla vården vågs 
mot varandra, dår uppstår också en annan litteratur”.62 Torn
qvist har visat att texter kan rymma mycket av både existentiell 
mening och forsok att ’’hålla fast”. Den kunskapen år viktig i 
ett hymnologiskt perspektiv.63 Texter kan foråndra perspektiv.

Falkenlands forlag låt trycka hennes psalm uppenbarligen 
inspirerad av Cohens text i en samlingsvolym med Falken- 
lands romaner 2008: ”På så vis kommer den att bilda ett annat 
slut på romanen, eller snarare en fortsåttning. Så biir de sista 
orden inte ett amen utan ett lovrop till Gud, om ån ett brustet 
sådant: ’Då kommer jag till dig åndå, /vart skulle jag vål annars 
gå /med mitt brustna halleluja, /hor mitt brustna halleluja”.64

En annan forfattare som tagit fasta på Cohens text år Tomas 
Sjodin.65 En bekant gjorde Sjodin uppmårksam på en inspe- 
lad konsert dår Cohen sjong låten ’’Hallelujah”:

[Cohen] boijar på ett sått som gdr att det tar nåstan en hel 
vers innan man kånner igen sig i låten, sedan halvpratar han 
genom ett par verser. Sedan sjunger han. Han sjunger så att 
det brister. Det år inte bara halleluja som brister (”a broken 
hallelujah”), det kånns som om han sjålv gor det, som om han 
ger rost åt någonting djupt dårinne. Under den sista refrången 
uppstår en kort tystnad mellan två halleluja. Med en precision 
som år nåstan kuslig såger han ’’Good night, friends” till pu- 
bliken i den pausen. Jag har lyssnat på låten och det korta som 
hånder i tomrummet hundratals gånger i min mp3-spelare. 
Hort hur han fyller tomrummet med vånlighet.

I fortsåttningen reflekterar Sjodin over vad han upplevt:

Mitt halleluja år också brustet. Det år inte samma sak som att 
det skulle ha gått sonder, och dårmed blivit något mindre. 
Snarare år det brustet i den bemårkelsen att det oppnat sig. 
Jag vet inte exakt når eller hur det skedde. Jag vet bara att det 
år så. Mitt halleluja år ett annat ån det jag sjong som tonåring, 
det år ett annat ån det jag mumlade som ”ung och lovande” 
pingstpastor, men det år ett halleluja. Det år dovare, mdrkare, 
fbrsiktigare och mer drojande, men det år ett halleluja. - Det 
år inte fullt så trosvisst som det var, men det år ett halleluja, 
alltså ett sått att uttrycka det allra djupaste i mig, och det vik- 
tigaste. - Brustenhet år inte riktigt samma sak som trasighet. 
Man kan inte vara hel och trasig samtidigt, men man kan vara 
hel och brusten, i den bemårkelsen att brustenheten blivit en 
del av livet, ett sått att leva. Jag sjunger mitt halleluja med sam-
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ma hjarta som då, men jag hor sjalv att det inte låter likadant 
långre.66
Vad hande under sången och i tomrummet under konserten? 
Publikens reaktion i fortåtad tystnad liksom Falkenlands 
inlevelse i Cohens text och Sjodins meditation i anledning av 
vad han upplevt ger en fingervisning om att vad man ibland 
klassificerar som sekulariserad sång och musik kan rymma en 
dynamik som kan såtta de djupare tros- och livsåskådningsfrå- 
gorna och upplevelserna på sin spets och fordjupa den egna 
trostolkningen.67

De danska forfattarna diskuterar begreppet ’psalm’. Når biir 
en psalm en psalm? Inte minst intressant år deras diskusson 
kring sammanhangets / kontextens betydelse: ’’Hvornår er en 
salme en salme? Ja, det korte svar er: ’Når den står i salmebo
gen’. Låten Fald min engel6S:

Fald min engel /blidt og stille /Jeg venter på dig her 
styrt dig ud fra /høje huse /Vi skal aldrig skilles mer’

Følg mig over dybe dale /indtil smerten holder op 
Løft dig over tidens dårskab /Hvil dig ungt på bjergets top 
For du er det eneste tilbage /Det sidste lys, den smukkeste 
drøm
På den her ensomme planet69

er ikke åbenlyst en salme, når den lyder ved en tv-2 koncert 
eller bliver spillet i radioen eller på cd-afspilleren i dagligstu
en. Men når sangen biir en del af en gudstjeneste, sker der noget 
(kursiverat hår): Sammen med salmer, bibellæsning, nadver, 
prædiken oplever vi, at Fald min engel får karakter afen salme 
- ikke med den rette lære, den rene dogmatik og de rigtige 
trosudsagn. Men her deler den såmænd skæbne med mange
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andre salmer i Den danske Salmebog. Ud over at Fald min 
engel som poesi udtrykker, at intet menneske magter at være 
alene med smerten, forvandles sangen, sådan at den faldende 
engel kan læne sig op af budskabet om Kristus, der kom og bar 
den menneskelige smerte og blev til et lys på vores ensomme 
planet”.70

Det handlar om sammanhangets betydelse. Av enskilda delar 
kan bli en storhet som kan upplevas som mer ån sina enskil
da delar når olika delarna samverkar till en upplevelse som 
lyfter till en helhet, till något som man inte insett fbrut.71 Olika 
inslag kan representera skilda perspektiv men samverka till en 
helhet, når livsfrågor och livstolkningsperspektiv samverkar.
I ett helhetsperspektiv år det våsentligt att uttryck for kristen 
tro i psalm och sång och musik moter andra perspektiv och 
samtidigt frambår sitt eget. Saknas ett brustet Halleluja kan 
budskapet skymmas.

Vågen till en sådan helhetsupplevelse utgbr en process som 
rymmer upplevelse, kunskap, analys och stållningstagande. 
Både upplevelse och kritisk analys ingår i en process.72 Denna 
process kan beskrivas som en rorelse i en hymnologiskt-didak- 
tisk cirkel73 med fbljande element:

Upplevelse

Mening Budskap
Forståelse/ 
livstydning1 l

Dialog Analys



Illustrationen avser att visa att den process som leder fram till 
fbrdjupad forståelse /livstydning ofta - men inte alltid - tar 
sin utgångspunkt i uppkvelsen. Det kan galla en text eller ett 
musikstycke, en psalm eller en visa som skapar engagemang. 
Mnsikaliskt torde dementen upplevelse och mening ligga 
nårmast den som skapar, utovar eller lyssnar till musik i någon 
form. Verbalt torde dementen budskap, analys och dialog i 
cirkeln vara de mest aktuella. Men alla dementen samverkar i 
processen.

I ett teologiskt sammanhang år det viktigt att de olika demen
ten i den hymnologiskt didaktiska cirkeln står i ett nåra forhål- 
lande till varandra. I psalm och sång behover text och musik 
stodja varandra. I gudstjånsten år ingångspsalmens uppgift att 
bidra till gemensam upplevelse av gudstjånstens innehåll och 
sammanhang. Gradualpsalmen och psalmen fore predikan 
skall understryka vad de låsta texterna vill såga och hjålpa den 
som sjunger till fordjupad reflektion over vilket det bibliska 
budskapet i texterna år. Det skall jåmforas med den utlåggning 
som predikanten gor av søndagens texter. Psalmen efter predi
kan befåster det utlagda och kan hjålpa gudstjånstdeltagarna 
till egen tolkning och inlevdse. I måssan år offertoriepsalmens 
uppgift att kommunicera budskapet om måltidens mening och 
fbrdjupa den egna upplevelsen. I slutpsalmen sammanfattas 
upplevelse, budskap och reflektion till en helhet som kan leda 
fram till behov av fortsatt fordjupning av den egna livstydning
en eller omprovning.

Den måssa som Tommie Sewon skrivit har som framgått up- 
penbarligen gett upphov till starka upplevelsemåssiga impul
ser som stimulerat till att tånka vidare, reflektera sjålvståndigt 
och kritiskt och i vaije fall delvis omvårdera instållningen till 
den kristna trostolkningen. Sjbdins reflektion och meditation i

anslutning till Cohens text ovan visar att åven val insatta i kris
ten tro i anledning av text och musik från ett annat samman
hang kan uppleva behov av upplevelse, reflektion och analys.

Ingmar Johansson har skrivit text och musik till Mysteriemås- 
sa, enligt Per Harling "pråglad av modern 1990-talsmystik 
och långtan till ett sant uttryck for denna” och samtidigt i 
kontakt med ’’kållan sjålv, den treenige Guden”.74 Musiken 
fiingerar som en mjuk bakgrund, men utformad utifrån ett 
nutida musikaliskt uttryckssått. Text och musik anknyter 
till olika moment i den hymnologiskt-didaktiska cirkeln och 
understryker det livstolkande draget: upplevelsen ”i detta 
benådade ogonblick, nu når tillvaron bppnar sig”, budskapet, 
knutet till nattvardsbordet, dår ”vi anar den kosmiske Kris- 
tus”, analysen: ”Har du sett dig sjålv i en spegel, sett hur gåt- 
full en månniska år”, dialogen: ”Kom o Du tidlosa gåta, kom 
och vidga, Du, rummets gråns”, och det menitigsskapande: 
”Oh, gode Gud, om du nu finns så kom och hjålp oss Du, for 
om vi nånsin har behovt Dig så behover vi Dig nu”.75 Texterna 
fordjupas under intryck av musiken; det odesmåttade framtrå- 
der musikaliskt, t.ex. i offertoriepsalmen. Utan musiken skulle 
texten ha svårt att nå fram och bidra till att skapa upplevelse 
och mening. Musiken biir en viktig del i en kommunikation 
som kan leda till fbrdjupad forståelse.

I Ingmar Johanssons måssa år det den gudstjånstliga kontex- 
ten som fbrutsåtts. Dår sker både upplevelser, innehållslig fbr- 
djupning och uppfbljande reflektion. Men den fungerar också 
individuellt som något att lyssna till under egen meditation.

Sammanfattning
Psalm, musik och sång som inspirerar till upplevelser, inne-



hållslig fordjupning och uppfdljande reflektion ar inte be- 
gransade till det liturgiska sammanhanget. Olika sammanhang 
praglas av skilda forutsattningar men kan rymma gemensam- 
ma upplevelser, dialog och hjalp till storre klarhet over den 
egna livstydningen. For att sådana mdten med olika livs- och 
trostolkningar skall kunna ske behdver den kristna sången 
både vara lyhbrd for olika sammanhang och bidra med sin 
egen livs- och trostolkning for att hjålpa månniskor till livstyd
ning.
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of Jens Lyster

Hvi græder den, som aldrig 
loe?
NårSøren Kierkegaard læser 
Brorson.

Et hæderkronet dansk tidsskrift som det nærværende kan 
med respekt for sig selv da ikke udkomme i 2013 uden på en 
eller anden måde at fejre tohundredeåret for vores store filosof 
Søren Kierkegaard, der fødtes den 5. maj 1813.1 det følgen
de vil jeg derfor delagtiggøre læserne i et par iagttagelser, jeg 
for nylig har gjort ved læsning af Kierkegaards Dømmer selv! 
Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet fra 1851-52, der udkom 
posthumt i 1876 på broderen Peter Christian Kierkegaards 
foranledning. Benyttet er skriftet i Søren Kierkegaard Samlede 
værker, bind 17, Gyldendal 1964, s. 125-230, især s. 201-204.

I sin udlægning af Bjergprædikenens kapitel 6,24- 
34 forbinder Kierkegaard de to udsagn ’’Ingen kan tjene to 
Herrer ... seer til Lilierne paa Marken, betragter Himmelens 
Fugle”. Der er en dyb alvorja, en dræbende alvor, i det første 
udsagn, i betragtning af, at det er Jesus, der siger det. For Jesus 
er den eneste, der kun tjener én herre, og han må betale med 
sit liv for denne tjeneste. ”Men Alvoren formildes næsten til 
Spøg ved at anbringe Lilien og Fuglen. Noget at lee af er der 
dog derfor ikke - hvor underligt det end er, at Spurven nu

ogsaa er blevet Professor, og i den alvorligste Videnskab eller 
Kunst, medens den, hvori den da idetmindste er forskjellig fra 
andre Professorer, i morgen sælges for 1 Sk., steges og spises - 
nei, Noget at lee af er der ikke; thi Lærerens Tilstedeværelse i 
Timen gjør, at Ingen tør lee. Og han loe aldrig som det hedder 
i en gammel Psalme: ”hvi græder Den, som aldrig loe”.”, side 
201-202.

I kommentaren hertil har udgiverne af Søren Kierke
gaard Samlede Værker ikke oplyst, hvorfra citatet i den gamle 
salme stammer. Af den gode grund, at den gamle salme ikke 
hidtil har kunnet identificeres. Af samme grund har Søren 
Kierkegaard Forskningscenteret tid efter anden og nu igen 
konsulteret mig for i sin omfattende punktkommentar til 
hele forfatterskabet1 at kunne give præcise oplysninger om fx 
upræcist citerede salmevers, som Kierkegaard med rund hånd 
indfletter i sine skrifter.

Af Kierkegaards benævnelse ”en gammel Psalme” 
blev jeg fra første færd ført på vildspor, idet jeg forestillede 
mig, at en gammel salme, set fra 1851-52, måtte være fra 1500- 
eller 1600-tallet, hvorfor eftersøgningen mest effektivt kunne
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foretages i de såkaldte fuldkomne salmebøger2 fra slutningen 
af 1600-tallet (der indoptager 1500-tallets salmer) og i Brandt 
og Helwegs Den Danske Psalrnedigtnmg, 1846-473. Det 
ordsprogsagtige citat blev også eftersøgt i både Iver Kjærs 
’’Ordsprog og salmer og ordsprogssalmen” i Hvad Fatter gjør 
... Boghistoriske, litterære og musikalske essays tilegnet Erik 
Dal, Herning 1982, og i Hilmer Wentz’ ’’Ordspråk i nordisk 
psalm”, i Hymnologiske Meddelelser, 6. årgang, 1977, og i E. 
Mau’s Dansk Ordsprogs-Skat, 1879, dog alt sammen forgæves.

Hvor gammel behøver en salme være, for at den kan 
kaldes ”en gammel salme”, og hvor kendt skal digteren være 
for at trække en gammel salme ud af anonymiteten, så digte
rens navn som en selvfølgelighed forbindes med salmen? Ville 
Kierkegaard kalde ”Vor Gud han er så fast en borg” for ”en 
gammel salme”? Nej vel, for det er jo en salme af Luther, og 
så tæller digternavnet mere end alderen. Hvordan blev de to 
spørgsmål (om alder og digteridentitet) vægtet og besvaret i 
1851-52, og hvordan betragtede Søren Kierkegaard en salme 
i forhold til dens digter? Var salmen mon mere menighedens 
salme end digterens? Jeg har en fornemmelse af, at Kierke
gaard bedre husker tanker og poetiske formuleringer end han 
husker endsige lægger vægt på disses ophavsmænd. Måske 
skønner han ligefrem, at når tanken og poesien er formuleret, 
er den også givet fri fra sin ophavsmand til fri afbenyttelse. At 
det med andre ord er ligegyldigt og derfor ikke værd hverken 
at huske eller nævne, hvorfra tanken stammer. Det vigtigste er, 
at den er sat i verden og må bruges af enhver.

Med hensyn til alderen på ”en gammel salme” er der 
fortilfælde, som er værd at minde om. Der er fx en skillingsvi
se ”om en Vnderlig Fødsel, som er sket i Væ i Skaane den 7. 
Maij Aar 1581”. Som melodiangivelse anføres det i skillingsvi
sen, at den ”kand siungis met de Noder som den gamle Vise: 
Om Himmerigis rige saa ville wi tale”.4 Da vi tidligst kender
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”Om Himmerigs Rige saa ville wi tale” fra Hans Thomissøns 
salmebog 1569, og da man vel ikke kalder en salme gammel, 
når den kun har tolv år på bagen, er dette for mig et indicium 
for, at denne salme må være adskilligt ældre, måske endda 
førreformatorisk og være kendt som en sådan af pastor Brinck, 
der skrev og udgav skillingsvisen. Min tese, som jeg stadig 
arbejder med, er, at ”Om Himmerigs Rige saa ville wi tale” 
kan være forfattet af provst Thomas Knudsen (1503-1581) i 
Hygom i hans allertidligste tid som præst5, og i så tilfælde har 
”den gamle Vise” ca. 60 år på bagen.

Et andet eksempel kunne være ’’Fryd dig, du Christi 
Brud”, som vi tidligst kender i et dansk tryk fra 1632, dog 
den svenske salmehistoriker Emil Liedgren daterer et svensk 
håndskrift med salmen til omkring 1570. Bemærkelsesværdigt 
er, at Anders Christensen Arrebo i sit hyldestdigt til Christi
an IV, dateret den ”22. Aug. Anno 1611”, over en krigssejr i 
Småland i Sverige, foreslår, at digtet ’’siungis med den gamle 
Psalmes Thone: Fryd dig du Christi Brud”6.1 dette tilfælde er 
salmen på dette tidspunkt mindst 40 år gammel, men kan være 
førreformatorisk og i så fald mindst 80 år gammel.

Når Søren Kierkegaard i 1851-52 henviser til ”en 
gammel Psalme”, kan det være for at tilsløre sin kilde. Hvis 
han kender digterens navn, ser han i alt fald ingen grund til at 
skilte med det over for sine samtidige, måske fordi han ikke 
forventer, at de forbinder noget positivt dermed. Ved at kalde 
salmen gammel opnår Kierkegaard derimod at slå på nogle 
nationalromantiske strenge - gammelt er godt, gammel dansk 
er ekstragod -, der måske ikke ville klinge slet så smukt, om 
digternavnet blev sat til at klinge med. Sådanne overvejelser 
satte mig på det spor, der omsider førte til målet.

Jeg skulle kort sagt i min eftersøgning være begyndt 
et helt andet sted end blandt de salmerjeg selv anså for 
så gamle, at de skulle hentes op af anonymitetens glemsel.



Mere relevant havde det været at stille spørgsmålet: Hvem er 
Kierkegaards foretrukne salmedigter? Svaret var blevet Hans 
Adolph Brorson,7 hvorom man véd, at han i den københavn
ske kirkelighed havde et problematisk navn, hvis han da ikke 
var aldeles glemt. Men denne problematiske digter var smukt 
repræsenteret i Kierkegaards righoldige bogsamling. I Troens 
Rare Klenodie, hvoraf Kierkegaard ejede en udgave, trykt i 
København 18348, findes i afsnittet ”Om Guds Billede og 
Menniskets Elendighed og Fordervelse” en tolv strofer lang 
salme9 med melodiangivelse ”0 menniske begræd din synd” 
og med denne førstestrofe, der rummer det vers, vi søgte:

Nu JEsus til sin pine gaaer,
Ham taarerne i øyne staaer,
Og strømme-viis nedrinder,
O! hvem der kunde græde blod 
Ved denne klare livets flod 
Paa JEsu rosen-kinder.
Hvi græder du, som aldrig loe?
Hvi græder verdens lyst og roe?
Hvi græder himlens glæde?
Hvorledes skal jeg finde dig,
Immanuel, saa ynkelig 
Paa denne jord at græde?

Havde det ikke været, fordi Søren Kierkegaard er en berømt
hed, hvis forfatterskab, det trykte såvel som det utrykte, er 
skønnet værdigt til en ny samlet udgivelse, havde nærværende 
forfatter ikke fundet det ulejligheden værd at dvæle ved Kier
kegaards brug af Brorson i en lidt småsnakkende passage, der 
ikke gør læseren ret meget klogere hverken på Jesus, Bjerg
prædikenen, Brorson, botanikken (liljen) eller ornitologien 
(fuglen). Brorsoncitatet bliver ikke et nødvendigt led i den

videre tankerække, men er mest af alt en vignet, til pynt. Dog 
synes brorsoncitatet for Kierkegaard at være så meget af et 
sandhedsvidnesbyrd, at han tager dets påstand for pålydende, 
at Jesus aldrig lo, for Kierkegaards umiddelbare fortsættelse 
nuancerer, igen småsnakkende, den bastante påstand: ”Imid- 
lertid kunde man fristes til at tænke sig, at han [Jesus] smilen
de har sagt: ”seer til Lilierne paa Marken, betragter Himme
lens Fugle.” O, det er saa mildt, saa guddommeligt mildt.. 
Kirkens Jesus lo altså ikke, for noget sådant er ikke bevidnet i 
Skriften. Derom er både Brorson og Kierkegaard enige med 
de forkyndere, som de ellers har så lidt til overs for. Måske 
skulle vi tage anledning af Kierkegaardjubilæet til at gøre op 
med den stiliserede Jesus, alvorsmanden med den idelige 
bodsforkyndelse, som Kierkegaard ikke kan frigøre sig fra, om 
end han drister sig til små kirkeligt ureglementerede krum
spring såsom at lade Jesus smile. Hvor uhørt, for heller ikke 
smilet er bevidnet i Skriften. Der er for øvrigt rigtig meget, der 
ikke er bevidnet i Skriften, når det gælder Jesus, som vi kun 
kender fra alvorsmændenes kirkeligt tilskårne figur, iklædt 
liturgiske farver og med et ansigt uden lattermuskler. Selvføl
gelig lo Jesus! Ikke den kirkelige, men den virkelige Jesus lo!10 
Når Flemming Hvidberg kunne udgive sin studie over gråd og 
latter i Det gamle Testamente11, hvorfor skulle da latteren så 
rent forstumme i Det nye Testamente? Hvi er Herrens latter 
forsvundet af hans hus? Det er den heller aldrig helt. Den har 
tid efter anden fundet sine nicher og lommer under navn af 
risus pascalis eller påskelatter, som kirkens doketisk infice
rede alvorsmænd har gjort deres til at bekæmpe, men som 
vi gudskelov stadig ser spor af, også i salmebogen, fx i DDS 
220 og 22312 og såmænd også i Herrens forløsende og drilske 
”god morgen” ved kirkegårdslågen i Matt 28,9. Det er muligt, 
at Brorson har ment, at evangelierne giver et udtømmende og 
fuldstændigt billede afjesus. Men på Kierkegaards tid kan en
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reflekteret teolog da ikke i alvor mene, at når det ikke udtryk
keligt i evangelierne hedder, at Jesus lo, så må det være, fordi 
han ikke kunne eller ikke ville le. Var Jesus et sandt menneske 
med alt, hvad dertil hører, eller var han en doketisk Jesus, der 
bevægede sig rundt i et skinlegeme? Jamen, kunne han så ikke 
have gjort alvor af sin guddommelighed og istemt en guddom
melig latter lige som sin himmelske far i SI 2,4?

Videre i sin udlægning af Matt 6,24-34 lader Kierke
gaard fuglen belære om ubekymrethed, og nu far for alvor, i 
modsætning til ovenfor, en gammel salme lov at styre den vi
dere tankerække, hvorfor denne passage bør citeres og videre 
inddrages i vores undersøgelse:

”Agt da paa Fuglen! Den synger og qviddrer, og 
qviddrer aa - o, hør! - det ind ved hvad den - agt vel derpaa!
- siger til Sorgen, hvad der staaer i en gammel Psalme: ’’ja, 
ja i morgen.” Og saa glæder Fuglen sig ”i dag”. Saa tænker 
Sorgen: ’’bliv Du kun, jeg skal nok passe paa; i morgen før det 
gryer ad Dag, og før Du er kommet op af Reden ... saa kom
mer jeg.” Og i morgen - Fuglen er der ikke mere. Hvorledes, 
den er der ikke mere? Nei, den er reist, den er borte. ’’Hvor
ledes reist? Der var jo lagt Beslag paa dens Pas, og jeg veed da 
for Satan, at den ikke er reist uden Pas.”Ja, saa maa man ikke 
tilstrækkelig have passet paa, thi den er reist; den efterlod en 
Hilsen til Dem, det Sidste den sagde, var: ”Siig til Sorgen: Ja, 
ja i morgen.” Du er dog snild, en uforlignelig Professor i Leve-
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kunsten, Du bevingede Reisende! O, saaledes at kunne sige til 
Sorgen: ja, ja i morgen; og saaledes at kunne, efterat have sagt 
det, glæde sig idag, dobbelt næsten fordi man har sin Glæde af 
at have sagt det! Og saa ikke at narre Sorgen et Par Dage, hvad 
hjælper det, da lige saa gjerne først som sidst, men at sige det 
saalænge, til det bliver en forgjæves Gang, naar Sorgen endelig 
for Alvor kommer; at lade den rende forgjæves hver evige Dag 
med den Besked: imorgen, og naar det saa endelig maatte 
blive Alvor, at den saa for Alvor kommer til at gaae forgjæves. 
Og Lilien! den er tankefuld, den hælder lidt med Hovedet, 
den ryster paa Hovedet, det er til Sorgen: ja, ja i morgen. Og 
i morgen, saa har Lilien lovligt Forfald, den er ikke hjemme, 
den er borte, Keiseren har tabt sin Ret, hvis han havde nogen, 
og Sorgen kan lige saa gjerne strax rive Fordringen istykker, 
den gjælder ikke; og derved bliver det, om Sorgen saa bliver 
rasende og siger: det gjælds ikke. O, saaledes at kunne sige til 
Sorgen: ja, ja i morgen; og saa at kunne blive saaledes rolig paa 
Stedet, yndig i sorgløs Glæde, om muligt gladere ved at have 
sin Spøg med Sorgen: i morgen! Ikke at narre den et Par Dage, 
en Uges-Tid; nei at vedblive at sige til Sorgen, hver Gang den 
melder sig: det er for tidligt, Du kommer for tidligt, at sige det 
saa længe, indtil det saa, naar den kommer, er - for silde! O, 
Mesterskabet i at leve!...”.

Her ser vi den fabulerende ordskunstner boltre sig, 
mesterligt, ved13 hjælp af kun tre rekvisitter: Fuglen og Liljen 
og et anonymt gammelt salmevers, som enhver salmenørd må 
blive helt nysgerrig efter at afdække, når nu ikke Kierkegaard 
selv vil det. Og igen viser Brorson sig at være leveringsdyg
tig i gamle salmevers. Denne gang dog ikke fra Troens Rare 
Klenodie, men fra Svane-Sang, der tryktes i 1765, året efter 
Brorsons død. Svane-Sang indgik altså ikke i Troens Rare 
Klenodie og kom aldrig til det. Derfor indgik dens sange heller 
ikke i L.C. Hagens ovenfor nævnte udgave af Troens rare



Klenodie, Kjobenhavn 1834. Men Søren Kierkegaard ejede 
endnu en samling af Brorsons sange, nemlig andenudgaven af 
Psalmer og aandelige Sange af Hans Adolph Brorson, samlede 
og udgivne afjens Albrecht Leonhard Holm, Licentiat i The- 
ologien, Sognepræst til Holsteinborg og Vensløv Menighed 
i Sjællands Stift, Kiobenhavn 1838.141 denne udgivelse, der 
tryktes første gang i 1830, er i andenudgaven først aftrykt Kle
nodiet og derefter Svanesang s. 814-897 og til sidst to tillæg 
med salmer s. 898-933. Side 268-273 har Kierkegaard kunnet 
læse ”Nu Jesus til sin Pine gaaer” og side 862 "Klag Dig ikke 
for Trang paa Drikke”. Svanesangs-teksten lyder således i 
Holms udgave fra 1838:

Klag Dig ikke for Trang paa Drikke,
Alt mens Klippen kun er i Stand.
Skal end Øie bart, bart fordøie 
Ørkens Taage og Damp af Sand;
Klag dig ikke o.s.v.

Siig til Sorgen: ja, ja i Morgen,
Hvad, om Bruden blev svag paa Vand.
Det er hjemme let, let at glemme,
Strax kun Foden er sat paa Land.
Siig til Sorgen o.s.v.

See! hvor fryder det Vand, som flyder 
Strømmeviis ud af Klippens Slag.
Hast, Du Svage, dit, dit at tage,
Hvad kan mørkne saa klar en Dag?
See! hvor o.s.v.15

En parafrase af de tre strofer, som jeg betragter som en torso 
eller skitse med nogle huskerim til endelig bearbejdelse i bed

re tider, kunne være denne: Du skal ikke klage over mangel på 
drikkevand, når kun klippen (Kristus) bliver stående, selv om 
også dit øje ikke ser så meget som en dråbe vand. Ørkens tåge 
og damp af sand er contradictio in adjecto og kan være udtryk 
for den brorsonske ironi over samtidens forkyndelse, hvor der 
næsten (bart) intet er at komme efter for den, der søger den 
livgivende kilde. Ørken frembringer som bekendt ikke tåge og 
sand ikke damp, men kun varm luft.

Strofe 2 er kompliceret og åbner for to tolkninger. 
Hvis inspirationen er fra sådanne moraliserende skriftsteder 
som Sir 5,8: ”tøv ikke at omvende dig til Herren, og forhal 
det ikke den ene Dag fra den anden” og Jak 4,13-14: ”1 som 
nu sige: Udi Dag, eller i Morgen ville vi gaae til den eller den 
Stad ... I som ikke vide, hvad i Morgen skee skal; thi hvad er 
eders Levnet? Det er en Damp, som varer en liden Tiid, men 
derefter forsvinder det” og Ordsp 27,1: ”Roes dig ikke af den 
Dag i Morgen er; thi du veed ikke, hvad der kand skee i Dag” 
(citater fra en 1700-talsbibel), der alle advarer mod at ud
skyde omvendelsen og boden og smyge udenom denne dags 
plagsomme krav for i stedet at satse på og gøre sig til herre 
over en usikker fremtid - hvis dette er baggrunden for stro
fen, udtrykker ”i morgen” den farlige fristelse, det falske håb, 
der lokker på afveje, og så må parafrasen lyde: Sig til sorgen 
(over min egen synd): Det er godt med dig, men jeg udskyder 
min omvendelse til i morgen. Men hvad så, hvis bruden (dvs. 
det til Kristus bestemte menneske) sygner hen af mangel på 
vand? Det er så let at glemme (det eneste fornødne), så længe 
man har sit på det tørre. For denne tolkning, der advarer mod 
at udskyde omvendelsen til morgendagen, taler en række 
fortilfælde i andagtslitteraturen. Jens Matzsøn Gettorp citerer 
i Vor Herris Jesu Christi Finis oc Døds Historie, 1623, blad 
P 5r, Augustin: ”CRAS [i morgen] peccatores spondent fieri 
meliores: GRAS semper clamant, qvi bona carnis amant”
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og føjer hertil en poetisk oversættelse: ”1 Morgen loffuer de 
Plict oc Bod/ Som HErrens Low har syndet imod/ I Morgen,
I Morgen raaber en huer/ Som Kiødsens Lyst har alt for- 
kiær.” Niels Mikkelsen Aalborgs oversættelse af Philip Kegels 
Aandelig Weyviser til det himmelske Fædemeland, 1625, har 
blad K 3r denne passage: ” giff at ieg icke skal bliffue Raffnen 
lig, som altid raaber effter Morgendagen: (eras) men at ieg 
betimen indkiøber Olie i min Lampe..Endelig har Hans 
Christensen Sthen i en ligprædiken fra 1603, blad E Iv, denne 
formaning: ”Nescis quid serus vesper vehat [du véd ikke, 
hvad den sene aften fører med sig], haffuer de Gamle sagt, 
Raab icke derfaare met Raffnen, Cras, eras, Morgen er oc en 
Dag, i Morgen er gaat eller en anden Dag, som denne rygløse 
[ryggesløse] oc trygge Verden siger.. .”16.

Eller strofe 2 kan tolkes helt modsat: Som en bero
ligende (ja, ja) formaning til sorgen (= den ustillede tørst fra 
1. strofe) om tålmodigt at vente på og sætte al fortrøstning til 
morgendagens muligheder. Så er ”i morgen” ikke den letsin
diges påskud til at forhale boden, men ”i morgen” hører til 
håbets kristeligt legitime kategori, ligesom ”stunden[, der] 
næsten [er] oprunden” i ”Her vil ties, her vil bies”, som i 
Svane-Sang følger umiddelbart efter "Klag dig ikke for Trang 
paa Drikke”. Resten af strofe 2 kan parafraseres således: Hvad 
gør det så, om bruden (for en tid) måtte svækkes af mangel på 
vand (blev svag paa Vand), for afsavnet vil være glemt i samme 
øjeblik, hun kommer hjem og går i land og sætter sin fod på 
det himmelske fædreland.

Strofe 3 er henlagt til forløsningens dag, hvor det 
livgivende paradisvand flyder i strømme (Joh 4,14) fra den 
klippe, som Moses slår på (2 Mos 17,1-6; 4 Mos 20,11), den 
klippe, der er Kristus (1 Kor 10,4). Da skal den svage, bruden 
fra strofe 2,2, slukke sin tørst.
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Som jeg har tolket Brorsons tre strofer, er der 
næppe grund til at regne med, at Matt 6,34 kommer inden 
for synsvidde som et skriftsted, der har inspireret Brorson til 
formuleringen afstr. 2,1: ”Siig til Sorgen: Ja,ja i Morgen.” På 
Brorsons tid har bibelverset lydt: ’’Sørger derfor ikke for den 
anden Morgen; thi den Dag i Morgen skal sørge for sig selv. 
Det er nok, at hver Dag haver sin egen Plage”. Ingen af mine to 
tolkninger af ”i morgen”, hverken den advarende over for de 
ubodfærdige eller den fortrøstningsfulde og håbgivende over 
for morgendagens muligheder, kommer i nærheden af sigtet 
i Matt 6,34, der er en formaning til at leve her og nu og en 
advarsel mod at bekymre sig for fremtiden.

Søren Kierkegaard har fokus på at udlægge Matt 6,34 
og mener til det formål at kunne bruge Brorsons vers, der efter 
mine pedantiske overvejelser kun for en overfladisk betragt
ning har en smule lighed med Jesu ord om ikke at bekymre sig 
om morgendagens plage. Men den slags betænkeligheder pla
ger øjensynligt ikke Kierkegaard, der suverænt rager til sig af 
iøjnefaldende poetiske vendinger, schone Stellen, og dernæst 
uden skrupler anvender disse som springbræt for sine egne 
sprælske udlægninger, hvorunder han blandt andet personi
ficerer sorgen og lader den gå i dialog med fuglen. Mesterligt 
og fornøjeligt er det gjort. Men vi noterer os, at Kierkegaard 
undgår at nævne Brorson ved navn, og det kan der være flere 
grunde til. Den ene grund har jeg allerede berørt, nemlig at 
pietisten Brorson fra en fjern by i provinsen ikke er værd at 
berømme sig afi København i 1851-52. En anden grund kan 
være, at Kierkegaard ved at sløre sine kilder ikke risikerer at 
blive hængt op på at have misforstået dem. Det har Kierke
gaard også kunnet slippe godt fra rigtig længe. Godt gået, 
Søren! Men i jubilæumsåret går den ikke længere.

lenslvsterOgmail.com
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5 Jens Lyster: ”Om far og søn, Thomas Knudsen og 
Hans Thomissøn, og deres salmebog”, i: Hymnologi. Nordisk 
tidsskrift, 35. årgang nr. 3, oktober 2006, især s. 125.
6 Anders Arrebo Samlede Skrifter, udg. af Vagn Lund- 
gaard Simonsen, 1,1965, s. 267; Emil Liedgren: Svensk Psalm 
och andlig Visa, Uppsala 1926, s. 228, hvor også anføres
”En ny Wisa ... Anno Christi 1598”med melodihenvisning 
til ’’Frøgda tigh du Christi Brudh”; Anders Malling: Dansk 
Salmehistorie, 1,1962, s. 444-446.
7 Søren Kierkegaard bestemte selv, at strofe 10 af 
Brorsons ’’Halleluja! jeg har minjesum lunden” skulle sættes

på hans gravsten på Assistens kirkegård, hvor denne forun
derlige strofe står således at læse: DET ER EN LIDEN TID/
S AA HAR JEG VUNDET/ S AA ER DEN GANSKE STRID/ 
MED EET FORSVUNDET/ S AA KAN JEG HVILE MIG/1 
ROSENSALE/ OG UAFLADELIG/ MINJESUM TALE.
8 Troens rare Klenodie, i nogle aandelige Sange frem
stillet af Hans Adolph Brorson, Biskop i Ribe Stift. Udgivet 
afL. C. Hagen, Candidati TAoo/ogtm, Kjøbenhavn 1834, 
nr. 199 i Auktionsprotokollen. Eksemplar af denne udgave i 
forfatterens eje er tilegnet ’’deres Højærværdighed herr Provst 
og Dr. [Nicolai Clausen] Schack [sognepræst ved Vor Frelsers 
Kirke i København], Ridder af dannebroge, Med Ærbødighed 
og Høiagtelse fra Udgiveren”.
9 Aftrykt i Hans Adolph Brorson Samlede Skrifter ved 
L.J. Koch, 1,1951, s. 249-253.
10 At Kierkegaard ikke havde nogen fornemmelse for en 
historisk Jesus bag evangelieforfatternes billeder, er påvist af 
min gode ven professor Mogens Muller i ’’Søren Kierkegaard 
og den historiske Jesus” i Joakim Garff, Ettore Rocca og Pia 
Søltoft (red.) At vare sig selv nærværende, Festskrift til Niels 
Jørgen Cappelørn (København: Kristeligt Dagblads Forlag 
2010) s. 448-461. Kierkegaards manglende sans for kritisk 
bibelforskning overhovedet fremgår af samme forfatters ’’Sø
ren Kierkegaard og den samtidige bibelvidenskab” i sammes 
Fire bidrag til fortolkningens historie, Publikationer fra Det 
Teologiske Fakultet 15 (København 2010) s. 33-75, fx s. 56 
og 64 ff. Mogens Muller har desuden gjort mig opmærksom 
på, at Jesus i det Judasevangelium, der blev offentliggjort så 
spektakulært i 2006, indtil flere gange slår en latter op - over 
sine disciples uforstand!
11 Flemming Friis Hvidberg: Graad og Latter i Det 
Gamle Testamente. En Studie i kanaanæisk-israelitisk Religi
on, i: Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning
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af Universitetets Aarsfest november 1938,1938.1 et afslutten
de afsnit om grådens modsætning latteren, s. 127-134, nævner 
Hvidberg nogle steder i Det gamle Testamente, SI 2,4; 37,13; 
59,9; Ordsp 1,26, hvor det hedder omjahve, at han ler.
12 Jens Lyster: ’’Hvad er en salme?”, i: Haderslev Stifts
bog 1991, s. 30-48, især s. 44-46; genoptrykt i Dansk Kirketi
dende 1-2/92, januar 1992,144. årgang, især s. 23-24.
13 Professor Niels Jørgen Cappelørn har venligt gjort 
opmærksom på, at den netop afsluttede samlede udgave i SKS 
16 side 229 linje 9 her skriver ”med”. Da Kierkegaards egen 
renskrift er lagt til grund ved nyudgivelsen, bør man kunne gå 
ud fra, at ”med” er mere korrekt end ”ved”, der formentlig er 
P.C. Kierkegaards eller sætterens fejllæsning i udgivelsen fra 
1876.
14 Nr. 200 i Auktionsprotokollen over Kierkegaards 
bogsamling hedder: Brorson, Hans Adolph, Psalmer og aande- 
lige Sange. 2. Opl. Udg. afJ.A.L. Holm. Kbhvn. 1838.
15 Jeg takker brorsonspecialisten, pastor Peter Albek 
Noer, for kontrollæsning af denne tekst i sit eget eksemplar 
af Holms 2. udgave fra 1838.1 1. udgaven fra 1830 er strofe 
1,1 fejlskrevet: ’’Klag dig ei for Trang paa Drikke”. Teksten i 
Svane-Sang, 1765, er aftrykt i Hans Adolph Brorson Samlede 
Skrifter xzå L.J. Koch, III, 1956, s. 85-86.
16 De tre skrifter er anført i Bibliotheca Danica, I, sp. 
347 og 461 og III, sp. 1540-41. Sidstnævnte citat findes, med 
kommentarer, aftrykt i Hans Christensen Sthens Skrifter IV, 
udgivet afjens Lyster under medvirken afjens Højgård, Kbh. 
2013,s.253 og 309.
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Skabermagt, Faderkærlighed,

Hovedtræk i Oplysningstidens 
salmedigtning - med udblik til nutidens

of Bent Rosendal

I sidste halvdel af 1700-tallet, i den periode, der kaldes 
Oplysningstiden, udkom to kirkesalmebøger med kun 20 års 
mellemrum. Den første er kendt under navnet ’’Guldbergs 
salmebog” og udkom i 1778. Den anden, fra 1798, hedder 
’’Evangelisk-kristelig Psalmebog”.

GULDBERGS SALMEBOG

Guldbergs salmebog havde titlen ”Psalnie-Bog eller En 
Samling af gamle og nye Psalmer, Til Guds Ære og Hans 
Meenigheds Opbyggelse”. I fortalen - efter tidens skik stilet til 
kongen - hedder det: ”Den danske Kirke finder her de beste 
af sine gamle og bekiendte Psalmer, og det med saa liden For
andring, som nogensinde har været mueligt... De nye, som 
Guds Forsyn har givet os i Hænderne, og som alle ere i beki
endte Melodier, haabe vi ogsaa at skulle opvække Sielene til at 
frygte Gud, og troe paa vor allerhelligste Forløser. Den Een- 
foldige skal efter sin Kundskabs Maade her ikke savne, hvad 
der kan styrke hans Hierte i Guds og Jesu Christi Kierlighed; 
Og den Oplyste troe vi og at skulle finde den Aands Opløf

telse, han attraaer”. Disse ord lader læseren mere end ane, at 
ophavsmændenes mening med at bevare de gamle salmer især 
er at fastholde det jævne fromhedsliv hos ”den Eenfoldige”, 
mens de nye salmer, der indføres, står i de litterært og tanke
mæssigt dannede kristnes (”de Oplystes”) tjeneste - med sigte 
på deres ”Aands Opløftelse”.

Bag den nye salmebog står foruden Danmarks da
værende enehersker Ove Høegh Guldberg Sjællands biskop 
Ludvig Harboe. Fortalens ’’gamle og bekiendte” salmer er 
salmerne fra de to forgængere Kingos salmebog (1699) og 
Pontoppidans salmebog (1740). ”De beste” af dem indskræn
ker sig til 275 af Guldberg-salmebogens 438 numre. Af de nye 
salmer skyldes de fleste (149) den af Guldberg højt skattede, 
modeprægede digterinde Birgitte Boye.

Hvorfor kasserede man så mange gamle salmer, og 
hvad skyldtes behovet for så mange nye? Salmebogsmanu
skriptet, som de to ’’fædre” afleverer i begyndelsen af 1778, er 
ledsaget af en sigende programerklæring. Salmer, der bibehol
des, skal være ’’sunde, aanderige, ikke matte, i deres Poesi alt 
for usle”, og man vil ’’ingenlunde taale nogen Psalme, som er
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urigtig, uværdig og for den Allerhøyestes Tieneste uanstæn
dig”. På det grundlag fældes mange Kingo-salmer (blandt 
dem alle passionssalmerne), fordi de er ”alt for historiske og 
ofte for lange og i Udtrykket uædle”.Talrige Brorson-salmer 
betragtes også som ”uædle”.

Til at udfylde behovet for nye salmer i tidens stil og ånd 
vælger Guldberg den unge, talentfulde Birgitte Cathrine Boye 
(1742-1824), hos hvem Guldberg ikke med urette så ”en 
besynderlig Gave til denne hellige Poesie”. Med tanke på den 
salmebog, han har planer om, sørger han for et stipendium, 
der sætter fru Boye i stand til i løbet af tre år at producere 
mere end hundrede salmer. Birgitte Boye var sprogkyndig og 
vidt belæst. Hun var fortrolig med tidens toneangivende tyske 
digtere Friedrich Gottlieb Klopstock og Christian Fiirchtegott 
Gellert. 15 af hendes salmer i Guldbergs salmebog er over
sættelser eller gendigtninger af Gellert-digte, 7 går tilbage til 
salmer af Balthasar Munter, den kendte tyske præst i Køben
havn1.

Teologi og fromhed i Birgitte Boyes salmedigtning

Birgitte Boye kan ikke regnes blandt sin samtids største 
digtere. Hendes stil er usikker og hendes vers ofte kluntede. 
Men hun er en talentfuld, repræsentativ og sympatisk ekspo
nent for den kristendomsforståelse og æstetik, der prægede de 
dannede kredse i hendes samtid. Hun "hørte fuldt ud til den 
Klopstock-Gellertske Skole”2.1 hendes digtning mødes - og 
strides - den højstemte Klopstockske ode-stil med den jævne, 
fornuftige, men ingenlunde ufølsomme Gellertske fromhed.
De to tyske digtere kan betragtes som overgangsskikkelser, 
der står på ’’Grænseskellet mellem den hendøende Pietisme 
og den frembrydende Rationalisme” (Fredrik Nielsen, 9). Det 
er en del af forklaringen på, at deres danske discipel Birgit-
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te Boyes salmer for de flestes vedkommende fik et kort liv i 
eftertidens salmebøger. I det følgende benævnes Guldbergs 
salmebog Gb.

Skaberen

1. Magtens Gud

I Birgitte Boyes kristelige verden er Gud universets suveræne, 
bef alende Skaber. Inspireret af den foretrukne første skabel
sesfortælling taler hun om Guds skabende ’’Bliv”. Gud skabte 
ved et ”Bliv!”(Gb 435,1). Fra dette ’’store Bliv” (Gb 258,1) 
udspringer hele skaberværket (”den store Guddoms Pragt”, 
Gb 76,2), herunder mennesket (Gb 323,5). Alt hvad menne
sket lever af, kommer af ”det Bliv, som bød” (Gb 327,5). Den 
kommende nyskabelse i Guds rige iværksættes ved et fornyet 
”Almagts-Bliv” (Gb 372,6)1. Udtrykket ”Almagts-Bliv” marke
rer den naturlige sammenhæng mellem Skaberens befalende 
ord og hans almagt. Skabelsen er ’’Guds Almagts Under” (Gb 
259,1; 308,3)4.

Oplysningstiden ynder at bruge grundlæggende guddom
melige egenskaber og kræfter som gudsnavne. ’’Forsynet” 
forekommer et par gange hos Birgitte Boye (Gb 319,6; 330,6), 
’’Retfærdighed” i Gb 251,1. Almindeligst er dog ’’Almagt”. 
Ved de skelsættende begivenheder i Gudsfolkets historie er 
’’Almagt” virksom. ”De tog fra Almagts Haand de Bud, som 
de har ey bevaret”, lyder det i Gb 142,5. Ved Jesu dåb er 
det ’’Almagt”, der kundgør, atjesus er hans søn (Gb 413,1). 
’’Almagt selv” står bag tegnhandlingen tempelforhængets 
ødelæggelse (Matt 27,51), Gb 434,3, og det er ’’Almagt”, der 
herliggør sin søn (Joh 17,1), Gb 435,3. Den almægtige Gud er 
dog ikke uden for den bedende kristnes indflydelse. Bønnen 
’’legger selv paa Almagt Baand, Og kan en Skaber røre”(Gb



228,1).
Det kristne menneskeliv er ikke kun tryg hvilen under den 

almægtige Guds beskyttende vinger. Man kan iagttage en 
spænding i Oplysningstidens gudsbillede mellem det nære, 
faderlige på den ene side og det majestætisk-ljerne, uigennem
skuelige på den anden side5. Spændingen kan ses i sammen
hæng med det nye verdensbillede. Indflydelse fra 1770’ernes 
’Vilde” litterære - og musikalske 6- ’’Sturm und Drang”-mo- 
deretning kan ikke udelukkes. Den ’’moderne” digter Birgitte 
Boye søger ihærdigt at tage det nye verdensbillede i lovsan
gens tjeneste. Hun ved, at Jorden er en ’’klode” (Gb 62,9), og 
hun ved, at Gud styrer ”det Tal uhyre Kroppe, der velte sig 
omkring en Smule Jord” (Gb 281,2). Og fantasien ruller vide
re: ’’Ukiendte Kloder væltes ud Med skabte Millioner, Ved dig 
de blive, store Gud! Til mange Almagts Throner”(Gb 324,4). 
Med nogen undren ser man hende skildre Jorden som en 
tumling, der ’’vælter om, men vælter roelig”, for den ’’holdes 
ved Guds Kræfter fast” (’’Uhyre Jord! Opfyldte Boelig!”, Gb 
62,1.3)7. Helt frigjort fra Bibelens naivt-realistiske verdens
billede er digterinden dog ikke. Hun kan tale om ’’Himlens 
Hvelving” (Gb 286,6,jfr. 319,4), og i en gendigtning af den 
gammeltestamentlige Salme 19 (Gb 308) følger Solen sin bane 
på himmelhvælvingen (v.2).

Den fjerne, usynlige Gud er hersker i ”det grænseløse Rum” 
(Gb 362,l,jfr.324,2) og er ’’uendelig og stor” (Gb 362,2;
172,1). Men han er ikke harmløs i sin fjernhed. I salmen med 
den betegnende indgangslinje ’’Uendelige store Gud!” (Gb 
172) nævner v.4 Guds ’’Trudsler og Foijættelser”, og i det 
følgende vers hedder det ’’Tilbedende vi sige: Dit Navn er hel
ligt, helligt ja! Men det er og, O Jehovah! Forfærdeligt tillige.” 
Der forudsættes åbenbart en modsætning mellem ’’hellig” 
og ’’forfærdelig”, men hvori den består, forbliver uklart. Vi 
ser, at Birgitte Boye tilfører gudsbilledet ’’dæmoniske” træk.

Inspirationen fra Det gamle Testamente er let at fa øje på og 
understreges ved valget af gudsnavnet Jehovah, der bl.a. er 
brugt i bryllupssalmen (!) Gb 381: ”De knælede med Ja mod 
Ja For dig o store Jehovah! For hvilken Jorden bæver”. Ordene 
”Den Glans og Ziir, som intet Øye taaler” (Gb 258,3) er 
næppe skrevet uden kendskab til 2 Mos 33,20, der vidner om 
Guds ’’farlighed”. Den gammeltestamentlige teofani-tradition 
spiller bag Gb 258,4: ”Ild-Flammer og Storm-Vinde gaae Fra 
Skabermandens Hænder, Han byder dennem, og de naae, De 
rase, kaste, render, De øve, hvor de sendes ud, Tit svære Straf- 
fe-Domme, De maae, som Herrens Sende-Bud, Forskrække, 
skaane, komme”.

2. Ordenens Gud

Oplysningstidens Skabergud er ordenens Gud. Betegnende er 
det, at den ’’systematiske” første skabelsesberetning fore
trækkes frem for den ’’poetiske” anden fortælling, hvis jævne, 
anskuelige tale om Gud forekommer tidens toneangivende te
ologer uudviklet. I hovedsagen danner 1 Mos 1 sammen med 
SI 104 den gammeltestamentlige baggrund for Birgitte Boyes 
lovprisning af ordenens Gud8.

Med skabelsen oprettedes en verdensorden af kosmisk 
rækkevidde. ”1 Ord’ner kom der Verd’ner ud”, hedder det i 
Gb 45,1 med skyldig hensyntagen til det store univers, som 
den ’’uhyre Jord” (Gb 62,1) er en del af. Gud samler alle 
universets ’’Verdener” i ’’Ordens Kiæden” (Gb 323,l,jfr. Gb
73.1) . Verden, der dannedes ved Guds bud, er kendetegnet 
ved sin ’’ufattelige Harmonic, Som alt det skabte svømmer i” 
(Gb 324,1). Gud fastlægger stjernernes vej på himlen (!), Gb
76.2) , og døgnets rytme skildres i et farverigt digt, inspire
ret af SI 104 (Gb 281). Salmen ’’O store Frydens Skuespil” 
(Gb 170) er Birgitte Boyes digterisk bedste skildring af den
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gudskabte livsorden. Især v.4: ”Her fra sit Hjem paa Greenene 
Sig muntre Fugle svinge, O før de Morgenrøden see, De den 
en Lovsang bringe; Den lille Nattergal, Med Gienlyd fra sin 
Dal, Gientager Fløyte-Røst Fra sit udspendte Bryst, Og vidner 
om sin Skaber”. - Mon ikke Ingemann har kendt den?

Den guddommelige livsorden har også en social side. Gud 
styrer ikke blot naturens gang; han styrer også menneskelivet. 
Guds magtudfoldelse på dette felt er udstrømning af hans ret
færdighed. Guds retfærdighed, der er så stærkt bevidnet i den 
gammeltestamentlige lovsang, opfattes ofte som en straffende 
og belønnende magt. Guds retfærdighed har imidlertid intet 
med løn og straf at gøre, men er en guddommelig kraft til men
neskers frelse. Retfærdigheden er en livskraft, der kan lignes 
ved vintræets frugt (Gh 251, 1-2, [Joh 15]). Guds retfærdig
hed er evangelisk, ikke distributiv. Det har danske salmedig
tere stort set forstået9. - Har Birgitte Boye forstået det?- Ikke 
helt, for hun finder hos Gud to ’’retfærdigheder” ved siden af 
hinanden: den distributive (straffende/belønnende) og den 
evangeliske. De to mødes i Gb 104, hvor det i v.2 lyder: ”Vi 
... skiælve ved Din Lov og din Retfærdighed, Og Almagt, om 
du straffer”. Men der er en anden retfærdighed, og det er (v.4) 
”den [Retfærdighed], som fra din Kierlighed Og Jesu Vunder 
strømmer .... Den vil du skienke dem, som troe, Og søge den 
alleene”. Salmen slutter (v.6) med bønnen: ’’Ledsag mig trygt 
mod Evighed, Beklædt10 med den Retfærdighed, Som Jesus 
mig fortiente!” Også i salmen Gb 251 kommer de to ’’retfær
digheder” til orde. Først (v.l) den straffende: ’’Retfærdighe
den [Gud] opbragt var, Fornærmet af et syndigt Par”11. Der
næst (v.2) den evangeliske: ”Gud Herren vor Retfærdighed 
[Jesus]”. Samme syn udtrykkes i bønnen Gb 137,7 (”Kom 
Kraft fra Salighedens Væld O Herre min Retfærdighed”).
Gud er retfærdighed, som han er kærlighed 12. Endvidere kan 
retfærdigheden fra Gud skildres som et livsområde, en sfære,
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som de troende lever i: ”Vi som ved Troen ere I hans Retfær
dighed”, Gb 209, l.13

Hertil kommer en tredje, menneskelig ’’retfærdighed”, 
der findes både i Det gamle Testamente og i Birgitte Bo- 
yes salmeverden. Den kendes især fra gammeltestamentlig 
visdomslitteratur og er hverken evangelisk eller distributiv. 
Den retfærdige mand i Ordsprogenes Bog er hverken et særlig 
gudbenådet menneske eller en levende fordelingscentral, men 
blot en klog og brav mand med hjertet på rette sted, en, der 
bestyrer sin tilværelse godt og tager vare på sine medmen
nesker - og sine dyr14. Denne menneskelige, moralske eller 
borgerlige retfærdighed findes en række steder hos Birgitte 
Boye. Gb 163,2 er inspireret af den gammeltestamentlige SI 
15, en katekismusagtig belæring om de etiske betingelser for 
adgang til helligdommen. Blandt dyderne nævner hun ”viis 
Retfærdighed”, dvs. det at være en brav mand på en fornuftig 
og hensigtsmæssig måde. Den moralske retfærdighed forven
tes at udløse Guds distributive: ”Den Oprigtige bestaaer, Naar 
aid Verden undergaaer, Fordi han, som god, retfærdig, Blive 
skal sin Skaber værdig” (Gb 297,2). Kristus er dog ikke uden 
betydning:”Thi Retfærdighedens Herre Han vil deres Forsvar 
være (Gh 297,5). I 248,2 tolker Birgitte Boye Rom 14,17 
(et af Grundtvigs yndlingssteder). Det hedder om ’’Verden”: 
”Den kiender ey den Glæde, Fred, Som ere Aandens Frugter, 
Og ikke den Retfærdighed, Hvortil Guds Aand optugter”. 
Birgitte Boye ser ikke, at retfærdigheden i Rom 14,17 er Guds 
- en gave, en Åndens frugt (på linje med glæde og fred), men 
opfatter den moralsk, som en menneskelig dyd (der ganske 
vist vokser under Åndens tugt)15.

I Oplysningstidens skabelsesteologi er gudsegenskaben 
visdom af særlig betydning som udtryk for skaberværkets hen
sigtsmæssighed og formålstjenlighed. Skabelsesordenen bærer 
vidnesbyrd om Skaberens visdom16.



Med sin meget hyppige lovprisning af Guds visdom er 
Birgitte Boye et tro barn af sin tid. I skaberværket er Guds 
visdom nedfældet. Gud er ”Ald Dyds og Viisdoms Rod” (Gb 
170,7). ’’Stor og viis, og god er Gud; Verden styres ved hans 
Bud” (Gb 334,1). Tydeligst træder Birgitte Boyes ’’visdom- 
steologi” frem i en Gellert-oversættelse17. Gellerts digt er 
en gendigtning af den gammeltestamentlige SI 19.1 Birgitte 
Boyes version (Gb 308) lyder v.3 således:

Guds Almagts Under taus fornem!
Naturen foreviste dem,
Forkynder Viisdom, Orden, Magt,
Og at en Gud har Alt frembragt...

Forkyndelsen af den vise Skaber er et hovedemne for Birgitte 
Boyes lovsang. Den har endnu en funktion i hendes digtning, 
nemlig som våben i kampen mod Oplysningstidens fremvok
sende ateisme - eller fritænkeri, som det hed dengang. Birgitte 
Boye repræsenterer tidens troende intellektuelle, der føler sig 
trængt af samtidens bevidste, reflekterede vantro. Som motto 
for hendes apologetiske argumentation kan man opfatte det 
aforistiske udsagn i Gb 83,3: ’’Spoer en Skaber! See en Gud!” 
Verden må være skabt, og bag det skabte er Skaberen synlig 
for den, der vil se. Det er ateistens fejl, at han ikke vil se denne 
årsagsforbindelse. I Gb 258,6 græmmer digterinden sig over 
ateistens ’’usle Troe” på ingenting. Han ’’ligger i Naturens 
Baand” og løser ”fra Virkningen Aarsagen”. Undertiden an
gribes ’’fritænkeren” med vrede og spot (fx Gb 62,7; 405,3). 
Hans modsætnimg er den kultiverede troende, mennesket ”af 
høy oplyst forstand” (Gb 405,4).

Et andet argument for Guds virkelighed hentes fra Jesu 
historie, nærmere betegnet omstændighederne ved Jesu 
død. Birgitte Boye har skrevet en række passionssalmer. De 
voldsomme naturbegivenheder ved Jesu død (Matt 27,5 Iff.)

er baggrund for råbet ’’Tie Bespotter! Tie nu du! (Gb 435,1). 
’’Spotteren” bør endvidere lade sig belære af den romerske of
ficers vidnesbyrd ’’Sandelig, han var Guds søn” (Matt 27,54), 
Gb 436,1.

Endelig kan nævnes et etisk argument for troen og mod 
’’fritænkeren”. Gb 169,4 lyder således: ”Og denne Gud ham 
skulde jeg Ey prisende betragte, Ey høre ham, og paa den Vey, 
Som Godhed bød, ey agte? Han skrev, som Gud, De Na- 
ade-Bud: Hvis Siel er saa forvoven At trodse, hvor Gud er saa 
stor, Hvor Kierlighed er Loven?”18 Guds godhed er åbenba
ret i hans bud.

Faderen

Guds skabermagt, hans vælde og visdom, er grundpræget i 
Birgitte Boyes digtning. Medvirkende hertil er sikkert truslen 
fra tidens ’’fritænkeri”. Den bevæger hende til med forkær
lighed at bringe Gud i ’’imponerepositur” som herskeren.
Den nærhed, der er givet med Guds faderkærlighed, har en 
væsentlig mindre rolle.

Herskeren og Faderen er forenet i Gb 319,8: ”Og vær i 
Nødens Tid vor Borg, Vor Leder og vor Fader”. Med inspi
ration fra SI 103 fremhæves i Gb 283,4 Guds grænseløse 
faderkærlighed: ’’Hvad Ømhed der end er i Faders Siel, Det 
intet er, Naar man til Gud henseer, Kierlighedens Kildevæld”. 
Mindre ubetinget fremtræder faderkærligheden i Gb 83,4, der 
om Gud forkynder, at han ’’Elsker evig som en Fader Hver en 
Siel, som Uret hader”. Faderkærligheden betyder tryghed i 
jordelivet (Gb 209,4). I tilknytning til Bjergprædikenens ord 
om bekymringer (Matt 6,24ff) opfordres den kristne til at 
tænke på sin Fader og stole på ham (Gb 320,1.4).
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Dyd

I nutidsdansk er ”dyd” ofte et let vrængende ord for (etisk un
dervægtig) pænhed. I Oplysningstidens sprog har ordet sam
me fylde som etik eller moral i vore dage. Birgitte Boye taler i 
sine salmer jævnligt dydens sag, oftest uden at give eksempler 
på dydens virkeliggørelse. Hun taler mere om ”dydfw” end 
om "dyderne”.

Dyden har Gud som ophav og går tilbage til åbenbaringen 
på Sinai, hvor Lovens kundgørelse ledsages af formaningen 
”Giør det, saa skal du leve” (3 Mos 18,5). Gud er ”Ald Dyds 
og Viisdoms Rod” (Gb 170,7) og ’’Dydens Skaber” (Gb 
389,2). Et par steder kombineres ”Dyd” med det borgerligt 
klingende ’’Pligt”. I den dystre salme ’’Hvad er vel Livet?” 
(Gb 368) opfordres mennesket indtrængende til at leve med 
dødens vished for øje. Det er ikke morsomt, men v.4 siger 
trøstende: ”Din Leve-Lyst formindskes vel, Men Troens Liv 
udi din Siel Til Dyd og Pligt faaer meere Kraft, End den har 
før ved noget havt”. Det kan ske, at du ’’sukker efter Kierlig
hed Til Gud og dine Pligter”, men det ’’Bekræfter, at din Siel 
den staaer Med Gud i sand Foreening” (Gb 300,4). Du hører 
samvittighedens stemme.

Gud Fader er dydens skaber. Jesus Kristus er dydens lærer. 
Især ved sit eksempel. Gb 313,9: ”Paa Dydens Vey gik Salige, 
Bliv du ved dem formanet! Og Jesus Dydens Lærere Den 
trange Vey har banet.” Opfordringen til imitatio Christi lyder 
endvidere i Gb 46,3 (”Føel og gak frem i Christi Fied”) og i 
Gb 405,1.

Som sagt hører man hos Birgitte Boye mest om dyden, men 
hun nævner også konkrete dyder (og laster). Hun gendigter SI 
15 (Gb 163) og et par Gellert-oversættelser har næsten karak
ter af dydslister. Den gudhengivne mand i Gb 32619 vokser i 
visdom og dyd. Fejlfri er han ikke, men han ser sin begræns-
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ning og ’’angrer inderlig” (v.3). Han er flittig og stræbsom, 
skyer fæle laster som gerrighed og er ’’nøysom” (tilfreds) med 
Guds nåde (v.4). Han er tilfreds med lidt og gavmild, når det 
går ham godt. Han beskytter de udsatte og gengælder fjendt
lighed med godhed og forsonlighed (v.5.7). Af Gud har han 
lært det store bud i Loven (v.6).

Gb 327 er et ’’kristenspejl”, en gendigtning af Gellerts 
’’Priifung am Abend”20 Geistliche Oden und Lieder, Nr.5.1 
tilbageblik på den svundne dag spørger den kristne sig selv, 
om han har begyndt dagen med at takke Gud for den liflige 
morgenrøde (v.2). Gellert spørger tørt og konventionelt, om 
jeg har bestræbt mig på, ”Als ein Geschopf von Gott der 
Tugend mich zu weihen, Und ziichtig und gerecht und Gottes 
Freund zu sein?”. Hans danske discipel spørger mere leven
de (og mere angribeligt): ’’Vilde jeg som dydig lære Herrens 
Yndling her at være?”. I v.3 forkynder Gellert den lutherske 
kaldsetik (”... dem Beruf, den Gott mir angewiesen”) og 
spørger sig, om han har røgtet sit kald i lydighed mod Gud 
eller for at blive set af mennesker. Birgitte Boye erstatter lidt 
uheldigt Gellerts lydighed mod Gud med viljen til ’’Herren at 
behage”. I v.5 formaner Gellert den kristne til at rette tak for 
(agerjordens goder til ”den Allmåchtigen, durch den sie sind 
und werden”. Birgitte Boye er enig med ham og bruger den 
originale udtryksform (som Grundtvig overtog og flittigt be
nyttede): ”Mon jeg tænkte: disse haver Udspring fra det Bliv, 
som bød?” Gellert skatter venskabet (v.6) og spørger sig, om 
han har været høflig og hensynsfuld: ’’War auch mein Ernst 
noch sanft, mein Scherz noch undschuldsvoll? Und håbe ich 
nichts gered’t, das ich bereuen soli?” Birgitte Boye forventer 
positive frugter (’’Viisdom, Styrke, Dyd og Fliid”) af venska
bet, og glimrende fyndige er hendes ord om at tøjle talen: 
’’Voldt’ min Tunge ingen Svie? Taug jeg, hvor jeg burde tie?” 
Også i v.7 kan oversættelsen mere end måle sig med origina-



len. Gellert er pæn og høflig over for sig selv og spørger: ”Ein 
Gliick, das andre traf, war dies mir angenehm?” Birgitte Boye 
går ligefremt og humoristisk til biddet: ”Var det yndigt for mit 
Øre Andres Glæde-Sang at høre?” Humoristisk er hun ellers 
sjældent i sin storladne poesi. En perle af næsten Holbergsk 
kvalitet har hun fundet hos Gellert21, og i Gb 325,2 har hun 
leveret en storartet gendigtning af Gellerts vers: ’’Hver Bed
ring er ey Dyden selv, Tit flyder den af Tidens Elv, Den vilde 
Ungdom falder ned Med Aarene til Stadighed, Hvad Tiden 
selv udrette kan, Seer Stolthed tit for Dyder an.”22

Guldbergs salmebog er et apologetisk værk med Birgitte Boye 
som hovedaktør. Hun vil hævde kristendommens gyldighed i 
et samfund, hvor ’’fritænkeriet”, den formulerede og ofte mili
tante ateisme er begyndt at gøre sig gældende og true kristen
troen med mere end ligegyldighed. Mod denne trussel bevæb
ner Birgitte Boye sin samtids dannede kristne ved at forkynde 
Guds storhed og magt i den moderne Klopstock-Gellertske 
ode-stil. Hendes skildringer af Guds virke i naturen giver de 
storladent magtfulde, fjerne og uudgrundelige træk forrang. 
Idyllen i Gb 170 er en undtagelse.

Guds nærhed, udtrykt i hans faderlige kærlighed, er mindre 
fremtrædende. I sine etiske betragtninger taler Birgitte Boye 
ofte principielt om dyd og pligt, sjældnere konkret om enkelte 
dyder og laster. Heri afviger hun ffa det store forbillede Gel
lert, der i sin samling af’’Oden und Lieder” både indskærper 
bestemte kristne dyder og advarer mod veldefinerede laster. 
Teodicé-problemet, der har en stor plads i den efterfølgende 
Evangelisk-kristelig Psalmebog (herefter forkortet E) beskæfti
ger hende ikke i nævneværdig grad.

Guldbergs salmebog kom hurtigt i modvind. Nok bifaldt 
mange dens kritiske holdning til de gamle salmer, men den 
høje ode-stil i talrige Birgitte Boye-salmer vakte skepsis. Ikke

med urette skønnedes de uforståelige for den jævne kirkegæn
ger. Den indflydelsesrige rationalistiske retning, med kongelig 
konfessionarius Christian Bastholm som fremmeste talsmand, 
ønskede nye salmer, lette at forstå og med ’’Behagelighed i 
Udtrykket” - som en anonym debatdeltager skrev 23. Både de 
gamle (Kingo og Brorson) og den moderne, men nu allerede 
forældede Birgitte Boye rammes af dette krav. I 1786, to år 
efter Guldbergs fald fra magtens tinde, fremsætter Sjællands 
nye biskop N.E.Balle en omfattende kritik af hans salmebog24. 
Balle indrømmer dog, at der i den findes ’’mange lærerige og 
rørende Psalmer, hvilke dog ikke ere højere, end at enhver kan 
fatte Meningen”. Bag den vurdering ligger nok det Gellert-på- 
virkede, venlige og livsnære islæt i Birgitte Boyes digtning. 
Men Balle har også fundet salmer, ’’hvori Sproget er saa billed- 
rigt og tillige saa højt opløftet over almindelig Fatte-Evne, at 
Degnen ikke forstaar meget deraf, mindre Menigheden”. Han 
anfører som eksempler en lang række af Birgitte Boyes ’’høje” 
digtninge. Biskoppen i Aalborg er enig med Balle og fremhæ
ver mange af salmernes afmagt, når det gælder at ’’udbringe 
det rigtige Begreb hos den til skarp Eftertanke lige saa uvante 
som uvillige Almue” (Fredrik Nielsen, 30).

EVANGELISK-KRISTELIG PSALMEBOG

Tanken om en ny salmebog baner sig vej, og biskop Balle far 
i 1790 bemyndigelse til at igangsætte arbejdet med en afløser 
for Guldbergs salmebog. En række ’’gode aandelige Digtere” 
blev knyttet til projektet. Birgitte Boye fik opfordring til at 
være med, men undslog sig. Af hendes mere end 100 salmer 
i Gb kom kun 27 med i den nye salmebog - bearbejdede, 
undertiden nær ukendelighed. Der dannedes en kommission 
til at bedømme - og forandre - gamle og nye salmer, og den 
flittige kommission (der bestod af fem mænd, blandt hvilke
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man i dag kender Ove Malling, K.L.Rahbek og Edvard Storm) 
holder i alt 377 møder, hvor salmestoffet slibes til gennem 
ændringer, der besluttes ved stemmeflerhed. Derved opnås en 
konsensus, en ’’laveste fællesnævner”, der næppe gør salmerne 
mere inspirerende at synge og læse.

I 1798 udkommer da Evangelisk-kristelig Psalme- 
bog, der betegner rationalismens sejr i de danske salmebøgers 
levnedsløb.

Teologi og fromhed i Evangelisk-kristelig Psalmebog

Gennem Evangelisk-kristelig Psalmebog (herefter betegnet E) 
går en grundlæggende treleddet karakteristik af Gud. Han er: 
1) stor, 2) god, 3) viis. Et par eksempler: ”Du er viis og god 
og stor, Du evig, evig Høie” (19,5). ”Høit vidner Himmel,
Hav ogjord, At du er viis, og god og stor” (46,1). Mange 
steder er ’’stor” skiftet ud med de i sammenhængen væsendig 
synonyme betegnelser ’’stærk” eller ’’mægtig”, og et af de tre 
led kan mangle. Treheden findes også hos Birgitte Boye (Gb 
324,5; 331,4), og den vidt bekendte deistiske triade ”Gud, 
Dyd og Udødelighed” søger man heller ikke forgæves i E, men 
finder den i flere forklædninger (263,2; 265,2; 329,5; 375,3; 
388).

Skaberen

1. Magtens Gud

Egenskaben ’’stor” (’’stærk”, ’’mægtig”) peger hen på Gud 
som Jordens skaber og herre. Han er almægtig og uransagelig. 
”Jeg i Naturen stor dig seer” ... ”Dig ingen Skabning fatter” 
(8,2). Han er frygtindgydende. ”Til hvilket majestætisk Syn 
Fremkalder os din Torden, Naar rædsomt-skjønne Lyn paa
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Lyn Forkynde dig for Jorden?” (14,4,jfr.l7,l). Fremhævelsen 
af Guds (ære)frygtindgydende majestæt kan være møntet på 
’’fritænkerne” (E er som Gb et apologetisk værk). Til karakte
ristik af Guds skaber-udstråling optager E med forkærlighed 
Birgitte Boyes befalende ’’Bliv”. Det bruges om ur-skabelsen 
(45,3; 50,1; 52,1; 458,3), forbundet med ’’Almagt” eller ’’al
mægtig”, og om opstandelsens nyskabelse (”et fornyet Bliv”, 
223,4; 211,1.3). Tilknytningen til Bibelens første skabelses
fortælling træder særlig tydeligt frem i 113,9, der med ordene 
fra 1 Mos 1,31 forkynder Jesus som den nye skaber: ”Gud 
saae hvad Jesus havde gjort; Og see! Det Alt var godt og stort. 
O! naadefulde andet Bliv, Som gav den faldne Skabning Liv!” - 
Den anden skabelsesfortælling nyder som tidligere nævnt ikke 
megen yndest hos rationalisterne. To steder tales der dog om 
Guds skaberhånd (256,1; 329,2).

2. Ordenens Gud

Som hos Birgitte Boye fører Guds almagt til den orden, der er 
et yndlingstræk i Oplysningstidens tale om Skaberen. ’’Orde
nen” er først og fremmest en kosmisk størrelse. Gud er den, 
der ”i en evig Orden Holder Alt ved Almagts Bud” (21,2). 
Orden betyder stabilitet, urokkelighed. 47,2: ”Din Kraft har 
dannet Jorden, Og Himlens hvalte Blaae, Og Alt i herlig Or
den Maa uforstyrret gaae”.

Sammenhængen mellem ’’ordensmotivet” og Guds retfær
dighed er tydeligt til stede hos Birgitte Boye, der fuldtonende 
forkynder Guds retfærdighed i den bibelske, evangeliske 
betydning. E kender derimod kun en gengældende (distribu
tiv) retfærdighed. Den retfærdige Gud uddeler løn og (især) 
straf efter fortjeneste. ”Vi føle Syndens bittre Smerte, Og skue 
din Retfærdighed” (267,1; jfr. 40,1). Den ’’skuede” retfærdig
hed er truende. Samme stemning har retfærdigheden i 280,2:



’’Omspendt af Ængstelse mit Hjerte gruer, Retfærdighed med 
Dom og Straf mig truer”.

Man undres over det totale fravær af den evangeliske retfær
dighed i en salmebog, der kalder sig ’’evangelisk”. Fraværet 
skyldes sikkert, at dette paulinsk-lutherske kernestykke i grun
den er uforeneligt med det syn på menneskelivet, der rører sig 
i E. Menneskelivet er her ikke et frit og glad liv under Guds 
retfærdiggørende nåde, men en prøvetid, efter hvilken min 
vækst i dyd (jeg far lidt hjælp ovenfra undervejs) afgør spørgs
målet om min sjæls salighed. 277,2 formaner den troende til at 
huske, ”at kun Tro og Dyd kan mig lyksalig gjøre”.

Guds visdom er en vigtig bestanddel i Birgitte Boyes lov
sang. Skaberens visdom er indlysende og føres i felten mod 
tidens vantro. Problemer ignoreres stort set25.1 E fremføres 
Guds visdom endnu hyppigere end hos Birgitte Boye, men 
mindre ildfuldt26. Gud ’’skaber, styrer Alt til Held” (62,2). På 
Jorden hersker ’’Viisdoms Orden” (234,1). Men bevidstheden 
om, at tanken om Guds visdom undertiden synes modsagt af 
erfaringen, er klar. Man nødes til at indrømme, at Guds vis
dom er ’’ugranskelig” (224,5). Her, i jordelivet, må jeg nøjes 
med at stole på visdommen i Guds styre, hisset, i Himmerig, 
vil jeg fa den for øje. ’’O! det Viisdoms Raad skal hisset Klarlig 
vikles ud for mig. Thi er jeg og her forvisset, Jeg for Alt skal 
prise dig”(68,l).

Faderen

Som tidligere omtalt præges Oplysningstidens gudsbillede 
af spændingen mellem den fjerne, uudgrundelige majestæt 
og den nære, tilgængelige, milde faderskikkelse. De to an
sigter ses i en række salmer, der vil forkynde, at den almæg
tige, ’’ugranskelige” Gud også er den enkelte kristnes milde, 
omsorgsfulde Fader. Formelagtigt udtrykker E dette dobbelta

spekt med ordparret ’’stor” og ”god”, der - som nævnt ofte 
sammen med ”viis” - går gennem hele salmebogen. Ordparret 
er en parallel til ordparret Hersker/Fader, der optræder i en 
række salmer. ”Han vor Hersker, han vor Fader, Hvo er stor 
og god som han?” (21,4).

’’Fader” er det helt dominerende gudsnavn i E. I hyppighed 
overgås det kun af hovedordet ”Dyd”. Overordnet karakteri
seres den guddommelige faderskikkelse ved ’’Godhed”, og for 
at fremhæve det grænseløse og ubetingede i godheden kaldes 
Gud undertiden ’’algod” (33,2; 37,4; 214) eller ’’eviggod” 
(37,3; 56,3; 94,2). Jævnsides med godhed forkyndes Guds 
kærlighed (34,4; 39,1 m.fl.st.), nogle steder med den stær
ke betoning, der kendes fra 1 Joh 4,8.16: Gud er kærlighed 
(31,3; 33,1; 36,2.3; 82,3).

Guds faderlige godhed og kærlighed bestemmes nøjere ved 
en række ’’bløde” adjektiver. Gud er ’’blid og huld” (31,4; 
300,1). Han er’’Alles milde Fader” (308,2; 59,5; 64,2; 77,1.6 
m.fl.st.). Den milde Fader er tilgivende og overbærende (29,3; 
263,5; 281,3). Han er omsorgsfuld, sørger for sine med føde 
og klæder, husly, helbred og lykke (38,4; 64,2; 56,1; 492,3).

Men påstanden om Gud, der i almægtig godhed stedse sør
ger for sin skabnings vel, har det ikke helt let. For det kan ikke 
nægtes, at menneskelivet rummer både lidelse og ondskab, 
der ikke kan standses. Kan man over for disse kendsgerninger 
fastholde, at Gud styrer alt til det bedste (289,1)? Er ikke blot 
de gode gaver, men også lidelsen og ondskaben sendt (eller i 
hvert fald tilladt) af den almægtige og algode Fader? E’s digte
re søger ihærdigt at besvare spørgsmålet bekræftende. Grund
læggende er troen på Guds forsyn. Ikke færre end 57 salmer er 
rubriceret under afsnittet ’’Forsynet”. Forsyn betyder, at Gud 
ikke slipper sine skabninger af syne. Gud har et vågent ’’For
syns Øie”, der ’’nedskuer fra det Høie” (87,5; 293,1; 329,3).

Den faste tillid til forsynet har dog ikke fjernet behovet for
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at harmonisere tilstedeværelsen af lidelse og ondskab med 
troen på den almægtige og algode Fader. Faderbilledet søges 
fastholdt gennem indførelse af’’hårdere” faderlige træk end de 
foretrukne milde og blide. Guds kærlighed er ikke blødhed, 
men kærlighed med fasthed. Lidelsen anskues som opdra
gende - tugtende som det hedder i tidens sprog. Med disse 
’’milde Tugtelser” (63,6) fremmes den vækst i dyd, der er 
livets mål. ”Du gjennem Modgang leder Mig frem til Tro og 
Dyd” (85,3). Lidelsen er til mit gavn, fordi den modner mig til 
saligheden hinsides (315,1) Livet er jo en prøvetid.

Forlegenheden ved at kalde Gud ophavsmand til menne
skelig lidelse er gammelkendt. I 2 Sam 24,1 er det Gud, der 
lokker David til at iværksætte den formastelige folketælling, i 1 
Krøn 21,1 er det Satan. Gud retter ikke angreb påjobs lykke, 
men tillader Satan at gøre det (Job 1,6-12). Et par salmer i E 
gør på samme vis lidelsen til et Guds ’’opus alienum”: ”Ei er 
det Vrede om end du tillader Vanheld og Trængsel at friste 
vort Mod” (71,4). ”Kun at jeg føres maa til dig, Du Prøven 
tillader ” (291,3).

Medens faderbilledet spiller en ret ubetydelig rolle i Birgitte 
Boyes salmer, er ’’Fader” det altdominerende gudsnavn i E. 
Den påfaldende forskel må tilskrives de to salmebøgers for
skellige apologetiske sigte. Birgitte Boye er i en kampstilling, 
med front mod tidens gudsfornægtere. De trænger til at høre 
kraftige ord om Skaberens storhed. For E er den vidtløftige, 
stereotype forkyndelse af den guddommelige Fader sjælesør
gerisk betinget: en støtte til kristne i kampen mod tvivlen på 
Guds godhed.

Dyd

Som allerede nævnt er menneskelivets mål vækst i dyd.
”Dyd” er ligesom ’’Fader” et nøglebegreb i E. Dyden omtales
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jævnlig som en absolut størrelse (ikke ulig den jødiske tale om 
’’Loven”). Ofte knyttes der uddybende tilføjelser til begrebet. 
Jesus, den store dydens lærer, levede sit liv i '"virksom. Dyd” 
(123,3). Tro og dyd er den kristnes rigdom (334,2) og eneste 
håb. ”... kun Tro og Dyd kan mig lyksalig gjøre” (277,2).
Med tro og dyd lovpriser den kristne sin Gud (140,3; 360,3). 
Dydens dominerende rolle i gudsforholdet fremgår også af 
de to steder, hvor frafald fra Gud kaldes frafald fra ”dig og 
Dyden” (196,1; 356,1). Et andet tegn på dydens religiøse 
orientering er, at ordet ’’Hellighed” ofte bruges synonymt med 
dyd. ’’Hjelp, at i Tro og Hellighed Jeg mig til dig henvender 
(118,2). ”Kun Hellighed for dig bestaaer” (251,3). At hellig
heden (= den troendes dyd) ikke altid er nogen helt nem sag, 
indrømmer 327,2: ”Tidt er min Attraa Hellighed, Men Sand- 
sers Lyst mig snarlig ned Til syndig Idræt drager”. I et par 
”Bede-Psalmer” (367,2; 372) rettes høn til [HelligJAanden 
om støtte til vækst i hellighed.

Dyden har et vindue ud mod den borgerlige bravhed. Den 
allierer sig undertiden med det gode borgerlige begreb pligt 
”Dit Ord mig lærte Pligt og Dyd, Og gav mig Haab om Him
lens Fryd” (329,5;jfr. 267,2).

E’s betragtninger over dyden kan anskues under fire aspek
ter:

1) Dydens grundlag: Skaberens vilje med sine skabninger.
2) Dydens nødvendighed: den evige salighed er betinget af et 
jordeliv i voksende dyd.
3) Dydens princip: Jesu liv og lære

a) Jesu liv som forbillede for den kristne
b) Jesu lære som rettesnor for kristen dyd

4) Dydens udøver: mennesket, hvis etiske liv udfoldes i selv- 
kærlighed, næstekærlighed, fjendekærlighed.



1. Dydens grundlag
Gud er dydens ophavsmand og fremmer. Gode er de hand
linger, der stemmer overens med hans vilje, og han støtter 
mennesket i dets bestræbelser for at vokse i dyd. For at lede 
mennesket ind på og holde det på dydens vej bruger Gud for
skellige midler. Det kan være lykkelige tilskikkelser: ”Lad din 
Velgjerning idelig Til Tro og Dyd fremskynde mig ”(130,4). 
Men også lidelsen og sorgen er redskaber i Guds hånd til 
menneskets bevarelse og vækst i godhed. ”Da skal jeg see med 
Tak og Fryd Paa førte Liv tilbage; Hvor ddt du ledte mig til 
Dyd Selv gjennem Sorgens Dage” (222,3; jfr. 85,3; 302,4).

Gudstjenestens forkyndelse stilles i dydens tjeneste. ”Lad 
det Ord, vi her skal høre, Os til Tro og Dyder føre!” (377,2; 
jfr.375,3).

2. Dydens nødvendighed
At vokse i dyd er ikke blot godt og rigtigt; det er tillige - og 
ikke mindst - en nødvendighed for at opnå den evige salighed. 
”Haab og Fryd er tabt, naar glemmes Pligt og Dyd” (241,1).
I livet hinsides ’’kroner” (belønner) Gud dyden (33,4; 
jfr.363,5). ”1 Lydighed mod dine Bud Jeg holder Prøvetiden 
ud, Indtil mig Døden leder Til hine Saligheder” (212,5). 
Håbet om den evige salighed udspringer afjesu komme til 
jorden. ”Det Haab os Jesus bragte” (141,1).

3. Dydens princip: Jesus
For den kristne er Jesus dydens store formidler. Han virker 
dels gennem sit liv, sit eksempel 27,dels gennem sit ord. Fra 
Jesusskikkelsen udgår en tilskyndelse både til efterligning af 
hans liv og gerning og til lydighed mod hans ord. Dobbelthe
den udtrykkes klart i bønnen 148,4: ’’O Frelser! Dan mit Sind 
og Hjerte, At jeg maa vandre redelig; Og leve, som dit Ord 
mig lærte, Og som din Vandel viste mig”.Jfr. 186. Jesus prises

for fuldkommen overensstemmelse mellem ord og handling: 
’’Kjerlig som det Bud, han lærte, Var hans Vandel, ømt hans 
Hjerte” (152,2).

I livets prøvetid gælder det om at følge i Jesus fodspor
(132.2) . Det giver glæde både her og hisset (235,2). At følge 
Jesu fjed giver børneret hos Faderen (139,3) og evig salighed 
(192,1; 473,4). Desuden tilføres jordelivet livsmagt og dyd: 
”Led du mig frem i din Fjed Til Viisdom og til Hellighed”
(284.3) .

Muligheden af at efterfølge Jesus og ligne ham bedømmes 
stort set ureflekteret optimistisk. 357 er en munter pep talk: 
’’Kristne! Lad os samle Kræfter, Fatte stadigt Mod i Bryst; Lad 
os følge Jesum efter, Lad os følge ham med Lyst. Vi vil lyde 
hvad han bød, Os til Gavn i Liv og Død; Vi vil elske hver sin 
Næste, Søge tro hverandres Bedste!” (v.l). 149,4 regner heller 
ikke med større vanskeligheder: ’’Gjerne jeg dig følger efter, 
Giv mig Stadighed og Kræfter!” I 232,5 har den bedende sat 
sig det høje mål ”at følge ham i Alt” og indrømmer, at det kan 
han (med al sin fromhed) ikke klare. Begrænsning i de men
neskelige efterfølgelsesmuligheder udtrykkes med jævne ord i 
363,5: ”Jeg følger dig, saa vidt jeg kan i Dyder”.

Et meget yndet udtryk for Jesus som forbillede er ordet 
’’Mønster”. Jesus er mønster på ’’Fromhed og Sagtmodighed” 
(342,1). Jesus er mønster på både holdning og handling (”Id 
og Daad”, 378,2). ”Dit Mønster og din Røst” i 359,2 varierer 
kombinationen liv og lære. Ordet ’’Mønster” om forbilledet 
Jesus er muligvis hentet fra kapitlet ’’Christi Efterlignelse” i 
Christian Bastholms bog ’’Viisdoms og Lyksaligheds Lære” 
fra 1794 (s.361-370). Kapitlet kan iøvrigt læses som en præ
ciserende kritisk kommentar til E’s ubekymrede og ubestemte 
forkyndelse af Jesus som mønster. Jesu kald er helt forskelligt 
fra vores, og derfor er der træk i Jesu liv, vi bestemt ikke skal 
efterligne. Handlinger som tempelrensningen skal vi ikke gøre
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efter, og Bastholm skotter ikke om folk, der vrager et borgerligt 
levebrød for at blive vandreprædikant. Det er ånden i Jesu 
handlinger, der for os er værd at efterligne (364).

Afjesu livsløb og holdninger kan der udledes en lære. Hans 
lidelseshistorie lærer os tålmodighed i lidelser (290,4). ’’Hjelp 
da jeg ved Taalmodighed I dine Fjed maa træde” (317,1). 
”Tillid og Taalmodighed Lærte du mig, da du led” (149,4). 
Den korsfæstedes bøn ’’Fader! Forlad dem, thi de vide ikke, 
hvad de giøre” danner grundlag for formaninger til forsonlig
hed mod fjender (337,4; 157; 257,2; 338,3; 440,1).

I øvrigt kan der praktisk taget ingen konkrete etiske anvis
ninger uddrages af de salmer, der taler om Jesu lære. Der tales 
om ’’hans høie, vise, blide Lære” (215,4), og mesteren kaldes 
’’Sandheds Lærer” (5,10; 136,1; 153,1). ”Ved din Lære du os 
byder Høie Dyder”, lyder det i 123,2. Men hvilke?

4. Dydens udøver: mennesket
Et afsnit i E hedder ’’Kjerlighed til os selv og vor Næste” 
(numrene 325-352). Selvkærlighed og næstekærlighed er ikke 
modsætninger, men hører sammen og sidestilles med stor 
selvfølgelighed i E. Emnet selvkærlighed behandles udførligt 
af Christian Bastholm i ’’Viisdoms og Lyksaligheds Lære” 
(s.l35ff.)28.

At selvkærligheden betinger kærligheden til andre er en 
velkendt erfaring. For at kunne holde af andre må man holde 
lidt af sig selv. Bastholm har ret i, at den kristne ikke skal 
skamme sig over selvkærligheden, men agte den som en del af 
skabelsesordenen. Ond bliver selvkærligheden kun, når den 
bliver ’’overdreven og uordentlig”(s.l36) og kun har sit eget 
for øje29. At selvkærligheden kan udarte, bevidnes af E i 340,2: 
”Fri mig fra daarlig Selvbehag, Fra Hovmods lede Drømme”.

Selvkærlighedens berettigelse ja nødvendighed kommer 
klart til udtryk i E. ”Lad mig fremme, dig til Ære, mit og
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Næstens nærforbundne Vel!” (488,3). Den kristne har pligt til 
at virke både for eget og næstens vel. Temaet ”Mit og næstens 
gavn” belyses i øvrigt af 335,2; 473,4; 481,3; 488,3; 490,4; 
517,4.

Selvkærlighed er god, næstekærlighed er hedve, fjende- 
kærlighed er godhedens krone. Sådan ser det ud, når man 
betragter den høje frekvens og store ubekymrethed, hvormed 
E behandler dette vanskelige punkt i kristen etik. E’s mange 
opfordringer til fjendekærlighed har sin bibelske baggrund 
i Bjergprædikenen (Matt 5,44). Af korsordet Luk 23,34 
udledes flere opfordringer til at efterligne Kristus, der bad 
Faderen tilgive hans bødler (157; 337,4; 356,4; 440,4). Mere 
almene tilskyndelser til at tage Jesus som forbillede ses i 230,4 
(”End om min Næste har imod mig fjendtlig Hu, Algode! Lær 
mig da, at være god som du”). Fjendekærligheden kan ytre 
sig i forbøn (157; 337,4; 421,7; 440,4), hjælp (230,4; 337,4; 
338,2; 340,4). Desuden skal jeg tilgive min fjende (157; 
381,6) og elskef.jhdm af hjertet. ’’Gidjeg som du af Hjertet 
maa Dem elske, som mig hade” (257,2). Overhovedet skal 
alle handlinger til gavn for min fjende være ”af Hjertet” (157; 
340,4; 347,1; 440,4)..30

I forhold til Birgitte Boye, der kun sparsomt omtaler 
konkrete dyder og laster, er E ret meddelsom på dette punkt. 
Samlingen af dyder har - som man kan vente det af tiden - no
gen overvægt til de borgerlige dyder. Takkesalmen 349 (”Dig, 
Gud! Skee Tak for Alt det Gode, Vort Borgersamfund fik fra 
dig”) taler om lydighed mod ”Lov og Konge” (og dermed 
mod Gud), v.3. Målet er at ’’vinde Styrke, Held og Fryd Ved 
klog og virksom Borgerdyd” (v.4). Med ordene ”Og giv, at 
Tro og Virkelyst Og Haab maae herske i mit Bryst” i 310,4 
meddeles en af de mange varianter af ”Gud, dyd og udøde
lighed” (Tro=Gud, Virkelyst=dyd, Haab=udødelighed). I sin 
aftensang vil den kristne borger gerne kunne se tilbage på en



dag fuld af’’Kraft og freidig Virkelyst” (496,2).
Flid og gavnelyst hører med til fromhedslivet. Fliden kan 

bære rigelig frugt, men det bør ikke forlede til ødselbed. Nøj
somhed hører med til et kristeligt liv. ’’Vort Hjerte let bedrager 
sig, Veed ei at holde Maade” (253,1). Det, der vindes ved flid 
og nøjsomhed, må ikke forhærde ens hjerte. ”Giv, atjeg ei ved 
Gods og Guld Mit Hjertes Attraa hænger; Men giver altid 
medynksfuld Min Skærv til den, der trænger!” (475,8). Lan
det har nemlig brød til alle mand: ”Din Faderhaand velsigne 
kan Saa rundelig paa Hav og Land” (319,6).

Til disse dyder, tiltalende udtryk for tidens borgerlige nob
lesse, slutter sig dyder af mere personlig art. Jesu efterfølgelse 
indebærer tålmod i lidelse (356,2). Fredsstiftelse skaber glæ
de. ’’O! hvilken Glæde ligner den, At ende Kiv og Trætte, Og 
trofast Venskabs Pagt igjen Med Brødre at oprette” (347,2). 
Den friske og raske skal huske medfølelse med dem, der ikke 
”som jeg kan træde frem Med velfornøjet Hjerte” (494,5).

Lasterne går ikke ram forbi. Blandt dem ses som ventet 
flidens og gavnelystens modsætning dovenskaben eller lad
heden, som den kaldes. For ’’Lediggang var aldrig god; Den 
blev mange Lasters Rod”, som 331,1 ordsprogsagtigt rimer. 
Og morgensalmen 476 beder om, atjeg må bevare lysten til at 
komme ud af sengen og gøre gavn (v.l).

Blandt de laster, der røver ens egen sjælefred og forgifter 
forholdet til andre, er gerrigheden eller begærligheden. ’’Vogt 
os for den Begjerlighed, Som Sind og Sands besnærer. Den 
røver os vort Sjelefred, Vort Legems Kraft fortærer” (253,2). 
Gerrigheden fører som lediggangen meget ondt med sig: ”Af 
Gjerrighed saa mange Lyder, Som af en giftig Rod opgroe” 
(332,1). Værst er gerrigheden i den aggressive skikkelse, der 
ikke blot lægger livet øde for en selv, men tillige stjæler fra 
andre:”Vee mig, om jeg greb Ledighed, Atjeg min Frugt af 
Næstens Sved ulovligen tilvendte” (333,1). Værst for en selv -

men også ubehagelig for andre - er den giftige last misundelse. 
I E frygtes den mindre end havesygen, men vi finder dog en 
bøn om at blive forskånet for den: ”Giv! Jeg derfor takker dig, 
Og ei er misundelig, Seer jeg end min Næste haver Større 
Deel i dine Gaver” (106,1). Digteren af 224,3 hører efter 
egen opfattelse til de lykkelige, der nærer ’’Afsky for al nidsk 
Begjer”. Hævnlysten, selvfortærende som misundelsen, er der 
grund til at bede Gud om hjælp mod (109,3; jfr. 337,4).

Evangelisk-kristelig Psalmebog og Bibelen

11811 rammes E af Grundtvigs skarpe kritik. Grundtvig 
skelner mellem historiske salmer på den ene side og dog
matiske eller moralske på den anden side. De forholder sig 
til hinanden som rindende vand til stillestående. E anklages 
for sin ’’aldeles Fortrængelse af historiske Psalmer”. ’’Histo
risk” betyder for Grundtvig tilknytning til bibelske personer 
og begivenheder. Ensformige salmer om Guds egenskaber 
præger E. Jesus hyldes som ”det fuldkomneste Dydsmønster”, 
medens begivenhederne i Jesu historie og hans lignelser knapt 
kommer til orde31.

Kritikken genoptages i Verdens Krønike 181232. Atter 
påpeges manglen på salmer, der anskueligt levendegør ”de 
store Begivenheder ved Kristi Fødsel, Liv, Død, Opstandelse 
og Himmelfart”, og en betragtelig del af salmerne er’Vandede 
Rim til Gerningers Pris”33.

Grundtvig (og med ham Malling, der kalder E ”den store 
katastrofe i vore salmebøgers historie” (Malling VIII,306) 
har ikke uret. Salmebogens magre bibelbrug er iøjnefaldende. 
Men kritikken kunne underbygges og nuanceres gennem en 
redegørelse for den forbindelse med Bibelen, der trods alt er 
gemt i allusioner, skjulte og åbenbare citater og idéindhold.
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1. Skabelse
Skaberen kaldes ’’Livets Kilde” (51,5; 68,2) - i betydningen 
livets ophav - ikke i den eksistentielle betydning som i SI 
36,1034. Af de to skabelsesberetninger ynder E den første - i 
pagt med tidens forkærlighed for den majestætisk fjerne Gud, 
der virker gennem sin skabende befaling. ”Du bød, og da blev 
Himmelen ogjorden” (38,2). Skabelsesberetningens mørke 
og lys bringes i erindring i 249,2 (”Du ved dit Almagtsbud 
fremkaldte Lys af Mørke”). Bemærkelsesværdig er 113, der 
forkynder Jesus som nyskaber gennem sit ’’naadefulde andet 
Bliv” (v.9). SI 33,9 danner baggrund for 35,2 og 44,2: ”Du 
talede, og see det skete. Du bød, o Gud! Saa stod det der”.
Jfr. 48,1. At mennesket er skabt i Guds billede (1 Mos 1,26), 
erindres der om et par gange (113,4; 249,4).

2. Visdom
De gammeltestamentlige visdomsskrifter har ikke sat sig man
ge spor i E, selv om de nød stor yndest og agtelse i samtiden. 
Christian Bastholm satte Ordsprogenes Bog og Prædikerens 
Bog meget højt35.

Lovprisningen af Guds gode livsorden i 6 låner ord fra SI 
19,1-3. 228 er en parafrase af SI 1, hvis belæring om de to 
veje passer ind i den front mod vantroen, der især kendes fra 
Birgitte Boye. Den vemodige tale om menneskelivets skrøbe
lighed og forgængelighed (401,2; 402,2) er tæt knyttet til SI 
103,15-16, og 402,1 gentager opfordringen fra SI 90,12 til at 
holde styr på de flygtige livsdage. Inspiration fra SI 90,10 lig
ger bag Thomas Thaarups salme ”Som Skyggen svinder Livet 
hen” (403): ’’Alt spirer, modnes og forgaaer; Syv Gange Ti er 
Støvets Aar, og sjelden! Sjelden flere” (v.l)36. Forgængeligt er 
ikke blot menneskenes liv, men også himmel ogjord. De skal 
’’ældes, som et Klæde”, siger 15,1 i tilknytning til Es 51,6.
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3. Forsyn
Til tanken om Guds forsyn søger E støtte i Det gamle Testa
mente. Gud ser ned fra det høje på menneskers forehavender, 
forkynder SI 33,13-15, der er baggrund for 293,1. SI 23,4 lød 
i datidens oversættelse: ”Naar jeg end skal vandre i Dødens 
Skygges Dal, vil jeg ikke frygte for Ondt; thi du er med mig”. 
Ordene gælder livsvandringen under Guds førelse (således 
opfattet i 77,3), men opfattes af 192,3 som gældende den sid
ste vandring. Under menneskets vandring gennem livet sender 
den gode Gud både lykke og ulykke, og mennesket må som 
Job (1,21) tage mod begge dele (85,1). 65,7 tolker tårerne i SI 
126,5 som billede på jordelivets trængsler og høstjubelen som 
himmelglæden. Gud hersker over menneskets liv og død. ”Du 
Mennesket regjerer. Du qvæger Markens Straae. Du Jord og 
Himmel bærer. Du vinker: de forgaae” (55,l;jfr.Sl 104,29). 
Den almægtige Gud formår også at vende menneskers onde 
anslag til noget godt. Josefliistoriens slutpointe Gen 50,20 
spejles i 12,4. Gud er den, ”Som os det Gode endog af det 
Onde bereder!”. Jfr. 78,1. Lovprisningen af Guds trofaste 
omsorg for sin skabning låner i 77,3 ord fra Es 49,14f. Med 
støtte i Rom 8,28 udtrykkes forvisningen om trygheden ved at 
sætte sin lid til Gud (58,1: ’’Alting tjener dem til Bedste, Som 
i Sandhed elske Gud”). Fra Jesu forkyndelse af Guds forsyn 
citeres Matt 10,29 i 62,l:”[Gud] Seer Spurven som til Jorden 
faldt”.

4. Faderkærlighed
Fader er Det ny Testamentes grundmetafor for Gud. Guds 
faderlige kærlighed og omsorg findes også i Det gamle Testa
mente, men ordet ’’Fader” er ikke særlig almindeligt. Kun ét 
sted er E’s ’’Fader” hentet fra Det gamle Testamente, nemlig 
i 534,4 hvor Gud tiltales som ’’Faderløses Fader” (SI 68,6).
E 318 og Ingemanns ”Til Himlene rækker” (DDS 2002,31)



har SI 36,6 som fælles udgangspunkt (318,1:”0 Gud! Din 
Godhed gaaer saa vidt, Saa vidt som Himlen rækker!”). Kaldet 
til omvendelse og liv med Gud benytter hele fire gange en 
parafrase af Ez 18,32. ”Du vil ei en Synders Død; Men at han 
omvender sig. Og da lever, Gud! Hos dig” (115,3; jfr. 270,2; 
274,1; 509,5).

Bjergprædikenen som vidne om Guds faderkærlighed har 
ikke den plads i E, man kunne vente. Det nævnes dog, at Gud 
er den, ”Hvis Sol opliver, glæder, Hvis Regn saa qvægsom 
væder Den Godes og den Ondes Land!” (517,4; Matt 5,45). 
86,7-8 knytter sig til ordene om ”den store hvide flok” i Åh 
7,9-17 (”Naar vil du mig tilstæde For Tronen frem at træde?”, 
v.7). Det er stedet, hvor ”al min Graad skal tørres af” (v.8).

5. Dyd
De bibelske hovedkilder til E's dyd er Bjergprædikenen og 
formaningerne i de paulinske breve. ’’Fuldkommenheden” fra 
Matt 5,48 opfattes moralsk og synes med Guds hjælp at være 
inden for rækkevidde: ”Led mig til den Fuldkommenhed, Du 
hødst mig eftertragte” (257,2; jfr.337,5). Til fuldkommenhe
den hører efterlevelsen afjesu bøn til Faderen om at tilgive 
bødlerne, Luk 23,34: ’’Givjeg som du af Hjertet maa Dem 
elske, som mig hade”. 332,1 og 334,2 tilslutter sig advarslen 
Matt 6,19 mod at gøre sig rig på gods, ”som Rust og Møl for
tære”. Bjergprædikenens groteske sammenligning af splint og 
bjælke (Matt 7,3) er pænt nedtonet i 507,2: ”En Broders Feil 
jeg let opdager, Men er mod egne Lyder blind”.

Som allerede nævnt har Jesu lignelser og undergerninger 
ingen plads i E. Et par antydninger kan dog findes. Bag 518,5 
skimtes eksempelfortællingen om Den barmhjertige Samari
tan Luk 10,30-37. En høstsalme formaner til at dele med de 
fattige og har en noget påfaldende hentydning til bespisnings
underet i Mark 6,35ff. (464,3).

Yndlingsordet blandt apostelformaningerne er Gal 5,6: ”Thi 
i Christo Jesu gielder hverken Omskærelse eller Forhud, men 
Troen, som er virksom ved Kierlighed”. Det er let at forstå, at 
ordene om den virksomme tro har vundet genklang hos tidens 
gavneglade kristenfolk. ”Han styrke os i virksom Tro”, lyder 
bønnen 30,6. Også i det stykke er Jesus forbillede. ”Dit hele 
Liv var virksom Dyd” siger 123,3 til Jesus. Bønnen i 348,2 
om at måtte ’’føle Brødres Fryd og Brødres Smerte” svarer 
til formaningen i Rom 12,15. 340,5 (”Ak! Til det Gode, som 
jeg vil, Min egen Kraft er ringe. Gud! Du mig give Styrke til 
At ville og fuldbringe”) er en afsvækkende afspejling af Rom 
7,18-20.37

6. Lovsang og bøn
Mere end en tredjedel af E’s salmer (1-226) er samlet under 
overskriften ”Lov- og Takke-Psalmer”, og den næste tredjedel 
(227-443) betegnes som ”Bede-Psalmer”. I begge grupper er 
salmerne langt overvejende stiliseret som lovprisende tiltale 
til Gud. Også salmer, der i indhold og holdning er moralske 
formaninger eller tilskyndelser, iklædes bønnens sprog. Som 
eksempler kan nævnes 332,1 (”Det Gods, som Rust og Møl 
fortære, Lad det, o Gud! ei friste mig”) og 331,1 (’’Herre! Giv, 
jeg aldrig falder Hen til Ladhed i min Stand”). Det falder i 
tråd med Christian Bastholms idé, at en salmebog med 100 
lovsange kunne dække menighedens behov (Malling VIII, 
282).

Lovsang og bøn i E har nogle berøringspunkter med de 
gammeltestamentlige salmer. Ordene ”0, priser Herren, han 
er god!” er hentet fra SI 100,4-5. Bønnen om en ’’villig Aand” 
(358) er fra SI 51,14. Bønnen ”Gud! Lad mig for dit Aasyn 
vandre” har ordfællesskah med SI 56,14 og SI 116,9.
Den spiritualiserede offertanke (lovprisning og taksigelse er 
det bedste offer) kendes fra SI 40,5-7; 51,17-19 og er udtrykt
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i 70,3 (’’O Gud! Min bedste Tak er svag. Dog du mit Offer 
vil annamme”) og i 70,6 (”Ja dig min svage Sang skal ære, 
Saalænge Tungen rører sig. Takoffer vil jeg dig frembære, 
Saalænge Hjertet slaaer i mig”). Samme tanke i 490,1 (”Jeg 
træder frem for dig, og offrer Lov og Tak”). Erkendelsen fra 
SI 143,2 ogjob 9,1-3, at intet menneske kan have ret over for 
Gud, er gengivet i 497,4 (”Hvis du til Doms vil gaae, Hvor 
kan jeg da bestaae?”. Som Grundtvig (DDS 2002,652,2) 
lovpriser E den livgivende og nærværende Gud med Ord fra 
ApG 17,28: ”Ved dig jeg lever, røres, er” (11,3; 37,4)

Det er ikke med urette, at man har angrebet denne ”vor 
daarligste salmebog” (Malling VIII,306) for dens fattige 
bibelbrug. Forkyndelsen af Skaberen er dog solidt bibelteo
logisk forankret i gammeltestamentlig skabelsesberetning og 
lovsang, ligesom salmebogens tale om Guds visdom og forsyn 
støttes af gammeltestamentlige tekster. Men der fortælles ikke 
bibelhistorie, hverken om patriarker, konger eller profeter. Af 
Jesus tegnes der med mange ord et temmelig forenklet billede. 
Jesusskikkelsens betydning fremstilles i temaerne Jesu Liv 
og Jesu Lære. For E er Jesu liv det store forbillede på udhol
denhed i lidelse, opofrelse og kærlighed til både venner og 
fjender. E’s overfladisk optimistiske vurdering af menneskets 
muligheder i så henseende er anstødelig38. Jesu gerninger og 
hans historie med lidelsen og døden som fuldendelse forbigås. 
Jesu lære er praktisk taget begrænset til budene om næstekær
lighed og fjendekærlighed..

Man kan beklage, at denne blegsottige salmebog med det 
højtidelige sprog blev det danske folks salmebog i mere end 
et halvt århundrede. Men det blev den - og det gav den en 
fromhedshistorisk betydning, som kan være værd at efterfor
ske. B.S.Ingemanns morgen- og aftensange er præget af E’s 
fromhed 39. E var H.C.Andersens salmebog, og hans eventyr
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vidner om hans fortrolighed med den. E nærede utvivlsomt 
hans stærke forsynstro. ”Skee, hvad der vil; Det skeer dog til 
mit Gavn og dig til Ære!” lyder det i E 78,2. ”Skee hvad der 
maae!” siger den sidste ært i ”Fem fra en Ærtebælg”. ’’Afvej 
vor Lod, som du det vil; Læg kun Velsignelsen dertil!” bedes 
der i E 334,1. ”Og i de Ord lagde vor Herre sin Velsignelse” 
hedder det om byfogdens løfte i ”Hun duede ikke”40 

Grundtvig ringeagtede som bekendt E. Men der gemmer sig 
ikke så lidt arvegods fra E i hans Sangværk. Hans forkærlig
hed for skaber-imperativen ’’Bliv” er allerede fremhævet, og 
man gør næppe Grundtvig uret ved at formode, at hans tale 
om Guds rige ’’midt iblandt os” og hans ’’Alt dog hernede” (i 
’’Hyggelig, rolig”, GSV 1,61,4) er inspireret af tilsvarende ud
sagn i E 41. Grundtvigs ”Han, som har hjulpet hidindtil” (GSV 
IV,208) har tydelige mindelser om E 429 42.1 E 200,3 lyder 
bønnen til Helligånden: ”Saa gjennem Livet led os frem, Du 
himmelske Ledsager! Før os til Salighedens Hjem; Der ender 
alle Plager.” Grundtvig har grebet ledsager-motivet i pinsesal
men ”Gud-Helligaand, vor Trøstermand!” (GSV IV, 158,5) og 
i sidste vers af ”Nu falmer Skoven” (GSV IV,31,10; jfr. GSV 
IV, 158,5; GSV V, 285,2).

OM DE NYE SALMER I DEN DANSKE SALMEBOG 
2002

I debatten omkring Den danske Salmebog 2002 har man 
mødt det synspunkt, at mange af salmebogens talrige (langt 
over hundrede) nyoptagne salmer peger tilbage mod Oplys
ningstidens salmesang. Dette synspunkt skal til slut overvejes 
- med Oplysningstidens salmebøger som baggrund.



Skaberen

Guds skabermagt er udtrykt i første vers af den enfoldige 
takkesalme nr. 13, hvor Guds herredømme ("alting er hans”) 
har sit grundlag i skabelsen (som i den gammeltestamentlige 
SI 24,1-2). Mere prangende taler Leif Rasmussen i nr.29 om 
regnbuen som symbol på Skaberens magt og fredsvilje (Gen 
9,12-17). Den storladne tale i v.3, med ord som mælkevej 
og klode og sfære er ikke uden lighed med Birgitte Boyes 
lovprisning af Guds majestæt. Johannes Johansens aftensang 
”Du, som har tændt millioner af stjerner” (nr.787) forbinder 
smukt den fjerne Gud med den nære Fader, en kombination vi 
ofte møder i E. Samme stemning råder i Johannes Johansens 
nr.725 (gendigtning), der stiller Guds "skaberkraft” (v.2) og 
"skabervilje” ved siden af hans faderlige omsorg. Skaberordet, 
den skabende befaling, der er central i E’s skabelsesteologi, 
lyderi 87,1 (JohannesJohansen).

Nært knyttet til troen på Skaberen er forsynstroen, der spil
lede en stor rolle i E’s apologetiske univers. ’’Hjælp os at bære 
hver byrde, hver smerte, du ved alene, hvad tjener os bedst”, 
lyder en af bønnerne i Johannes Johansens aftensang (787,3).
I salmen nr.51 begynder alle fire vers med ordene ”Jeg er i 
Herrens hænder”. I øvrigt er ordvalget præget af SI 23 (”Om 
jeg i dybe dale må gå den tunge vej”, v.2, og ”Han gir mig stav 
til støtte”, v.4) og SI 33 (”fra Himlens høje sale hans øje følger 
mig”, v.2). Disse to gammeltestamentlige salmer nyder også 
yndest i E.

Med til skabelsen hører livsordenen - også et fremtrædende 
motiv i E. I Den danske Salmebogs nye aftensalmer har døg
nets rytme en naturlig plads, ”for kun i din sol, Gud, kan livet 
fornys” (786,1, Holger Lissner). I 788,1 (Jørgen Michaelsen) 
kan natten kaldes ’’Guds skabermørke”. Mennesket har sin 
plads i livsordenen: ”Du har vort hjem os givet på denne

skønne jord” (549,1, K.L.Aastrup). I Lars Busk Sørensens 
salme ’’Uberørt af byens travlhed” (331) slutter hvert vers 
med omkvædet ”og at livets mening lyder fra vor skabers egen 
mund” - ligeledes et udtryk for tryg overbevisning om livets 
gudgivne orden.

Forkyndelsen af Kristus som nyskaber findes i E kun i 113 
og mangler helt i Gb.. Men i DDS 2002,68 taler Hans Anker 
Jørgensen om Jesu liv og gerning og slutter hvert vers med 
omkvædet ’’Sådan er Skaberen. Sådan er Gud!” Og det er 
Jesus Kristus der er ment. 330 (afjens Rosendal) handler 
også om nyskabelsen ved Kristus, der kaldes ’’livets Gud og 
skabermand” (v.3), og beder: ”Lad din skabermagt os tvinge” 
(v.4). I 725 sluttes (v.5) med Jesus Kristus, som er ”det Ord, 
der skaber liv af døde, så ny bliver himmel, ny bliver jord, en 
verden grøn af grøde”.

Faderen

’’Fader” er et hovedord i E, men i de nye salmer i DDS 2002 
er det ikke særlig udbredt. K.L.Aastrup forkynder Kristus som 
formidler af Guds faderkærlighed. Med ham har vi ”hos Fader 
hjemme” (587,3). Jesu øje ser Faderen, og hans øre hører Fa
derens stemme (v.4). Fra den kærlighed kan ingen magt skille 
os (636,2). Den er en daglig livsstyrkelse. ’’Hver dag skal jeg 
oplives ved hans faderkærlighed” (756,4, K.L.Aastrup). Den 
er livsnødvendig: ’’Nøgne går vi selv til grunde. Klæd os i din 
kærlighed” (637,9, Johannes Johansen). To salmer afjohan- 
nes Johansen betoner det barneforhold til Gud, der oprettes 
i dåben. I dåben lægges vi ”i Guds faderfavn” (364,2). ”Du 
lærte os at sige far til dig, da vi var spæde” (478,3). Samme 
motiv i 582,3 (Jørgen Michaelsen).
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Dyd

I E lærer vi dyden at kende som vejen til salighed. Denne be
tragtning af moralen forekommer ikke i de nye salmer. Dydens 
eller etikkens grundlag er lydighed mod Skaberen, der kræver, 
at vi bruger det gudgivne liv rigtigt, fylder det og ikke sender 
det tomt tilbage. Gud har brug for os. ”Du har brug for mine 
kræfter” (658,3). ’’Livets Gud har dine hænder” (370,2). 
’’Brug mig, Herre, for din sag” (372,1). Gud virker gennem 
mig (697,4).

Livet skal bære frugt. Billedet af vintræet frajoh 15,1-8 er 
brugt i flere salmer. Med stort held i Jørgen Kristensens ’’Vin
træ og grene og frugt hører sammen” (368, især v.4, der op
muntrer til frigørelse fra selvspejlingens plage). Billedet bruges 
også afjørgen Michaelsen (412).”! hverdagens nærkamp”(v.6) 
skal vintræsgrenene - om end de kroger indad!(v.2) - ’’bære 
Guds nådes frugt” (v.6).

De nye salmer i DDS 2002 bruger ikke ordene ”dyd” og 
’’godhed”. Kærligheden til mig selv, som E ikke skammer sig 
ved, synes ikke god tone. Men den er dog forudsat, når der i 
bøn og taksigelse tales til Gud om befrielse for det, der tager 
mit livsmod og lammer min livsudfoldelse. For eksempel 
413,3 (Lisbeth Smedegaard Andersen), der taler om den 
indkapslede resignations ’’onde fred”.

Næstekærligheden er fremtrædende i de nye salmers etos. 
K.L.Aastrup giver den et smukt klassisk udtryk43. Socialt 
engagement er et markant tema hos de nye salmedigtere, og 
ordet ’’broder” foretrækkes for ’’næste”. ’’Kain, hvor er din 
bror?”, siger Holger Lissner (698). ’’Nogen må være de svages 
bror” og ’’Nogen må kæmpe for andres ret ” (366,1-2, Svein 
Ellingsen). Kravet om social retfærdighed støttes ofte med en 
henvisning til, at Jesus færdedes og virkede blandt de svagts- 
tillede i samfundet. ”Du gik bestandig blandt de små” (413,2).

74

I Hans Anker Jørgensens salme nr.68 er de fire første vers 
en begejstret lovprisning afjesu opofrende sociale indsats. 
Salmen 260 af samme digter siger det samme og gør Jesus til 
vores medkæmper i kampen for ’’frihed og fred” (jfr.636,3; 
613,1-4). Appellen i de nævnte salmer gør Jesus til forbillede 
for os i social indsats og kamp mod uret. Slægtskabet med 
E’s forkyndelse af Jesus som ’’mønster” og ’’lærer” er umi
skendeligt, om end der er nogen afstand mellem E’s frejdigt 
optimistiske imitatio Christi og den sociale indignation i de 
nye salmer.

I forhold til E er de nye salmer fåmælte, når det gælder 
konkrete dyder (og laster). Af 637 (Johannes Johansen) kan 
dog udledes, at ægthed og oprigtighed er en kristen dyd. Hans 
Anker Jørgensen er enig med ham (658,2). Blandt lasterne far 
grisklieden læst og påskrevet af samme digter i 369.

Både E og de nye salmer er stærkt interesserede i discipel
forholdet til Jesus Kristus. I E er Jesus det store forbillede og 
den store lærer i ”dyd”. De nye salmer forkynder også Jesus 
som forbillede. Den dyd, de fremhæver, har dog ikke E’s ædel
borgerlige karakter, men er socialt orienteret mod omsorg for 
de svagtstillede og større lighed i samfundet. Dydens motive
ring er i E den evige salighed som løn for dyd i livets prøvetid.
I de nye salmer er motivet ikke udsigten til løn, men alene 
lydighed mod Skaberen. Trods alle lighedspunkter ligger der 
her en klar modsætning mellem E og de nye salmer.

Kirsten Nielsens bog ”Der flammer en ild. Gudsbilleder i 
nyere danske salmer” (Frederiksberg 2007), der er en grundig 
undersøgelse af de nyere salmers tale om Gud, bekræfter det 
nære slægtskab mellem lovsangen i Oplysningstiden og de 
nye salmer. Hun påviser, at den nye lovsangs billedsprog helt 
overvejende henter sit stof fra to kilder: naturen og familielivet. 
’’Naturen” betyder den skabte verden, og ’’Familien” betyder



især Gud Fader. De to salmegruppers gudsbillede har fælles 
centrum.
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Bent Rosendal, 1970 - 2002 amanuensis, fra 1975 lektor, i 
Det gamle Testamente ved Århus Universitet. Lic.theol. 1980. 
Forfatter til bøger, tidsskriftartikler og bidrag til samleværker, 
især om gammeltestamentlig etik og salmedigtning. Medar
bejder ved sidste oversættelse af Det gamle Testamente med 
Apokryfer, ved Gads Bibelleksikon og Den Store Danske 
Encyklopædi.

Noter
1 Nærmere om Guldbergs salmebog i standardværker
ne: Anders Malling, Dansk Salmehistorie VI (København: 
J.H.Schulz 1971), 75-84; F//7 (København: J.H.Schulz

1978), 266-278. - Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog I (Kø
benhavn: Det Kgl.Vajsenbus’ Forlag 2003), 140-149.
2 Fredrik Nielsen, Bidrag til den evangelisk-kristelige 
Tsa/wfogs//wfom (Kjøbenhavn: J.H.Schulz 1895,16).
3 Grundtvig, der næppe har været blandt Birgitte 
Boyes beundrere, synes betaget af hendes fyndige skaber-im
perativ, der dukker op i Sangværket nogle og fyrre gange. Men 
medens skaberbefalingen hos Birgitte Boye især forbindes 
med universet i dets velordnede materielle mangfoldighed, 
forkynder Grundtvig først og fremmest Skaberen som den 
store livgiver. Som et eksempel fra mængden kan anførea GSV 
V,2,254,2:

Herrens Røst var over Vandet 
Da først lød det store ’’Bliv!”
Som det ene med det andet

Kaldte frem med Lyset Liv,
Skabde baade Jord og Himmel,
Luftens Kor og Havets Vrimmel,
Markens Dyr og Muldets Drot.

4 Birgitte Boyes ’’Almagts-Bliv” har også haft Grundt
vigs bevågenhed og forekommer hele 9 gange i GSV (11,98,4; 
111,7,3; 144,3; 154,6; IV,212,4; 400,5; V,118,1; 125,10; 
313,6). Hertil kommer et lignende antal steder, hvor udtrykket 
er ændret til det mere personlige ’’Guddoms-Bliv” (1,14,21; 
28,3; 55,6.8; 81,15; 136,1; 111,146,1; 239,6; IV,239,9; 
396,10). Yderligere varianter er ”Gud-Faders Bliv” (1,85,9; 
V,126,7) og ”Guds-Blivet” (V,92,3; 166,27).
5 Se Bent Rosendal, ”En rationalist og hans Bibel”, 
DTT61 (1998), 23-32. - Gustaf Aulén, Deii kristna guds- 
bilden genom seklema och i nutiden. (Stockholm: Svenska 
Kyrkans Diakonistyrelsen 1927),295ff.
6 Fx Joseph Haydns Symfoni nr.52 , 
c-moll, fra begyndelsen af 1770’erne, og flere af 
den unge Mozarts værker fra samme periode.
7 Malling VI,76; Kjærgaard 1,145.
8 At SI 104 har en fremtrædende plads i Birgitte Bo
yes bidrag til Guldberg-salmebogen hænger sammen med, at 
hun som deltager (og prisvinder) i konkurrencen om religiøs 
digtning i 1773 skrev 10 salmer over SI 104. De kom alle med 
iGb.Se Malling VI,76.
9 Se Bent Rosendal, ”Guds retfærdighed i den hebra
iske og den danske salmebog '"Alle. der ånder skal lovprise Her
ren! Det Gamle Testamente i tempel, synagoge og kirke. Red. af 
Else K.Holt (Frederiksberg: Forlaget Anis, 1998), 247-258.
10 Jes 59,17; Ef 6,14
11 At man i samtiden har taget anstød af salmens ’’op
bragte” og ’’fornærmede” Gud, kan ikke undre. Se Malling
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VIII,283.
12 1 Joh 4,8.
13 Bag udtrykket ligger muligvis SI 69,28f.: ”... lad dem 
[fjenderne] ikke komme til [ind i] din retfærdighed” (Chr.VI’s 
Bibel)
14 Se Bent Rosendal, "Livskvalitet i Salmer og Visdomslitte
ratur”, Collegium Biblicum Årsskrift 2003, 29-35.
15 Misforståelsen deler hun med C.Bastholm i Det nye Testa
mente. Anden Deel (Kiøbenhavn: Gyldendal 1780), 54.
16 Christian Bastholm, Viisdoms og Lyksaligheds Lære (Ki
øbenhavn : Gyldendal 1794), 88: ”1 Kraft af den uendelige 
Viisdom, som vi tilbede i Skaberen, kunne vi begribe, at, som 
alle de Ting, der omringe os, ere fra ham, saa have de og alle 
en Hensigt”.
17 C.F.Gellert, Geistliche Oden und Lieder (Bern: C.Råt- 
zer 1837), Nr.24.
18 Verset er en polemisk skærpet, fri oversættelse af Gel- 
lert-salmen ”Wie gross ist des Allmåcht’gen Gitte” (Geistliche

Oden und Lieder 28,4).
19 Efter Gellert, Geistliche Oden und Lieder Nr.34.
20 Geistliche Oden und Lieder Nr.5.
21 Geistliche Oden und Lieder Nr.41,2
22 Måske har digterinden (foruden Gellert) kendt 
Holbergs Mascarade, hvor den fornuftige Leonard siger til 
den gnavne Jeronimus, der ærgrer sig over de unges lystighed: 
”Vi har jo været ligedan i vor Ungdom og ikke vendet Verden 
Ryggen, førend den vendte os Ryggen”.
23 Fredrik Nielsen, Bidrag til den evangelisk-kristelige 
Psalmebogs Historie Kjøbenhavn:J.H.Schultz 1895), 20.
24 Se Fredrik Nielsen, 22
25 En (ikke særlig alvorligt ment) indrømmelse til tidens 
skeptikere ses dog i Gb 281,5: "Hans Viisdom kan Uorden 
forekomme”.
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26 Et enkelt udfald mod ”de Vildfarende” ses dog (370).
27 Bastholm 1794,361: "Hans hellige Liv, som udgiør 
en heel Sædelære, hvor meget skulde det ikke virke?”.
28 ” Selvkierlighed er en Drift, som af Skaberen er 
nedlagt i alle levende Væsener.. .Det er denne Drift, som ved
ligeholder Liv, Munterhed og Virksomhed i alle vore Hand
linger. . .Uden Selvkierlighed kunne vi umuelig elske vore 
Medmennesker” (135).
29 Knapt 100 år senere gør H.Martensen (Den individu
elle Ethik. Kjøbenhavn 1879), 344 gældende, at kærligheden 
må rumme både ”den sunde Selvforglemmelse” og ”det sunde 
Selvhensyn”. En nyere dansk etiker (N.H.Søe, Kristelig Etik, 
S.udg. København: G. E. C. Gad 1962), 179 diskuterer også 
spørgsmålet om den kristne selvkærlighed og indrømmer den 
en plads under navnet "pligter i retning af at sørge for det fysi
ske og åndelige livs beståen og udvikling og dermed dygtiggø
relse til tjenesten (for næsten)”.
30 Den virkelighedsfjerne (eller uoprigtige) godheds- 
dyrkelse, der forkyndes i disse salmer, kendes også fra Gellerts 
”Die Liebe der Feinde” (Geistliche Oden und Lieder Nr.43). 
Christian Bastholm (Viisdoms og Lyksaligheds Lære, 149- 
155) diskuterer fjendekærlighedens problem. "Følelser lade 
sig ikke befale - det strider mod Menneskets Natur at føle det 
samme for Venner og Fiender” (149). Men hvad vi ikke kan 
gøre af følelse, kan vi gøre af pligt. Det er dog ikke vores pligt 
at virke således til vores fjenders gavn, at vi fremmer deres 
onde aktiviteter (som også kan gå ud over andre end mig!). 
Man skal elske sin næste som sig selv, men man skal ikke elske 
sin fjende højere end sig selv (151). Bastholm ved desuden,
at tålsomhed over for en fornærmer (som nogle bryster sig af) 
ofte er ”en Virkning af Feighed og Menneskefrygt” (155).
31 Se Æk.Fred.Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter 1 -10. 
Ved Holger Begtrup (København: Gyldendal 1904-10), Bind



2,77-79.
32 Optaget i Nik.Fred.Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter 
1-10, Bind 2,380-381; 415-416.
33 Til kritik af E se i øvrigt Th.Borup Jensen,<Sa£- 
men som lovsang og litteratur I (København: G.E.C.Gad 
1972),122-136; Malling VIII, 281-310; Kjærgaard 1,149- 
164.
34 Bent Rosendal, ”Du løftede mig op fra Dødsriget”. 
Dødens og livets billeder i Salmernes Bog”. Mellem tekster. 
Festskrift til Kirsten Nielsen. Red. Else K.Holt og Hans J.Lun
dager Jensen (København: Forlaget Anis, 2003), 132.
35 Bent Rosendal, ”En rationalist og hans Bibel”, DTT, 
1998,23-32.
36 Slægtskabet med Grundtvigs ”For dig, vor Herre, 
som Dage kun” er umiskendeligt.
37 E’s indholdsoversigt har under ’’Kjerlighed til os 
selv og vor Næste” et underafsnit ’’Fredelighed” (342-348).
I 345,1 kaldes Gud ’’Fredens Gud”. Men freden fra Gud 
er ikke det samme som fredelighed (Rom 16,20). Ej heller 
kan ordene i 1 Joh 3,15 (’’Hver, som hader sin Broder, er en 
Manddraber, og I vide, at ingen Manddraber haver det evige 
Liv blivende i sig”) betegnes som Guds ’’blide Sandheds 
Ord”.
38 Forbøn for min fjende (der fx kan være en paranoid 
stakkel eller en selvplagende misunder) er helt på sin plads.
At hjælpe ham i nød ligeså. Men han har ikke brug for min 
tilgivelse (det er jo ikke ham, der er galt på den!), og ven
skabsytringer fra min side (”At jeg er uden Skrømt hans Ven, 
og Venskab mod ham øver”, 340,4) er han sikkert helst fri for. 
Om noget menneske nogensinde har næret oprigtig kærlighed 
til en hadefuld fjende, kan betvivles. E’s tale
om fjendekærlighed er virkelighedsfjern, uoprigtig og skade
lig. Den kan føre til fortvivlelse over ikke at kunne efterleve

fordringerne, til kristeligt skaberi og selvoptaget godheds- 
dyrkelse. Det sidste røber sig i 337,4: ’’Forfølges jeg af Uvens 
Had, Giv, jeg da tænker bedre”.
39 Man kan for eksempel sammenligne E 365,2 (V.C. 
Hjort) med DSS 2002, 750,2 (Ingemann):
E 365,2:
Vor Fader Markens Græs saa yndig klæder,
Han Føde for det mindste Kryb bereder;
Han mig ej glemmer, naar jeg paa ham haaber,
Og til ham raaber.

DSS 2002 ,750,2 (Ingemann):
Den kære Gud og Skaber
Den mindste orm er nær: han føder fugl og markens lilje 
klæder;
Dog menneskenes børn har han allermest kær,
Gud ånder på øjet, når det græder.

40 Emnet H.C.Andersens religion er behandlet af 
H.St.Holbeck, H.C.Andersens Religion (København: Schøn- 
bergske 1947), af Frits L.Lauritzen, ’’Religionen i H.C.Ander
sens eventyr”,D7T13 (1950), 146-161), afjohan de Mylius, 
’’Evighedens frø - H.C.Andersen og kristendommen”, 
Kirkehistoriske Samlinger 2005, 81-94, og af Hal Koch, i Hal 
Koch og Bjørn Kornerup (Red.),Dm danske Kirkes Historie 
VI (København: Gyldendal 1954), 332-335.
41 ”Og Liv og Lys og Glæde faae Alt her, og mere his
set” (E 242,3; jfr. 285,2; 339,4).
42 E 429,8:
Og Sjelen fra Støvet da vikler sig ud,
Og svinger sig op til sin Skaber, sin Gud.

GSV IV,208,4:
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Om end vort Støv er lige tungt, 
Saa faaer vor Sjæl dog Vinger, 
Saa den med Ordet evigungt 
Sig let til Himlen svinger.
43 DOS 2002,157,8: 
Men husk: Et menneske 
skal du være.
Fra egne veje
at kunne vige, en broders ansigt 
ved mødet kende 
det er på jorden 
min Faders rige.
Jfr.27,7; 173,5.
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Brorson-salmer på tryk indtil 
1796.

Dette er anden artikel i serien af værkstedsartikler under 
anførte overskrift.1 Desuden giver artiklen et indblik i mit 
arbejde med at lokalisere eksemplarer af Svane-Sang fra 1765, 
hvilket jeg regner med at udfolde i 2015 i forbindelse med 250 
års jubilæet for førsteudgaven.

Svane-Sang 1765.
Brorsonsalmerne ”Her vil ties, her vil bies” og ”Den store 
hvide flok” hvilede meget længe inden de blev rigtig kendte. 
De er begge med i samlingen "Svane-Sang” der blev udgivet i 
1765.
Hans Adolf Brorson havde selv stået bag udgivelsen af sin 
store salmesamling ’’Troens rare Klenodie” i 1739. Samlin
gen havde over 250 salmer og udkom siden i flere forøgede 
udgaver og oplag i 1700-tallet,2 hvorimod samlingen ’’Sva
ne-Sang” med 70 digte først udkom året efter hans død. Om 
baggrunden for udgivelsen fortæller sønnen i forordet til 
’’Svane-Sang”, at digtene i denne samling ikke var tænkt til 
udgivelse, men var digte der skulle tjene til ’’hans egen og 
hans nærmestes opmuntring.” Videre skriver sønnen: ”Da de

imidlertid nu er i omløb, til dels i falske afskrifter, og da mange 
har bedt om at fa dem offentliggjort, har man udsendt denne 
samling, hvis ægthed man står inde for.”
Disse digte var ikke skrevet til traditionelle salmemelodier 
- men sikkert til andre stemningsfulde melodier i samtiden. 
Stroferne havde ofte flere linjer, og digtene havde generelt 
færre strofer end i ’’Troens rare Klenodie”. F.eks. ”Den store 
hvide flok” med 3 strofer å 17 linjer.
Ud over de 70 digte bestod udgivelsen af en 4 siders fortale, 
og efter de 70 digte følger en påskeprædiken, der fylder ca. en 
tredjedel af bogens 140 paginerede sider.
Efter påskeprædikenen er der et 3-sides register over salmer
ne, efterfulgt af et rettelsesblad over ”De betydeligste trykfejl” 
hvor der er anført 10 rettelser.
På titelbladet er teksten flg. ’’Doet. Hans Adolph Brorsons - 
fordum Biskop over Riber-Stift - Svane-Sang. Kiøbenhavn, 
1765. Trykt med August Friederich Steins Skrifter.”
Desuden skulle der være et aftryk af David på knæ spillende 
harpe. Selve dette aftryk af David er lavet som et selvstændigt 
tryk på siden. Aftrykkets placering på titelbladet varierer
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derfor fra eksemplar til eksemplar. Desuden har jeg selv et 
prøvetryk af originalen fra 1765 uden denne udsmykning med 
David spillende harpe.
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Oplagsstørrelse.
Et interessant spørgsmål er størrelsen af oplaget fra 1765. 
Trykkeren Stein var bogtrykker i København fra 1763-1786. 
Allerede i 1763 var han involveret i en sag rejst af det teologi
ske Fakultet, fordi han havde trykt 3 små prædikensamlinger, 
hvis indhold ikke fandt nåde for nøjeregnende teologers øjne.3 
Det fremgår af sagen at de var blevet trykt i 2540 eksemplarer. 
Om det var for sig eller tilsammen fremgår ikke af oplysninger
ne, men disse prædikensamlinger var i gennemsnit altså trykt i 
over 800 eksemplarer. Oplagsstørrelsen af ”Svane-Sang” kun
ne sikkert også nemt ligge på det niveau. Brorson var jo kendt. 
Og i en opgørelse af restoplaget fra Mumme’s trykkeri er der i

80

1767-68 548 eksemplarer4 af’’Troens rare Klenodie” tilbage. 
Og man må regne med at trykkeoplaget har været noget høje
re, selv om det seneste oplag måske er trykt i 1767.
Salg af’’Troens rare Klenodie” har der stadig været en del af, 
for allerede i 1773 blev den atter genoptrykt af Pelt. En oplags
størrelse på 800 er derfor nok ikke helt ved siden af for såvel 
’’Troens rare Klenodie” som ’’Svane-Sang”.
Fra 1787 findes en opgørelse over restoplag af bøger fra Steins 
trykkeri. Jeg har fundet en tabel som anfører de 12 bøger med 
restoplag på over 400 eksemplarer. Her er Svane-Sang ikke 
imellem.5
Samlingen fik en meget objektiv anmeldelse6 i København, 
hvor der citeres lidt fra fortalen, samt citeres 2 salmer, så læ
serne selv kan bedømme kvaliteten af indholdet. Først citeres 
’’Hvad est du mer end skiøn” og dernæst den enestående 
bibelhistoriske salme: ’’Goliath drog fra Gath.” som i øvrigt 
har levet sit eget liv ved at være brugt til bibelhistorie i skolers 
undervisningsbøger.

Svane-Sangs-salmer på tryk 1766-1829
På trods af anmeldelsen og den stadige succes for ’’Troens 
rare Klenodie” fik ’’Svane-Sang” kun det ene oplag indtil 
1830, hvor J. A. L. Holm udgav den første udgave af samtlige 
salmer fra ’’Troens rare Klenodie” og ’’Svane-Sang.” 
Hvordan overvintrede salmerne fra Svane-Sang egentlig i de 
65 år?
Jeg kender kun til 3 gange, hvor salmer fra Svane-Sang er 
dukket op før 1830 - og jeg vil anføre dem i kronologisk 
rækkefølge.
Salmerne i Svane-Sang fra 1765 findes så vidt jeg ved ellers 
ikke på tryk i 1700-tallet. Først i 1804 dukker der et par af 
salmerne op hos de stærke jyder, hvor Peder Laursen i ”Et



ufuldkommen Sang-Offer” medtager "Den store hvide flok" - 
endda med to ekstra strofer.
En gang ml. 1810 og 1820 har en pige fra Strandelhjørn i 
Sønderjylland indskrevet to salmer fra Svane-Sang i sin hånd
skrevne ”Taare-Perse.”7. Den ene er påskesalmen Svane-Sang 
nr. XII: "Hvorledes går det her" (BBS 295), der er en vek
selsang på 4 strofer ml. Englen, Maria, Jesus og Maria. Den 
anden salme er Svane-Sang nr. LXI: "Hvad blev der liden 
tab på tiden" (BBS 344), på 3 lange strofer a 18 linjer. Salmen 
handler om at have målet for øje, evighedslivet, så spilder man 
ikke tiden. Denne salme er meget sjældent benyttet.8 
I 1820 skabte digteren og præsten N. Søtoft litterær interesse 
for Brorson og hans salmedigtning. Søtoft havde omarbejdet 
14 af sangene fra Svane-Sang og sammen med en ganske 
kort fortale fik han dem optaget i det afjens Møller udgivne 
tidsskrift Theologisk Bibliotek. Disse blev positivt modtaget og 
året efter fik han optaget yderligere 29 omarbejdede Sva- 
ne-Sangs-sange, samt en større fortale. Søtoft priser Brorsons 
digtning i høje toner: den er ikke forgyldt"- men Guld”, og 
Brorson betegner han som ”en baade sand, høi og dyb poetisk 
Aand.... fuldkommen vor Kingos Broder, og i Meget baade 
høiere og dybere.” Og i tråd med dette angiver Søtoft sit 
anliggende med udgivelserne: ”... bane Adgang til Hjerterne 
og Hovederne for Digterens langt rigere Skatte - hans Salmer” 
samt ”at indsætte Brorson i den ret, man har frataget ham.” 
Netop de 3 forskellige sammenhænge for brug af Sva- 
ne-Sangs-salmer er et vigtigt signal mht. udbredelsen af 
Svane-Sangs-udgaven fra 1765. Vi ved ikke, hvor udbredt det 
originale oplag har været. Det kunne være meget sjældent. 
Søtoft og Holm kan have benyttet eksemplaret på Det Kgl. 
Bibliotek.
Laursen og den søndeijyske pige har dog højst sandsynligt 
deres adgang til Svane-Sangs salmer fra anden side. Derfor

kunne det være meget interessant at klarlægge, hvor mange 
eksemplarer der stadig findes af originalen, idet der i disse må
ske også kan stå stedsangivelser og lokaliserbare personnavne. 
Man har hidtil troet at originalen er meget sjælden, fordi man 
ikke havde kendskab til ret mange.
Jørgen Kjærgaard måtte i 2003 i sin Salmehåndbog derfor 
skrive: ”De i dag kendte eksemplarer af 1. udgaven kan tælles 
på én hånd.”9
Jeg har arbejdet videre med det og har nu sikkert kendskab til 
13 forskellige eksemplarer. Der er 4 på biblioteker,jeg har selv 
3 stk., samt har kendskab til 5 eksemplarer hos personer jeg 
har været i forbindelse med. Derudover var der et, som jeg har 
haft i hænderne, på auktion hos Bruun Rasmussen Kunstauk
tioner sept. 2011. Desuden undersøger jeg pt. et par hints.
De tre eksemplarer jeg selv har vidner alle om brug - og de 
2 har en del navnetilskrivninger. Den mest brugte er ganske 
interessant. Den er nemlig indbundet sammen med 2 andre 
kristelige bøger. Den ene er en andagtsbog trykt i 1759: ”En 
himmel-stige, det er en liden undervisning om at søge livsens 
vej ...” Denne bog indeholder en del fine illustrationer. Den 
anden er klassikeren Pilgrimsvandringen eller "Christens 
Valfart til den himmelske Stad.” af John Bunyan. Dette oplag 
er fra 1833, og indbindingen af disse 3 bøger til én er tilsyne
ladende sket senest i 1838. Denne sammenbundne bog ser ud 
til at have været benyttet en del - især ”En himmel-stige ...” 
og "Svane-Sang”, hvis blade sidder meget løs i indbindingen.
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Det var status pt. vedr. eksemplarer af Svane-Sang 1765. Jeg 
håber, at kunne uddybe det en del 12015. Derfor håber jeg 
meget på hjælp fra jer læsere, der ved noget.

pnoPkm.dk

Peter Albek Noer blev teologisk kandidat fra Århus i 1996, og 
han har siden været sognepræst på Limfjordsøen Mors med 
bopæl i Frøslev. Pastoratet omfatter nu sognene Frøslev, Mol
lerup, Outrup og Dragstrup. Han skrev teologisk speciale om 
Brorsonsangens virkningshistorie, hvilket har givet baggrund 
for en række foredrag og undervisningsforløb, bl.a. på kirke
højskoler. Peter er som salmebogssamler endvidere medlem af 
Dansk Bibliofil-klub.
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Noter
1 Baggrunden for artikelserien beskrives i forbindelse 
med første artikel, der blev bragt i sidste år i dette tidsskrift. 
Hymnologi. Nordisk Tidskrift. 41. årgang, nr. 1-2, april 2012, 
side 75-78.
2 Jf. min forrige artikel i dette tidskrift, som giver en 
oversigt over de forskellige udgaver og oplag af Troens rare 
Klenodie fra 1700-tallet. Udfordringen ligger bl.a. i at der i de 
10 udgaver/oplag kun er skrevet trykkeår i 4 af dem.
3 Ref: Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København og 
deres virksomhed ca. 1600-1810. p. 265. København 1992.
4 Ref: Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København og 
deres virksomhed ca. 1600-1810. p. 266. København 1992.
5 Ref: Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København og 
deres virksomhed ca. 1600-1810. p. 261. København 1992.
6 Ref: Københavnske Nye Tidender om lærde sager. 
27. feb. 1766.
7 Ref: Svane-Sang 1765 Genudsendt i to-hundredåret 
for værkets fremkost. Skjern 1965, hvor Karl Clausen på 11. 
upaginerede side i efterskriften: ”Den folkelige Brorson-sang” 
skriver om dette eksemplar.
8 Jeg mener, at have været alt igennem af sang- og sal
mebøger, samt litterære del-udgivelser af Brorson-salmer. Og 
udover samlede udgivelser af Brorsons salmer indeholdende 
samtlige Brorson-salmer har jeg kun fundet salmen i 2 sangbø
ger. I 1840 havdejens Andersen Rokkedrejer salmen med i et 
lille hæfte, trykt i Horsens: ’’Nogle udvalgte Sange af Dr. Hans 
Adolph Brorsons Svane-Sang.” Hæftet har i alt 13 salmer. Den 
anden sangbog der har medtaget salmen er den første Hjem
landstoner i 1895. Men så sendt som i 1960 var der nogen der 
sang salmen. Man har båndoptagelser fra Øster Snede i 1961, 
Hurup i 1962 og 1964, samt Holstebro i 1966.
NB: Jens Andersen var med i kredsen omkring Peder Lau-



rsen, og blev stamfar til mange af de stærke jyder. Ref. Jobs. 
Enggaard Stidsens bog ’’Hold fast ved det du har 98.
Odense Universitetsforlag 2002.
9 Ref: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bind 1. Sal
mehistorie p. 139.
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I o
of Holger Lissner

Din drøm var så smuk.
Om tilblivelsen afen salme.

Foto af Holger Lissner: Christian Roar Pedersen

Opgaven
Da jeg fik opfordringen til at skrive kirkedagssalmen til Dan
ske Kirkedage 2013 i Aalborg, gik det, som det ofte går. Lige 
først synes jeg, at opgaven lyder spændende, men så kommer 
betænkelighederne. Kan jeg gøre det godt nok? Og hvordan 
skal den være?

Det at skrive salmer på bestilling er lidt ligesom at skulle skrive 
en prædiken over en bestemt tekst. Man læser teksten, går 
og funderer på den, læser den igen, far nogle associationer, 
skriver nogle stikord ned, læser den igen, læser noget om den. 
Og så venter man.

Det er en underlig proces, halvt bevidst, halvt ubevidst. Gerne 
prøver jeg at finde ud af, hvor teksten eller temaet generer mig 
eller siger mig noget, for det er dér,jeg skal tage fat. Så kan 
det ske, at nogle ord melder sig af sig selv. En sætning eller 
to. Hvorfra kommer de? Fra det ubevidste? Fra et lag i ens 
bevidsthed, som vi ikke selv er herrer over. Fra Helligånden 
eller ved Helligånden? Men når de kommer, føles det, som om

de bliver en givet. Selv om det ofte ikke er de første ord, der 
melder sig, der kan bruges. Men de er en trædesten til de ord, 
der bliver de endelige.

Da jeg fik temaet ’’Menneske, hvor er du?”, var jeg ikke særlig 
begejstret for det. For sætningen er fra syndefaldsberetningen, 
de ord, som Gud Herren siger, da han kommer for at gå aften
tur med Adam og Eva i Paradisets have. Min første tanke var: 
Åh nej, skal vi nu igen have at sidde og synge om, at vi er nogle 
store syndere, som gemmer os for Gud? Det har vi jo ligesom 
hørt før. Man kan da ikke holde kirkedage på det tema, uden 
at det ender i den sædvanlige lutherske spanking, hvor vi velly
stigt pisker os selv lidt med, at vi er nogle store syndere, i tryg 
tillid til, at det er nok ikke så slemt. Vi skal nok blive tilgivet af 
den gode Gud.

Men hvad ligger der i grunden i det spørgsmål, som Gud 
stiller, da han kommer til haven og ikke kan finde Adam og 
Eva efter syndefaldet? Hvordan hører vi det? Jeg er ret sikker 
på, at vi hører det forskelligt. Fordi vi har forskellige billeder af
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Gud. Er det den vrede Gud, eller den skuffede Far, der kom
mer og kalder sine børn til rette? Eller er det en såre menne
skelig Gud, der ikke aner, hvad der er sket?

Gud kan ikke være uvidende om, hvad de har lavet, og hvor de 
har gemt sig. Så det kan ikke være et rent spørgsmål. Det må 
være en kalden. Måske en streng kalden, eller en sørgmodig 
kalden, eller en kærlig kalden, alt efter hvordan vi forestiller os 
Gud.

Drømmen
Det måtte være udgangspunktet. Den bristede drøm. Gud må 
have haft en drøm eller ide om den verden og det menneske, 
han forestillede sig, før han skabte. Ligesom vi kan have en 
diffus ide, før vi realiserer den. Før vi begynder at skrive. Men 
ideen er alligevel med til at styre virkeliggørelsen og far skik
kelse i løbet af processen. Efterhånden som det vokser frem. 
Verden bliver stadig til i en fortsat skabelse. Så første vers måt
te handle om skabelsen, Guds dejlige drøm, der tager et stort 
skridt mod virkeliggørelsen, da Gud skabte mennesket.

Sådan kom den første sætning ""Din drøm var så smuk! At 
skabe en klode med farver og glød... Af den blev hele salmen 
uddraget, som garn fra et garnnøgle. I den kalden, der ligger i 
skabelsen, var der ikke nogen sørgmodighed. Det første vers 
skulle være lyst.

Men så lå det også ligefor, at andet vers skulle handle om syn
defaldet. Syndefaldet, som gentager sig igen og igen i vores liv. 
Og midt i det kaos og det smertefulde slid, som følger deraf, 
lyder Guds gentagne kalden: "Menneske, hvor er du?” Del lille 
ord "Kom'." udtrykker, at Gud ikke forkaster os, men holder 
fast ved os. For "vi er jo hans værk".

Den sætning er så central, at jeg lod næste vers begynde med 
den. Ja, hvert vers begynder med den syvende linje i forrige 
vers. Det binder salmen sammen og fører den videre. Og der
med blev salmen til en frelseshistorisk trosbekendelsessalme. 
Lige til at synge sig sammen på, helst stående, så der kommer 
kraft på sangen. For hvad er trosbekendelser andet end me
nighedens svar på Guds stadige kalden: ”Adam, hvor er du?” 
"Her er vi, Herre, og vi tror og håber på dig og din trofasthed."

F relseshistorien
Men så kommer betænkelighederne. Kan mennesker af i dag 
tænke frelseshistorisk? Kan vi se verdens historie med alt det, 
der sker i den, som en historie, hvor Gud prøver, på mang
foldige måder, med profeter og loven og opture og nedslag, 
at overvinde syndefaldene og genskabe sin drøm? Eller har 
to verdenskrige og Auschwitz og Hiroshima og Srebrenica 
og sækulariscringen gjort det umuligt? Sådan et helhedssyn 
svarer ikke ret godt til et moderne og et postmoderne splintret 
verdensbillede.

Jeg ved godt, at mennesker er kommet grueligt galt af sted, når 
de prøvede at tolke verdenshistorien som Guds indgriben. 
Som da tyskerne så Hitler som sendt af Gud. Som når selvbe
staltede sektledere mener sig særligt udvalgt af Gud. For slet 
ikke at tale om Israels blodige og konfliktfyldte historie, som 
gør det næsten umuligt at fortælle bibelhistorie så uanfægtet, 
som vi hørte den i vores barndom. Og alligevel tør vi ikke slip
pe tanken om, at Gud kan gribe ind i vores historie og vores 
liv og sætte sin vilje igennem, for hvad har vi ellers at håbe på?

Hvis Gud elsker sit menneske, kan Gud da ikke være ligeglad 
med, hvordan vi har det. Læg mærke til den lille drejning af 
omkvædet i v. 3 og 4, hvor det lyder "Mit menneske, hvor er
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du?Kom!” Med den lille drejning, at i vers tre er det helt klart 
mennesket under loven, der tales til, mens det i vers fire er det 
menneske, der kommer påjesu ord. Sammen med Kristus.

Netop ved at gentage den syvende linje opnår jeg en fremdrift, 
så jeg i v. 5 skildrer livet i Ånden, og her kommer endnu en 
drejning fra "Mit menneske" til "Se Mennesket!” med stort M. 
Ecce homo. Han er Mennesket. Og i sidste vers kan vi se frem 
mod eskatologien, som der er god tradition for i de klassiske 
salmer, og ende i lovsangen af Faderen og Sønnen, ved Hellig
ånden.

Melodien
Så vidt så godt. Men en tekst bliver først til en salme, når den 
får en melodi. Og det skulle være en flot melodi. Så jeg sendte 
den til den norske komponist Harald Gullichsen, som skriver 
sådan nogle fornemme melodier. Han skrev en meget flot 
melodi, en rigtig katedralmelodi, beregnet til det store brus fra 
mange mennesker og orgelstemmer.

Men kirkedagssalmen skal synges ved åbningsgudstjenesten 
i Gigantium i Aalborg, hvor flere tusinde mennesker kommer 
fra hele stiftet, og så bliver der ikke meget sang, hvis de først 
skal finde ud af at synge en ukendt og lidt vanskelig melodi.
Så kirkedagskomiteen måtte sige: Det er en flot melodi, men 
den er ikke den rigtige til den lejlighed. Her skal der være en 
enklere melodi, med indbyggede gentagelser, så de mange 
deltagere hurtigt kan synge med. Det var ærgerligt.

Så jeg måtte spørge en ny komponist og spurgte Klaus Brinch. 
Han skriver også gode melodier. Og han skrev en flot rytmisk 
melodi, men den var lige så svær, for hvordan får man 4000 
mennesker til at synge et lift ordentligt, selv om der er hig
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band på? Den kunne heller ikke bruges ved den lejlighed. Så 
det med, hvad der er en god salmemelodi, er ikke kun noget 
musikalsk, men ligesom med en prædiken er det bestemt af 
situationen og menighedens sammensætning.

Så skete der det morsomme, at den ene komponist efter den 
anden begyndte at sende mig melodier, fordi de havde set 
teksten og fået lyst til at sætte melodi på. Til sidst havde jeg ni 
melodier!! Jeg måtte vælge. Jeg prøvede nogle af dem af, når 
jeg var ude at holde foredrag. Og til sidst stod valget mellem 
en ny, enklere melodi af Klaus Brinch og en melodi af organist 
Mogens Jensen, Hasseris. Vi lavede nye prøvesyngninger. Den 
ene menighed foretrak Klaus Brinchs, den anden Mogens 
Jensens og begge steder nogle få Harald Gullichsens. Så var vi 
lige vidt.

Men langsomt klaredes det for mig, at når det ikke kunne blive 
Gullichsen, skulle det være Klaus Brinch. Men for at dele sol 
og vind lige, skrev jeg en julesalme til Mogens’ melodi ”Et 
barn bliver født”, og så er alle forhåbentlig glade. Og måske 
er der nogle, der får lyst til at prøve Gullichsens af helt andre 
omstændigheder. Den vil være flot som korsats. Vi lavede 
nye prøvesyngninger, uden at folk fik at vide, hvem der havde 
skrevet hvilken melodi.



Menneske, hvor er du?
Tekst: Holger Lissner 2012 Musikk: Harald Gullichsen 2012
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glod, med myl-der af livs-kraft og fra-vatr af død.
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Menneske, hvor er du?
Kiaus Brinch 2012

en klode, hvor alt kunne uventet ske, 
og stor var din glæde - men du måtte se, 
der manglede noget, den syntes lidt tom. 
Så kaldte du: Menneske, 
hvor er du? Kom!

De fattige så, at du nu var hos dem, 
at selv den fortabte har altid et hjem, 
hvor du. Herre, venter og kærligt tar om 
og siger: Mit menneske, 
godt, at du kom!

2. Hvor alt kunne ske!
En sprække blev åbnet, og slangen tik bid; 
og livet blev voldsomt og smertefuldt slid. 
Men du holdt os fast, for vi er jo dit værk. 
Din kærlighed. Gud. er tålmodig og stærk, 
og hver gang vi gemmer os bort fra din dom, 
så kalder du: Menneske, 
hvor er du? Kom!

5. Du er nu hos os!
Du ånder på hjertet, så det bliver blødt, 
du vækker til live det håb, der var dødt. 
Når du er med os, hvem kan da stå imod, 
og hvem kan benægte, at drømmen er god? 
Din verden lår liv, når du sender os ud 
med kaldet: Se Mennesket!
Her er Han! Gud!

3. Vi er jo dit værk!
Skønt spejlet er sløret og billedet mat, 
kan intet fortone det præg, du har sat.
Og du fandt på råd, for din længsel var stor. 
Du kaldte profeter med syner og ord 
og satte mod volden din lov som en bom 
og kaldte: Mit menneske, 
hvor er du? Kom!

6. Hvem kan stå imod?!
Du sprængte de lænker, som døden os gav. 
Så nu tør vi håbe, du åbner vor grav. 
og lader os se. hvad i gåder var gemt, 
den herlighed, du har til dine bestemt.
Og indtil det sker, skal vor tak synges ud 
til dig, du Guds Menneske, 
dig, gode Gud!

Holger Lissner 2012
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Stig Wernø Hotter, Ragnar Grøm og Vigdis 
Berland Øystese (red.)
Nytt norsk salmeleksikon, bind 1A-G
Pris: NOK 450,-
Tapir Akademisk Forlag, november 2011

Anmeldelse of Jåkup Reinert Hansen

NYTT NORSK 
SALMELEKSIKON

ar

Det er en beriget anmelder, der efter at have tilbragt timer, 
dage og efterhånden uger med Nytt norsk salmeleksikon skal 
forsøge at sammenfatte sine iagttagelser. Som altid imponeres 
man over den kæmpe arbejdsindsats, der ligger bag et værk af 
et sådant omfang. Dette første af i alt tre planlagte bind tæller 
godt 500 sider salmekommentarer foruden en fyldig litteratur
liste, register over de behandlede salmer og oplysninger om 
forfatterne.
Norsk hymnologisk forening, der blev stiftet i 2004, tog i 

2007 initiativ til udgivelsen. Der blev nedsat en redaktion 
bestående af foreningens formand Stig Wemø Holter, Ragnar 
Grøm og Vigdis Berland Øystese, og det er også de to først
nævnte, der har forfattet langt de fleste af dette første binds 
artikler. Skønsmæssigt er en tredjedel skrevet af SWH, en 
tredjedel af RG og den sidste tredjedel af dem begge. De fire 
øvrige forfattere har kun leveret enkelte artikler, men dertil i et 
vist omfang fungeret som referenter.

Salmeleksikonet udkommer på et tidspunkt, som kan beteg
nes som hymnologisk lavvande. Skønt Norsk Salmebok (NoS) 
er autoriseret så sent som i 1984, er en ny salmebog allerede

på vej. Det betyder, at det ikke ville være rimeligt at skrive et 
fuldstændigt kommentarværk, der inddrog også de salmer, 
som var på vej ud med tidevandet. Tiden var imidlertid 
heller ikke inde til en fuldstændig behandling af alle den nye 
salmebogs salmer, idet Salmebok 2008, som forslaget til den 
nye salmebog hedder, fik en blandet modtagelse. Da redakti
onen ikke kunne være sikker på, hvilke salmer der ville skylle 
ind på stranden ved næste højvande, endte man salomonisk 
med at lægge sig fast på fællesstoffet til den eksisterende og 
den forventede salmebog. Salmerne blev ordnet alfabetisk, og 
der skulle henvises til nummereringen i NoS. Resultat bliver 
derfor hverken et kommentarværk til den gamle eller den nye 
salmebog, men til den norske salmeskats kernestof.
Det kan måske også ses som en begrænsning, at man ikke 

har valgt at udgive et egentligt hymnologisk leksikon. Den 
vedtagne form gør det ikke muligt at inddrage artikler om 
begreber som koral, norsk folketone, nynorsk salmedigtning, 
bedehussalmer, lovsangsbevægelsen, bordvers eller hvad der 
iøvrigt karakteriserer norsk salmesang i dag. Der er heller ikke 
mulighed for at trække de lange linjer i en historisk fremstil-
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ling fra den fælles dansk-norske tradition til nutiden, hvor man 
roligt kan konstatere, at nordmændene kan selv, både når det 
gælder salmedigtning og hymnologisk forskning.
Leksikonets styrke er til gengæld, at det nu bliver muligt at 

slå op på den enkelte salme og i én, samlet artikel fa oplysnin
ger af både teologisk og historisk, litterær og musikalsk art. 
Metodisk følger forfatterne den vedtagne disposition.

1. Originalteksten. For så vidt som salmebogens tekst ikke 
er identisk med den oprindelige tekst, gengives denne som 
det første. Det er værdifuldt, men kan også give ganske lange 
tekster på andre sprog som latin, tysk, engelsk, svensk o.s.v. - i 
en række tilfælde endda i flere varianter. Man kanjo spørge, 
om det i den fortættede form, som kendetegner et leksikon, 
er nødvendigt at gengive Paul Gerhardts “1st Gott frir mich, 
so trete” med samtlige 15 strofer, efterfulgt af de fem danske 
Brorson-strofer, som ganske vist i ændret rækkefølge og med 
mindre sproglige og ukommenterede ændringer indgår som 
NoS 324.
Nogle tekster er af så usikker oprindelse, at de trykkes med 

det ikke altid pålidelige internet som kilde. En af disse er 
NoS 121: “De lånte en krybbe å lægge ham i,” hvor artiklen 
gengiver Nils Bolanders svenske salme fra 1935, som Evelyn 
Wenaas og Alfred Hauges norske tekst bygger på. Det gør for 
resten også Jens Kr. Krarups danske oversættelse, Z-øgwmMø- 
stersangbogen nr. 48. Originalen spores næsten uden tvivl i 
leksikonet til digtet “The Homeless One” med begyndelses
linjen “They borrowed a stall,” der også gengives. Usikkerhe
den spores til gengæld i oplysningerne om forfatteren: “John 
H. Dearing (1880-1940) amerikansk (?) forfatter og teolog 
(?), pinsevenn (?).” Slår man efter, er der andre web-sider, der 
både har en bedre rytmisk form og opgiver forfatteren til “the 
late John Deering.” Går man til Stainer & Bell’s Story So7ig ffa
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1993, finder man som nr. 77 “The Cross was his Own” med 
begyndelseslinjen “They borrowed a bed” digtet 1972 afjohn 
F. Kiteley “from a poem in Middle English probably written 
in the fifteenth century.” Og dén salme, med eller uden et 
tilføjet femte vers, der siger: “Korset var mit,” citeres et utal af 
gange på det samme internet. Eksemplet fremdrages her, fordi 
det til fulde illustrerer den hymnologiske detektivs vanskelige 
arbejdsvilkår i denne globaliserede verden.

2. Tekstkommentar. Denne beskriver gerne salmens tilblivelse 
og brug i oprindelseslandet og på norskjord, eventuelt i den 
folkelige anekdotes form. Salmen karakteriseres og kommen
teres med forklarende noter til de enkelte strofer og henvisnin
ger til anvendte skriftcitater. Versemål, takt og rim oplyses.
Som eksempel på en oprindeligt lang salme med en kort og 

koncis kommentar kunne man nævne NoS 736: “Gud frede 
om vårt fedreland.” Det hedder om Finlands fædrelandssal
me: “Den kulturelle kontekst er altså den homogene, kristne 
nasjon. Men innholdet er i liten grad nasjonsspecifikt. Over
føringen fra svensk til norsk har derfor ikke representert noe 
problem, men mulig unntak av originalens str 5, som trolig 
refererer til Finlands mange innsjøer.” Salmen forkortes i NoS 
fra 9 til 5 strofer, og det er ikke kun det geografisk kontekstu
elle, men også den stærke slægtsfølelse (originalens strofe 3-4: 
“våra fader,” “våra barn”) der må vige. Man kunne have ønsket 
sig en overvejelse om, hvad det betyder i salmens norske 
kontekst.
Leksikonets næste artikel behandler NoS 545: “Gud, hold 

oss oppe ved ditt ord.” Denne korte, og i sin tid så aktuelle 
Luther-salme, far en meget lang, nærmest episk kommentar 
med inddragelse af dens virkningshistorie. Derefter følger Per 
Lønnings NoS 730: “Gud, i en tid.” Salmen er fra 1970 og 
har af den samme grund ikke nogen lang virkningshistorie.



Selv om kommentaren derfor er kort, giver den meget præcise 
oplysninger om salmens baggrund i Lønnings teologisk mest 
radikale periode. Det er kristendommens socialetiske krav og 
politiske konsekvenser i mødet med verdenssamfundets pro
blemer og udfordringer i samtiden, der her kommer til udtryk 
i en bønnesalme. Det havde været interessant at få at vide, 
om denne teologisk og sprogligt fornyende salme, hvor ordet 
politikk første gang anvendes, affødte reaktioner i sin samtid 
eller senere.
Vigdis Berland Øystese skriver en forfriskende anderledes 

artikel om Bernt Støylens NoS 753: “Gud signe vårt folk 
der dei siglar og ror.” Hendes fortrolighed med såvel litterær 
billedbrug som havet i konkret og overført betydning giver 
artiklen en værdi, der når ud over selve salmen. Hun anvender 
sit nynorske modersmål og må derfor få en ekstra stjerne fra 
en anmelder på Færøerne, hvor Støylens salme i G. Bruuns 
oversættelse er så aldeles kontekstuel, at man ikke for alt i 
verden ville undvære den.

I andre tilfælde kunne man have ønsket sig, at der var blevet 
tid til en lidt dybere refleksion over salmerne. Et par eksem
pler: NoS 54: “Glade jul, hellige jul!”/ NoS 55: “Glade jol, 
heilage jol!” Sangerinden Sissel Kyrkjebø, der flyttede fra sit 
norske fædreland til Danmark, gjorde i et interview opmærk
som på, at Ingemanns “dejlige jul” i norsk udgave var blevet 
til “hellige jul;” men det synes ikke at falde artiklens forfatter 
i øjnene. Denne diskuterer i stedet, hvad “paradisgrønt” 
skal symbolisere (“at englene kunngjør en gjennopprettelse 
av menneskets paradistilstand”) uden at overveje, hvilken 
betydning man så kan lægge i, at de nynorske engle skifter det 
grønne ud med “blomar.” Eller at den åbnede dør til himmerig 
med alle sine associationer udskiftes med et helt andet billede: 
“han har reid oss i himmelen rom.”
Et andet eksempel er NoS 878: “Fader, du har skapt meg,”

som vist helt savner en pendant i Den danske Salmebog. “Til 
lovsang å være har den holdt sig i bruk uvanlig lenge.” Man 
kan kun være enig med artiklens forfatter i dette synspunkt, og 
også i den vurdering, at den norske oversættelse kan betragtes 
som en enkel credo-salme i forhold til originalens udtryk for 
tilbedelse og overgivelse, men spørger hvorfor. En sammen
ligning viser, at Gregers Lundh har tilføjet dogmatisk vigtige 
prædikater til den treenige Guds navne. Desuden har han - 
hvad der efter min mening er mindst lige så vigtigt, når man ta
ler om “lovsangsfeltet” - gjort salmen todimensional. Foruden 
de mange gentagelser udmærker det sene 20. århundredes 
lovsange sig ved en udpræget vertikal dimension: Det gælder 
kun Gud og mig (selv om man i store syngende forsamlinger 
sagtens kan opnå en kollektiv jeg-følelse). I den norske version 
ændres omkvædets “How I love you” til “Led meg. Bruk 
meg.” Det må forudsætte, at der er nogen, Gud kan lede mig 
til og bruge mig iblandt.

3. Forfatter og eventuelt oversætter. Hellere end at skrive et 
selvstændigt bind om teksforfatterne har man valgt at lade 
deres biografier efterfølge deres værker. Det kan dog kun ske 
én gang, så man må formode, at redaktionen i forvejen har 
bestemt, til hvilken salme, de produktive forfatteres biografier 
skal knyttes. I andre tilfælde henvises der under forfatterens 
navn til den salme, hvor hans eller hendes biografi vil blive 
bragt. Det fungerer i de fleste tilfælde; men et register over 
biografierne, der eventuelt kan anbringes i det tredje og afslut
tende bind, ville gøre det lettere at finde dem. Vil man f.eks. 
læse om Luther, må man nu slå op på en tilfældig Luther-sal- 
me som ovennævnte NoS 545 og så håbe, at man har husket at 
få henvisningen til forfatter-biografien med. Biografierne har 
vekslende længde. Sandsynligvis er de vægtet efter personer
nes betydning, især på det hymnologiske felt og i den norske
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kontekst, og i en række tilfælde henvises der til relevant littera
tur for den, der vil vide mere.

4. Melodien. Artiklen om den enkelte salmes tekst fortsætter 
med oplysninger om dens melodi (tilblivelse, oprindelige kon
tekst, tradering og reception). Med indledningens ord: “Det 
som først og fremst skiller Nytt norsk salmeleksikon fra dets 
forgjengere, er den likevekt mellom tekster og melodier som er 
etterstrebet.” Jeg var i forvejen skeptisk over for dette nybrud, 
men da jeg først var begyndt at læse, lod jeg mig næsten med 
det samme overbevise om dets værdi for forståelsen af salmen. 
Den første salme i leksikonet, NoS 432: “Aldrig er jeg uten 
våde,” synges i Norge til melodi af Lindeman, og vi far at vide, 
hvor den første gang er trykt, hvilken toneart er den oprinde
lige, melodiens takt, omfang og form. Dertil gengives i klar og 
tydelig nodeskrift Berggrens melodi, som anvendes i salmens 
hjemland, Danmark. Den næste artikel behandler NoS 263: 
“Alene Gud i himmerik”/ NoS 264: “Gud, einast Gud i 
himmelhøgd.” Her tilføjer Stig Wernø Holters oplysninger om 
melodien et nyt betydningslag til salmen. Den gregorianske 
melodi, der ligger bag, giver stærke associationer til middel
alderlige julesange. En sådan oplysning får englenes gloria 
julenat til at stå med lysende bogstaver i salmens første strofe. 

Emma-Elze Bongers tager NoS 1: “Folkefrelsar, til oss kom,” 
under kærlig behandling. Artiklen indledes med Ambrosius’ 
latinske og Luthers tyske version, der sammenlignes som 
baggrund for Støylens nynorske oversættelse. Bongers leverer 
også en fyldig biografi om Ambrosius, berettiget fordi Mila- 
no-biskoppen fik så stor betydning for salmesangens gennem
brud. Melodianalysen er lige så fyldig som tekstanalysen og 
viser på lignende måde Luthers betydning for salmesangen. 
Han gjorde melodien mere syllabisk og gav derved hele 
menigheden mulighed for at synge med og inkorporere det
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glade budskab. “Et kjendetegn ved Luthers gode melodi er at 
de vigtigste ord i teksten understrekes ved de høyeste toner i 
melodiforløpet.”

I andre tilfælde kunne jeg, der absolut ikke er fagmand på 
det musikalske område, ønske mig en fyldigere overvejelse 
om forholdet mellem tekst og melodi. Når det hele to gange 
oplyses om NoS 118: “Alle kilder bryter frem i giede,” at 
Guttorm Ihlebæk vandt liturgikommisionens konkurrence om 
en melodi til Eyvind Skeies tekst, ville jeg gerne vide, hvordan 
melodien “følger og tolker teksten på en fortreffelig måte.” Jeg 
kunne forestille mig, at det har noget at gøre med den omtalte 
treklang på tonika (kvint i første linje og terts i sidste linje), 
men vover at røbe min uvidenhed.
Mere kompliceret bliver forholdet mellem tekst og melodi i 

alle de tilfælde, hvor der i NoS anvendes en anden melodi end 
i en salmes hjemland. Det gælder f. eks. NoS 308: “Alt står i 
Guds faderhånd.” Hvorfor anvender man i Sverige og Norge 
Ivar Widéens 6-linjede melodi, når man i Danmark synger en
ten Rungs eller Laubs melodier, der begge bar 5 linjer ligesom 
teksten? Har Widéen en særlig kvalitet, der tilfører teksten no
get ekstra, eventuelt i gentagelsen af sidste linje? Og hvordan 
tæller man nu, når man kan fa Grundtvigs 5-linjede tekst til at 
have versemålet 77.88.77 og enderim som parrim?
NoS 762: “Ei kjærleg band vil nå oss alle stader,” er Arve 

Brunvolls oversættelse fra 1978 af Bonhoeffers berømte nyt
årsdigt “Von guten Måchten.” Leksikonet gengiver en ny over
sættelse af Brunvoll fra 2002 “Av gode makter verna,” mere 
teksttro og en kandidat til den næste norske salmebog? I norsk 
sammenhæng har man valgt en melodi i ren mol af Charles 
Perry, mens det i øvrigt oplyses, at Bonhoeffer næppe selv hav
de nogen bestemt melodi i tankerne. Det siger ikke så lidt om 
den genklang, nytårsdigtet og Bonhoeffers skæbne har vakt, at 
over 50 melodier er komponeret til det. I den tyske Evangelis-



ches Gesangbuch foretrækkes normalt en melodi af Otto Abel; 
men den mest brugte og yndede melodi er af Siegfried Fietz. 
Leksikonets nodeeksempel viser, hvordan Fietz i sin visepræ- 
gede melodi fra 1970 gør sidste strofe til et refrain. Det hører 
med til Fietz-melodiens reception, at der i salmens hjemland 
har været ført voldsomme diskussioner om, hvad den betyder 
for teksten. Og så har jeg svært ved at forstå, hvordan Bjorn 
Afzelius har kunnet komponere sin melodi til “Ikaros” i 1984 
uden bare én gang at have hørt Fietz’ refrain.

5. Komponist. Ligesom tekstdelen afsluttes med biografi af 
forfatter og oversætter, afsluttes melodidelen med biografi af 
komponisten knyttet til én bestemt melodi og med henvisning 
under melodien, såfremt man skal lede under en anden salme. 
Disse biografier er gennemgående ikke så lange, ligesom det 
for en del ældre melodier gælder, at deres ophav ganske enkelt 
ikke lader sig stadfæste. I lande, hvor man har tradition for at 
bruge en anden melodi end i Norge, gør biografierne selvføl
gelig ikke samme nytte.

Som man kan forstå, udmærker Mytt norsk salmeleksikon sig 
ved et meget højt informationsniveau, for så vidt gælder de 
udvalgte salmer. Man har været tro mod sit koncept, og hvis 
der er dele af en artikel, man som læser ikke har interesse for, 
er de så tydeligt markeret, at man kan vælge dem fra. Digteres 
og oversætteres skæbne kan have betydning for en salmes 
tilblivelse eller reception på samme måde, som en melodi eller 
komponist kan have det, og man sidder gang på gang tilbage 
med følelsen af et dejlig helstøbt billede. Det bliver altid en 
skønssag, hvor meget der skal gøres ud af analyser og anekdo
ter, teologiske og historiske, litterære og musikalske spørgs
mål. I leksikonet har forfatterne faet frie hænder til at skrive 
i deres egen stil og ud fra deres egen baggrund, ligesom hver

artikel bærer forfatterens (forfatternes) signatur.
Når jeg i denne anmeldelse nogle gange har faet lyst til at 

reflektere og diskutere, skal det ikke så meget forstås som en 
kritik af de foreliggende artikler som et vidnesbyrd om, at man 
som salmebruger far meget at tænke på. Ogjeg er da også 
ved hjælp af de fragmenterede oplysninger blevet klogere på 
koral, norsk folketone, nynorsk salmedigtning, bedehussalmer, 
lovsangsbevægelse og bordvers.

Som sagt tror jeg, den endelige udgave kan vinde ved yder
ligere registre over omtalte forfattere, oversættere og kompo
nister. Redaktørerne nævner i indledningen, at der kan opstå 
behov for et supplementsbind, efter at de planlagte tre bind er 
udkommet. Når den nye salmebog foreligger, måtte det være 
værd at overveje, om der kunne skrives artikler om alle de nye 
salmer, så salmeleksikonet kunne fa en fuldstændig og afsluttet 
form. I hvert fald glæder man sig allerede til næste bind.
Der er grøde i nordmændenes salmedigtning og salmeforsk

ning. Måtte det være en inspiration for deres nordiske venner.

irhansenPolivant.fo
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Musikken til
Anne Vad: Salmetunger - kirkelige sange 
til tiden

Anmeldelse of Mikkel Andreassen

Som anmelder af musikdelen af Anne Vads Salmetunger, 
hæfter jeg mig især ved tilføjelsen; kirkelige sange til tiden. Når 
man på denne måde betoner det samtidige, forpligter det til en 
alvorlig overvejelse af hvad dette til tiden betyder.

I denne udgivelse betyder til tiden åbenbart stor stilistisk 
spredning, vaklende musikalsk håndværk, absolut flydende 
grænser mellem diverse stilarter og en gennemført mangel på 
samlende kunstnerisk identitet.

Musikken er en rodebutik, men ikke på nogen charmerende 
måde. Der bydes på barokke sekvensmønstre og sukkefigurer, 
tvivlsomme efterligninger af melodier fra bøjskolesangbogens 
guldalder, og et par melodier i en slags musical- eller caba- 
retstil. Derudover et par satser i en softiceblød og absolut 
intetsigende modernisme.

Postulatet til tiden svæver således aldeles frit i luften, og kom
mer til at virke som en tom anprisning.

Håndværksmæssigt er satserne præget af usikkert satsarbejde, 
vaklende stilfornemmelse og en slet og ret irriterende mangel 
på organisk fornemmelse for sprogets iboende rytmik. Sum
men af disse håndværksmæssige og kreative mangler, giver sig 
udslag i et utal af kluntede tekstbetoninger og en pinligt ukri
tisk brug af melodiske floskler. Musikken belemrer teksterne 
med et unødigt jovialt musikalsk følgeskab. Et mere kvalitativt 
valg af musikalske virkemidler ville givetvis have faet mig til at 
se på teksterne med langt mildere øjne.
Et helt særligt problem udgøres af de intetsigende kadence
formler, der benyttes. Oftest bare harmoniske restprodukter 
- undertiden sært umotiverede og ’’sjove”. Harmonikken er 
gennemført pastichepræget og dermed, ud fra en overfladisk 
betragtning, konservativ. Det er dog netop kun på overfladen, 
idet det sikre håndværk, der kunne give sådanne pasticher en 
uoriginal, men dog anstændig fremtoning, er stort set fravæ
rende. Gennemtænkt stemmeføring optræder kun sporadisk 
og udelukkende i forbindelse med udtrådte harmoniske ven
dinger. Enhver form for selvstændig formuleret harmonik eller 
melodik er fraværende.
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Desværre betragter mange anvendelsen af pastiche som et gyl
digt middel til at frembringe en melodi. Andre mener endda, 
at det er den eneste måde, det kan gøres på, fordi det sikrer 
nem og bekvem indlæring. Desværre er disse melodier ofte så 
prægede af deres forbilleder, at vi næsten kender dem, før vi 
har hørt dem, og at vi derfor glemmer dem, lige så hurtigt som 
vi lærte dem. Værst er det, når denne holdning ophøjes til at 
være folkelig.
Jeg mener, at en melodi er en selvstændig kunstnerisk 
frembringelse, der kræver omhu og sans for selv de mindste 
detaljer.

Denne opgave eller udfordring er altså langt vigtigere, langt 
mere krævende og ikke mindst langt mere spændende, end de 
musikalske bidrag til Salmetunger antyder.
Hvis disse tekster skal have en fremtid i kirkelig sammen
hæng, kræver det efter min mening, at de iføres langt bedre 
musikalske klæder. Hvis ikke det sker, vil de hurtigt synke ned 
ned i glemsel sammen med alle de andre alt for kedsommelige 
og intetsigende tekst - og melodifrembringelser som hærger 
folkekirken i disse år.

Mikkel Andreassen (*1966) er uddannet på Vestjysk Musik
konservatorium med Peter Møller som den væsentligste lærer. 
Kirkemusikalsk Diplomeksamen i 1991. Mikkel Andreassen, 
har, som en af meget få, modtaget kompositionsundervisning 
af Bernhard Lewkovitch. M.A., har tidligere været organistas
sistent ved Løgumkloster Kirke, organist og korleder ved 
Hørsholm Kirke og har siden 2000 været ansat ved Vor Frel
sers Kirke, Esbjerg. Her er han er ansvarlig for et usædvan
ligt frodigt kirkemusikliv. Udover at være organist er Mikkel 
Andreassen særdeles aktiv som komponist og korleder.
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Det sønderjyske Salmelegat
I juni måned 2013 uddeles tilskud fra Det sønderjyske Salmelegat, der har til formål at fremme kærligheden 
og kendskabet til den danske salmeskat først og fremmest ved at give tilskud til udgivelse af sognepræst 
Anders Mallings salmehistoriske værker, så disse kan blive billigere i handelen og derved komme flere til 
gode.
Herudover kan der ydes tilskud til andre værker om danske salmer også uden for det sønderjyske. Der kan 
eventuelt ydes bidrag til salmehistoriske studier alt efter bestyrelsens bestemmelse.

Ansøgningsfristen udløber 31. maj 2013.

Det sønderjyske Salmelegat, Sekretariatet, Ribe Stift, Korsbrødregade 7,6760 Ribe
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