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Forord
af Ove Paulsen, redaktør

Dette hefte, som udkommer beklagelig sent, er forsinket af adskil
lige årsager. En af dem er, at den gamle redaktør har tænkt på, at
nogle burde kunne overtage redaktionen, før det bliver for sent.
Derfor har jeg indledt et samarbejde med Uffe Holmsgaard Erik
sen, Lea Maria Lucas Wierød og Mads Djernes. Alle skribenter i
dette tidsskrift og som sådan kendt aflæserne. Vi har holdt nogle
møder. Hyppige gæster på tidsskriftets Facebookside vil have
kunnet følge med i, at der både er indtaget espresso med grappa
og schweizisk ostefondue med kirsch og hvidvin, men der er også
blevet forhandlet adskilligt om hvordan redaktion skal finde sted.
Et af de mest synlige resultater er, at Uffe Holmsgaard Eriksen har
udarbejdet et style sheet, som enhver, der indleverer et manu
skript, nu far tilsendt. Det findes desuden på hjemmesiden, hvor
der findes mangfoldigt andet godt, og især aktuelt, for et tidsskrift
med to årlige udgivelser har svært ved at være dagsaktuelt. På
hjemmesiden finder man style sheetet ved at klikke på Krav til
manus og derefter på Stylt sheetfor Hymnologi.
En anden forandring er, at redaktionen nu har overtaget korrek
turlæsningen. Flere andre nye ting er blevet indarbejdet med
større eller mindre held, og den gamle redaktør kan her ved
redaktionens slutning konkludere, at det ikke er så let at etablere
et samarbejde mellem flere. Vi skal have en runde til, så vi lærer at
udnytte fordelene af at være flere om det og mulighederne for en
højere kvalitet. Men det kommer. Al begyndelse er svær.

Atter en gang bringer vi en række spændende artikler, hvoraf
Brorson endnu en gang har en central plads. Men vi kommer også
til både Sverige og Finland, idet en svensk salmedigter portrætte
res af en finne, og et ålandsk digter-komponistpar præsenteres af
en svensker, og vi rører også lige ved Norge i anledning af Sigvald
Tveits 70-årsdag.
For Karin Karlssons artikel om Goran Anderssons og Knut Griissners salmer gælder følgende:
Tilladelse til at bringe Knut Griissners melodier til Goran An
derssons tekster: se under hver enkelt melodi. Nodetegning: Uffe
Holmsgaard Eriksen.
Goran Andersson mailede til mig angående Sommarpsalm från
Åland, at den var blevet til i maj 1986 som ny eksamenssalme,
skoleafslutningssalme, sommerferiesalme ”fbr Knuts och min
skola - Godby hogstadieskola”. Derfor synes han så godt om
Benedikte Brissons gendigtning.
Benedikte Brisson har altså Goran Anderssons tilladelse til gen
digtningen af Sommarpsalm från Åland. Hun har copyright til sin
egen gendigtning.
Sommarpsalm från Åland kan høres på http://www.hymnologi.
com/sommarpsalm-fraan-aaland/ fremført af Cantilenakoren fra

Åland illustreret med fotografier av Mats Soderlund. Her tilskri
ves teksten fejlagtigt Knut Griissner.
Agnes Koneke og Carsten Bach-Nielsen har selv copyright til
deres illustrationer.
God læselyst!
Brabrand 10. maj 2015.
Ove Paulsen.
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SALMEBOG, IKONOGRAFI OG KONTRAFAKTUR

AF CARSTEN BACH-NIELSEN
cbn@km.dk

Hans Thomissøns Salmebog blev efter 1569 en populær enheds
salmebog - indtil bogtrykkerne i 1600-tallet begyndte at levere
deres forbedrede udgaver. Med flere og længere salmer måtte sat
sen blive mindre,ja ligefrem gnidret. De illustrationer, der havde
været i Hans Thomissøns bog måtte glide ud. De var træskårne,
umoderne og passede dårligt ind i de nye salmebøger. Der var
sådan set heller ikke megen brug for dem. Det var oprindeligt
postilleillustrationer, der åbenbart havde stået til bogtrykkerens
rådighed. 1617-udgaven afThomissøn, der blev trykt af Georg
Hantzsch på Peder Andersen Borgens bekostning, blev dog yder
ligere forsynet med et billede af den bodfærdige David og med
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Luthers portræt.1 Alle de tidlige oktavudgaver rummede dog
Niels Hemmingsens salme ’’Christi Kaarssis daglige Brug” med
den dertil hørende illustration. Blandt disse er førstetrykket klart
det bedste. Trykkene fra 1617 og 1634 har Hemmingsens salme
med korset som illustration, men der er tale om ringere efterskæringer. Således mister felterne i korsarmenes ender deres karakter
af ædelstene. De bliver snarere blot rektangulære felter.
Salmen er en meditation over de fem ædle sten og deres kraft,
nemlig tro, ydmyghed, lydighed, tålmodighed og kærlighed.
Som sådan peger den på en velkendt genre i reformationstidens
massetryk, nemlig de såkaldte ’’Heiltumsbiicher”, guides til
relikviesamlinger. Disse bøger udviklede sig sammen med bog
trykkerkunsten i slutningen af 15. århundrede. Man tilbød folk
på valfart og kirkebesøgende at købe disse nyttige bøger. Deres
breddevirkning sikredes ved, at de tryktes med tysk tekst og ved,
at de illustreredes med billeder, der blot nogenlunde svarede
til relikviernes udseende i den givne samling, de handlede om.
Mellem 1460 og 1470 tryktes relikviefortegnelsen over samlinger
ne i Maastricht og Aachen som enkelbladstryk med 19 træsnit. I
1480 tryktes Klosteret St. Georgenburg i Tyrols bog - og i 1483
bøgerne for relikviesamlingerne i Wiirzburg og Niirnberg. Samme
år tryktes bogen for samlingen i Augsburg, i 1493 for Bamberg
og 1502 for Wien. I 1509 lod kurfyrst Frederik den Vise og hans
broder Johan den Standhaftige Lucas Cranach udfærdige den
såkaldte Wittenberger Heiltumsbuch. Denne var den første, der i
illustrationer gik videre end blotte grundtyper såsom monstrans,
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Hver genstand i relikviesamlingen er ledsaget af en beskrivelse,
for den besøgende har behov for at vide, hvad relikviegemmet
indeholder - hvor mange genstande eller dele af større ting; med
bogens egne ord: antallet af partikler. De fleste har blot to partik
ler: to stykker af det hellige kors. Der vises dog også et forgyldt
sølvkrucifiks med fire berylkrystaller. Inde i det gemmes et klæde,
der har tjent som dug ved den sidste nadver, Jesu mundserviet og
ligklæde og svøb. Desuden noget af det hellige kors, af Kristi grav
og af den sten, hvorpå korset var rejst. I alt hele syv partikler. Ved
de fleste relikviekors anføres det, at de er smykket med sten og
perler.
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relikviekors, skrin - eventuelt i form af arme eller hoveder. Det
betød, at man ikke længer blot kunne genanvende stokke fra den
ene bog til den næste. Nu vistes billeder af de enkelte, unikke,
relikvier og det fine kunsthåndværk, de hellige genstande var
indfældet i.
I 1520 lod kardinal Albrecht af Brandenburg Das
Hallesche Heiltumsbuch trykke. Skatten i Stiftskirken i Halle var
grundlagt af ærkebiskop Ernst af Sachsen (1476-1513) og af Al
brecht af Brandenburg (1513-1545) gjort til en af de rigeste skatte
i hele det tyske kejserrige. Albrecht var broder til den brandenburgske kurfyrste Joachim den Første, der også var ærkebiskop
af Magdeburg, den højeste blandt tyske kirkefyrster. Det var med
henblik på de årlige visninger af relikviesamlingen og den dermed
forbundne indtægt på afladen, at bogen blev trykt. Luther rasede
mod afladshandelen og relikvierne og talte foragteligt om ”afguden i Halle”. Hallebogen havde 237 træsnit af Wolf Traut og var
derudover forsynet med et portræt af kardinal Albrecht af selve
Albrecht Diirer.2
I HalUsche Heiltumsbuch finder vi flere relikviekors, der
kan minde om det, vi ser i Hans Thomissøns salmebog, nemlig
grafiske gengivelser af kors med ædelsten i korsarmenes ender.

Niels Hemmingsens salme, der angivelig er skrevet til ”erlig,
velbyrdig oc gudfryctig Frue Birgithe Gøye til Herlufsholm”,
handler om at benytte og pryde korset på den rette måde i en
daglig brug. Altså ikke en brug der er bestemt af valfart og besøg
i fjerne relikviesamlinger. Korset skal prydes af dyderne, der skal
sættes på korset som ædelstene:
Huo som Christi Kaarss vil pryde
Oc der aff euig nyde
Fem ædele Stene hand der i sette
Og deris kraffter aldrig forgætte
Tro Ydmyghed, Lydactighed
Taalmodighed og Kierlighed.
Disse fem ædelsten gennemgås en for en, og der afsluttes med den
manende strofe:
Skriff dette Kaarss udi Hierte rod
Saa kant du luende huad HERren er god.
Naar denne Verden hun vil dig glippe
Oc du skalt Rigdom og Venner slippe
Da haffuer du trøst udi all din nød
Aff Christi dyre oc hellige død.
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Korset er altså del af en åndelig praksis, en art meditation, der
flytter korset fra det ydre, fra idolernes verden til det indre, nemlig
den kristnes hjerte. Dette system, denne samling af de fem dyder
på Kristi kors, skal benyttes dagligt som erindring og forsikring
om Guds godhed mod menneskene. Det er altså ikke døde ”partikler”, der er tale om, men fem levende, kraftfulde sten, nemlig
kristelige dyder.
I 1570’erne debatteredes det, om det var betimeligt overhove
det at have et krucifiks i kirkerummet. Det var et synspunkt, der
blev fremført af biskop Jens Skielderup i Bergen. Han mente, at
ordet burde være tilstrækkeligt smykke i kirken. I denne diskus
sion fremførtes også Niels Hemmingsens synspunkt, at det er
tilladeligt at have et krucifiks i kirken - blot der ikke sker nogen
’’vanbrug” med det. Det er angsten for misbrug, der præger de
filippistiske teologer. Af samme årsag bør man bemærke salmens
strofe 5, der handler om synlighed. Skriftstedet, der ligger bag,
er Gal 5,6 om tro virksom i kærlighed. Troen giver sig synligt til
kende i udfoldelsen af kærligheden. Denne vil lægge sine dejlige
kræfter for dagen. Troen etablerer i kraft af kærligheden en for
bindelse til Kristus. Troen mærker og erkender altså Kristus i sine
lemmer. Vil det nu betyde en art iboen? Det er svært at forestille
sig, at noget kan tage bolig i troen. Snarere handler det om den
synlige menighed, hvis medlemmer netop er lemmer på Kristus.
Dette sidste er nok det sandsynligste, for den barmhjertighed,
som troen skal huske, består i at den altid ærer Guds billede det billede, som alle kristne bærer. Det af Niels Hemmingsen
lidt dunkelt udtrykte far i Kingos salmebog - i hvert fald i Ernst
Heinrich Berlings tryk fra 1749 - ligefrem en redaktionel note,
der forklarer, hvad det med at kende Kristus i sine lemmer vil sige.
Lemmerne hedder det - ”Det er: de sande troende, som ere lem
mer paa hans aandelige legeme”.3 Det vil sige, at den i kærlighed
virksomme tro bliver tydelig, synlig, gennem de troende. Denne
teologiske abstraktion leder bort fra korset som egentligt objekt
for tilbedelse. Den placerer applikationen i det enkelte, troende
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Men at det at love og takke Gud svarer til det at smykke og pry
de Gud, står klart i Moses’ sang 2 Mos 15,2: Han er min Gud,
ham vil jeg pryde, min faders Gud, ham vil jeg prise højt. Se

der hører du, hvordan du skal smykke og pryde din Gud på det
allerfineste, sætte krans og kroner på, behænge ham med spæn
der og kæder, og endda hverken behøver penge eller metaller
dertil, nemlig ved at tro med hjertet og prise med munden, med
ørerne høre hans lov og nåde, og hvordan der yderligere er talt
oventil. Den, der ikke vil give sin Gud sådan pryd og smykke,
hvad andet vil der hænde ham end, at han forblindes i Djæve
lens navn og bliver vanvittig, og da i stedet farer hen og smykker
billeder i træ og sten, maler tavler og vægge, pryder alter og
kirker, klæder messepræsterne med guld og silke og bruger al
sin ejendom og magt på stiftelser, klostre, valfarter, og anden
forkert, fordømt privat gudstjeneste.4
Gud smykkes og æres i troen, hvilket er at lytte og bekende. I rela
tion til Hemmingsens salme er det sådan, at troen er det centrale,
hvoraf de kristelige dyder flyder.
Hemmingsens salme med billedet af korset fik et overraskende
efterliv, idet den i flere tilfælde ses anvendt i kirkekunsten. Rud
Kirke (Randers Amt, Galten Herred) fik i 1590’erne en ny alter
tavle. Det er en enkel renæssancetavle med søjler, der bærer en
baldakin med bemalede kassetter. Tavlens tre store felter er fyldt
med skrift. Mod nord og syd nadverindstiftelsesordene. I det cen
trale felt findes centrale nytestamentlige citater, men her ses også
et malet krucifiks. Lige over dette krucifiks læser ser vi romertal
IX, svarende til det nummer 9 salmen har hos Hans Thomissøn i
afsnittet ”Om Christi pine oc Død”. Derunder læses ’’CHRISTI
KAARSIS DAGLIGE BRYG. KIERLIGHED. LYDACHTIGHED, TAALMODIGHED. TROEN. - og nederst på korset
’’YDMYGHED”. Ordet ’’Troen” er blevet flyttet, da korset nu er
blevet til et krucifiks, hvor Kristi krop dækker korsskæringen.5
Korset på altertavlen er tydeligvis i overensstemmelse med salme
bogsillustrationen malet som et trækors og ikke som et forgyldt og
kunstfærdigt siret relikviegemme. Det er i den forstand korset og
ikke blot noget, der rummer et påstået ægte kors. Korset er altså

i første omgang i salmebogen transformeret fra relikviegemme
til meditationsobjekt af råt gengivet træ - om end med antydede
ædelsten - og derfra i Rud Kirke videre til et egentligt krucifiks
med den dødende frelser. Det kan skyldes den i tiden herskende
opfattelse af faren for at komme til at dyrke korset som en afgud,
at korset nu er blevet til et krucifiks. En rest af en bjælke, der

holder krucifikset i Dollerup Kirke (Viborg Amt, Lysgaard Her
red) er dateret 1783, men kan vel være opmaling af en tidligere
indskrift. Her står: ”Ej Korsets Træ vi dyrcke maa, men Christum
som der hængde paa”. Det antydes her, at det nøgne kors kan
lægge op til misbrug og dyrkelse. Derfor er indskriften en art
argument for bevarelse af det middelalderlige krucifiks i kirken.
Et lignende argument kan øjnes i et senmiddelalderligt kruci
fiks, der hænger på nordmuren af Bedsted Kirke (Aabenraa Amt,
Sønder Rangstrup Herred). Krucifikset, der er af form som et
afgrenet, levende træ, er af Danmarks Kirker dateret til begyndel
sen af 1400-tallet. Det er altså et stykke førreformatorisk inventar.
Det er dog først foræret til denne kirke i 1754 af Claus Michelsen
og frue. Man har valgt at konservere krucifikset med fire - angive
ligt sekundære - indskrifter, der befinder sig i felterne yderst på
korsarmene. Hvilke er de så? Det er atter engang fire af dyderne
fra Niels Hemmingsens salme i Hans Thomissøns salmebog,
nemlig Kærlighed, Sachtmodighed, Lydachtighed og Ydmygdighed. Tålmodighed er her blevet til sagtmodighed. Troen udgøres
klart nok af Kristus på korset. Det er muligt, at de fire kvadratiske
plader med indskrifterne er sekundære. De kan være banket på
det eksisterende korstræ engang i 1700-tallet. Eller de kan være
ældre og således have en mere oprindelig dekoration. Ligegyldigt
hvad, så vil det senmiddelalderlige krucifiks hermed i 1700-tal
let være blevet moderniseret. Det har faet en ny funktion som
andagtsbillede, men ’’brugsanvisningen”, der endnu var i Rud
Kirkes altertavle, nemlig overskriften for Hemmingsens salme fra
Hans Thomissøns salmebog om korsets rette brug, den må den
undrende menighed i Bedsted undvære. Til gengæld må man
sige, at Kristi kors her faktisk er blevet prydet af de fire nye ædel
sten, ja de er simpelt hen fysisk tilføjet det allerede eksisterende
krucifiks.

vil lade være synligt. Sekundære indskrifter på ældre inventar
vil ofte blot blive dokumenteret, inden de fjernes for at man kan
komme tilbage til noget mere oprindeligt. Vi er altså heldige at
have den klare reference til Hans Thomisssøns salmebog i Bedstedkrucifikset. Rudaltertavlen er nok enestående ved ikke at være
en kontrafaktur, ændring af en allerede eksisterende genstand,
men en dekoration skabt under direkte inspiration og forlæg fra
1500-tallets dominerende danske salmebog.

CARSTEN BACH-NIELSEN er kirkehistoriker. Fo
ruden at have skrevet Kirkens historie l-ll er han en
fremtrædende forsker inden for pietisme, Brorson
og tidens emblematik.
Nater
1
Se Erik Dals efterskrifter til genudgivelserne foranstaltet
af Samfundet Dansk Kirkesang, København 1968 og 1997.
2
Das hallesche Heiltumsbuch von 1520. Nachdruck mm
450. Griindungsjubilåum der Marienbibliothek zu Halle, udg.
Heinrich L. Nickel, Halle a.d. Saale 2001; Dagmar Eichberger:
”A Renaissance Reliquary Collection in Halle and its Illustrated
Inventories”, Art Bulletin of Victoria, 3 7,1996, s. 19-36.
3
Salmen findes ved 5. søndag efter Helligtrekonger.
4
Dr. Mart. Luthers Vermahnung zum Sakrament des
Leibes und Blutes unsers Herrn, \525,M. Luthers Såmtliche
Schriften, X, udg. J.G. Walch, Halle 1744, s. 2679.
5
Carsten Bach-Nielsen. ’’Kors, krucifikser og krums
pring. Lidt om 1500-tallets varsomhed med billeder”, Ico. Iconographisk Post, 2000,3, s. 20-30. Heri bibliografi til emnet.
6
Anders Bæksted: ’’Yngre danske indskrifter”, National
museets Arbejdsmark 1961, s. 85-100.

Der er ganske givet flere eksempler på denne salmes brug i den
kirkelige kunst.6 Mange inventardele er imidlertid overmalet flere
gange, og ved konservering må man jo beslutte sig for, hvad man
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ALKYMI, SOPHIOLOGI OG GUDDOMMELIG HARMONI I DEN
PIETISTISKE GEISTLICHE LIED. (EN EKSEMPLARISK ANALYSE AF
C.F. RICHTERS (1675-1711) „MEIN FREUND ZERSCHMELTZT AUS
LIEB' IN SEINEM BLUTE")
AF AGNES KONEKE HANSEN
agneskoeneke@vahon.dk

Die Poeterey ist anfanges nichts anders gewesen
als eine verborgene Theologie / und unterricht von Goettlichen
sachen.
Martin Opitz (1624)1

Sie - nåmlich die Musik - gehdrt eigentlich und erblich zu
der heiligen Theologia, ja sie ist in der Theologie gar
eingewickelt und verschlossen, also daft, wer der
Theologie begehrt, nachforscht und lemt, der wird auch
die Kunst Musica, ob ers gleich nicht siehet, fiihlt oder
versteht, damnter erwischen.
Johann Walter (ca. 1538)2

Læsningen af pietistiske tekster frembyder ofte et problem i vore
dage, fordi vi har fjernet os fra det billedsprog og den kulturelle,
videnskabelige og religiøse kontekst, de indgik i. Derfor står vi på
mange måder fremmed over for deres forestillingsverden og den

referenceramme, den udgør. Teksterne bliver jævnligt afskrevet
som overspændte og besynderlige, og vigtige betydningslag
forbliver ubemærkede. Særligt den pietistiske salmedigtning kan
være svært tilgængelig, fordi salmerne forbinder to elementer:
(poetisk) tekst og musik, forenet i et rum af religiøs erfaring og
udøvelse. Nærværende artikels genstandsområde udgøres af en
eksemplarisk analyse og tolkning af Christian Friedrich Rich
ters (1675-1711) salme ’’Mein Freund zerschmeltzt aus lieb’ in
seinem Blute”, der udkom i den afJohann Anastasius Freylinghausen (1670-1739) i 1704 udgivne Geist-reiches Gesang-Bucli'
I analysen og tolkningen inddrages de aspekter af den i samtiden
almene viden, som kan bidrage til forståelsen. Endvidere under
søges forbindelsen mellem teksten og musikken, og hvordan den
kan siges at påvirke salmens helhedsindtryk og -funktion.4
Forholdet mellem tekst og musik i salmer fra baroktiden er
generelt ikke entydigt. I de gamle Lutherkoraler, som udgjorde
grundstammen i den protestantiske, kirkelige musik, var det
tekstlige indhold og musikalske udtryk ikke særligt afstemt efter
hinanden. Og det var i datiden almindelig praksis at genbruge
eksempelvis verdslige melodier i religiøst regi. I løbet af det 17.
århundrede skete der dog en stærk opblomstring i produktionen
af geistliche Lieder, som især var beregnet til den huslige andagt
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blandt det bedre borgerskab. For disse Lieders vedkommende var mengørelse og den menneskelige glæde og lovsang, som man
mente blandede sig med englenes i en universel lovprisning og
nye melodier en attraktion i sig selv.5
harmoni. Salmerne optrådte som forbinder mellem mennesket og
Det var denne udvikling, den pietistiske salmeproduktion om
den himmelske harmoni og ansås for at virke forædlende, harmo
kring år 1700 byggede videre på, men med sigte mod et større og
niserende og sublimerende ind på sjælen og opstandelseslegemet
bredere publikum. De pietistiske salmemelodier blev af den sam
(det såkaldte paradislegeme, se note 27) i kraft af deres musitidige ortodoksi beskyldt for i alt for høj grad at minde om verds
kalsk-poetiske form og indhold. Dette mente man blandt andet
lig (danse)musik. Det er derfor indledningsvist fristende at tro, at
kunne lade sig gøre ud fra en opfattelse af, at musikken forvandler
de mange nye melodier i de pietistiske salmer primært blev brugt,
fordi de var iørefaldende (og måske kompenserede for afvisningen og modificerer menneskets affekter, og at den er den mest direkte
af verdslig musik og dans) - og de gamle melodier genbrugt, fordi forbinder mellem krop og ånd.7
Richters salme lyder i sin helhed:
de allerede var kendt af menigheden. Har man denne tilgang til
salmerne, må man således gå ud fra, at der ikke nødvendigvis var
Mein Freund zerschmeltzt aus lieb’ in seinem Blute,
nogen særlig tæt sammenhæng mellem ord og musik.
sein leiden ist der hbllen strenge pein;
Det er imidlertid problematisk uden videre at antage dette
Er Ibscht den grimm, zerbricht des treibers ruthe,
uden at undersøge den intimere sammenhæng mellem disse to
das leben wirft sich in den tod hinein,
aspekter. Især i pietismen, hvor salmesangen betød uhyre meget
davon zerspringt des todes schlund:
og var et overordentligt fremtrædende aspekt af den religiøse ud
nun macht mein Brautigam mich wiederum gesund.
øvelse, og hvor de nye melodier blomstrede,6 er det interessant at
undersøge, om der ikke rent faktisk var en mere tæt sammenhæng
og forbindelse mellem teksten og musikken.
Er sahe mich in meinem blute liegen,
Min tese er, at der i det mindste i dele af den pietistiske
sein herz entbrannt’ in heisser liebes=macht.
vækkelsessang var en intim forbindelse mellem salmernes ofte
Dip war genug den Schopfer zu besiegen,
esoteriske billedsprog og elaborerede form og musikken, og at
das hat Ihn bald in solehen trieb gebracht,
disse aspekter tilsammen gjorde salmerne til ikke blot musikalsk
daf3 Er mit GOTTES zorn gekåmpft.
fremførte tekster, men til stærkt affektivt oplevet, religiøs lovsang.
Nun hat sein sanftes licht des grimmes quell gedåmpft.
Denne lovsang oplevedes af den enkelte også som vækkelsessang,
og udgjorde således et centralt aspekt i forbindelse med den for
pietisterne så vigtige personlige genfødsel (forstået som genetable
Du inust’st mit angst die feuers=macht zerschellen,
ring af den indre kontakt til Gud og en gradvis genvindelse af den
die dergestalt in deinen geist geblitzt,
oprindelige gudbilledlige fuldkommenhed i ham), og i forbindel
da(3 du geschmeckt die bitterkeit der hbllen,
se med den generelle religiøse praksis. Idet både musikken og det
und in dem kampf das milde Blut geschwitzt;
poetisk udtrykte mystisk-hermetiske billedsprog stod centralt og
tæt sammenhørende i den religiøse tænkning og udøvelse, udgjor du sinckst so tief in tod hinein,
de salmernes billedsprog og deres poetiske og musikalske form og daj3 du von deinem GOtt must wie geschieden seyn.
funktion et vigtigt element i den på genfødslen følgende fuldkom
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O Bråut’gam! dein gehimni(3=volles lieben
hat dich selbst zum Anathema gemacht.
Wie? wird die Lieb’ auch bis zum fluch getrieben?
Ach! ja der trieb hat sie so weit gebracht.
Das Leben nimmt uns wieder an,
und wird selbst aus dem buch des lebens ausgethan.

So hast du denn, o tod! den Mann verschlungen,
und wustest nicht, da(3 Er das leben tragt:
Dem Leben ist der weise rath gelungen,
des todes truz wird von Ihm hingelegt.
Geh ich nun in den tod hinein,
so mup der tod mir selbst des lebens wurzel seyn.

In Christi tod wird nun mein tod vertrieben,
er ist mir nur ein weg ins Paradies:
darinnen wird der strenge sinn zerrieben,
wenn ich sein Blut und seinen Tod genieJL
Davon zerschmeltzt die hartigkeit,
und wandelt meine pein in reine himmels=freud.
Nun wird mein gold im leiden rein gefeget:
der ofen ist das creuz; der test das herz;
die schlacke ist, was sich in gliedern reget;
der schmelzer ist mein Freund; die glut der schmerz.
Mu[3 gleich das gold durchs feuer gehen,
so bleibt es doch verklart in seinem tiegel stehn.

Dann bringt mein geist mit freuden seine garben,
des himmels blitz durchstrahlet seinen sinn,
die weisheit spielt in ihren wunderfarben,
da blinckt das herz wie jaspis und rubin.

Wenn sich der blick durchaus erstreckt,
so kriegt mein geist sein kleid, und wird mit licht bedeckt.

Da kussen ihn der weisheit siisse blicke,
da ruht die seel in ihrem liebes=schoos;
da wird sie dann vom tod, vom sunden=stricke,
und von dem dienst der eitelkeiten los.
Wenn sie des himmels klarheit ziert,
wird sie als konigin zum Kbnige gefuhrt.

Drum scheu ich nicht des leidens bittre myrrhen,
in myrrhen liegt die schonste balsams=kraft:
dabey kan mich des fleisches schmerz nicht irren,
weil mir das joch in Christo rube schafft.
Die liebe ging den schmalen steg,
aus liebe wahl' ich mir der Liebe creutzes=weg.

Mein GOtt! entziind in mir des creutzes flamme,
lap dessen glut des geistes gold durchgehn,
und starcke mich in dem erwiirgten Lamme,
dap ich verklart im tiegel bleibe stehn.
Wenn gleich das fleisch sich klaglich stellt,
gnug, dap der neue mensch im creutz den sieg erhalt.

Salmen har 11 strofer på hver seks vers med rimfølgen AbAbcc;
metrummet er jambisk med fem betonede stavelser i hvert af
de første fire vers (vers commun), hvorimod vers fem har fire
betonede stavelser og vers seks har seks ditto, hvorved det bliver
til en alexandriner. I barokken blev strofer med seks vers ofte
anvendt i digte med reflekterende, eftertænksomme betragtnin
ger og vemodsfulde stemninger,8 og ’’Handbuch der deutschen
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Strophenformen”9 anfører da også adskillige af slagsen, dog ikke
denne, som således må anses for at have været sjældent anvendt.
De første fire vers udgør tilsammen en gammel Kirchenliedstrofe,
der allerede i det 16. århundrede fandtes som oversættelser af
Ps. 12 afhhv. Melissus Schede og Lobwasser; i 1624 anvendte
Opitz den både i epistlen ’’Am H. Ostertage” og ”Am Sonntage
Exaudi”, såvel som i den galante carmen ”An eine Jungfrau”.10
Men Richter føjer til denne firelinjede strofe yderligere to vers,
der epigrammatisk afslutter strofen. Således udgør vers 1-2 og
3-4 tilsammen to lange, af en dobbeltsænkning adskilte buer, der
i midten og i slutningen er bundet sammen af rimene; vers 5-6
derimod har tilsammen lige så mange betonede stavelser som
hvert af de to forudgående dobbeltvers, men har i modsætning til
disse ingen dobbeltsænkning i midten - tværtimod fortsætter de i
een ubrudt bevægelse, hvor rimet dog er forskudt til at ligge på 4.
og 10. betonede stavelse i dobbeltverset - efter de to forudgående
dobbeltvers’ lange linjer, oplever man, at der, det ubrudte metrum
til trods, stoppes op efter det korte femte vers, hvorved karakteren
af epigrammatisk afslutning fremhæves, idet det uforholdsmæs
sigt lange sjette vers herved understreges yderligere; dette vers’
lidt firkantede alexandrinerkarakter (med den faste midtercæsur)
danner yderligere kontrast til de forudgående lange, bløde linjer,
og skaber et særligt eftertryk på og betoning af dette sidste vers.
Strofen kan godt siges at være en videreudvikling af en traditionel
(opitzsk) strofe, men nærmer sig med sin overraskende, rytmisk
brudte afslutning også den galante stil, og rummer med sit indre
spændingsforhold dels noget eftertænksomt, elegisk, dels noget
epigrammatisk fremsættende; tilsammen fremstår strofen som
udtryk for formglæde og og eksperimenterelyst, hvor det delvist
galante (og i hvert tilfælde overraskende) formale udtryk føjer en
anden kunstnerisk dimension til det religiøse indhold - det er
ikke de for mange ældre Kirchenlieder typiske firefodede jambi
ske vers, men en pointeret, ekvilibristisk og rytmisk overraskende
strofeform.
Den første strofe begynder i præsens med et billede af den

lidende og blødende Kristus:
Mein Freund zerschmeltzt aus lieb’ in seinem Blute,
sein leiden ist der bollen strenge pein;
Er loscht den grimm, zerbricht des treibers ruthe,
das leben wirft sich in den tod hinein,
davon zerspringt des todes schlund:
nun macht mein Brautigam mich wiederum gesund.
Allerede her knyttes flere billedfelter sammen: ordet ’’Freund”
er et udtryk fra Højsangen, og er dermed et af højsangsmeta
forikkens ord for Jesus, som var meget benyttet af pietisterne for
at fremhæve det inderlige og fortrolige gudsforhold; ”in seinem
Blute” går på Kristi død på korset for vore synders skyld og det
blod, han der udgød til menneskenes frelse; og ’’zerschmelzen”
var en allerede i den middelalderlige mystik såvel som i pietismen
meget anvendt metafor for iinio mystica\ især vendingen at smelte
som voks i solen (som både kunne bruges om Gud og menne
sket, endskønt det sidste var mest almindeligt) var udbredt." I
nærværende sammenhæng indikerer ordet, at Jesu brændende
kærlighed i hans lidelsesfulde død på korset far ham til at (hen)
smelte, hvilket på sin side åbner muligheden for en sammen
smeltning mellem Gud og menneske.12 Men ’’zerschmelzen” er
derudover typisk for alkymien, hvor fremstillingen af De vises
Sten indebærer forskellige stadier af smelten, opløsen, koaguleren
og destilleren. Sammenligningen mellem Jesus og De Vises Sten
- den såkaldte Lapis-Kristus-parallel - var almindeligt udbredt i
barokken; den menneskelige længsel efter forløsning parallelisere
des med den alkymistiske proces og den i denne forekommende
’’forløsning” af metallet (dets forvandling til guld). Derved blev
tanken om forvandlingen til guld og et begreb som >renovatio<
centrale udtryk for menneskets forløsning/frelse13. Særligt inte
ressant er ordet ’’zerschmelzt” i nærværende sammenhæng set i
lyset af, at De vises Sten ’’allgemein als roter, fester, schmelzbarer,
doch feuerbeståndiger, nicht verdampfbarer, kompakter Korper
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bzw. ein ebensolches Pulver von sehr hober Dichte beschrieben
[wurde]“H (min kursiv). Det er på denne baggrund nærliggende
at læse verset ikke blot i den gængse vokssammenhæng, men som,
at Jesus i sin offerdød er De vises Sten. Det lyriske jeg ser for sig
den lidende og blødende Kristus, der i sig rummer samme kraft
til forløsning som Lapis Philosophorum, ja som er denne. I næste
vers betegnes hans lidelser som helvedes pinsler, hvilket hentyder
til, at han som død måtte nedfare til Dødsriget for derefter at gen
opstå, ligesom det er centralt for det alkymistiske Opus Magnum
(fremstillingen af De vises Sten), at man må ’’dræbe” materien
(dvs. bringe den tilbage til materia-prima tilstanden) for at den
kan genopstå som Lapis Philosophorum.15
Kristi blod indikerer her i kraft af den røde farve paralleliseringen
til stenen, og udgør tillige det afgørende, ’’feurige” transmutati
onsmedium, der kan frelse mennesket og overføre Kristi forløsen
de ’’Geistnatur” til dette16. Endvidere betyder vers to også, at Je
sus, ved som menneske stedfortrædende at tage menneskets synd
og lidelser på sig, frelser det fra Helvede (synden), idet han lider
alle menneskers lidelser og helvedeskvaler og tager al skyld på
sig. Og i denne forløsningshandling (ud)sletter han ”den grimm,
zerbricht des treibers ruthe”, dvs. han sejrer over Djævelen; og
dette gør han ved, som inkarnationen aflivet, at kaste sig i dødens
gab; hermed udtrykkes en grundsætning i den galenisk-hippokratiske tradition, der siger at ”Das Entgegengesetzte ist Heilmittel
fiir das Entgegengesetzte”.17 Ved at Jesus, som er livet selv, kaster
sig i dødens gab, overvinder livet døden: ’’Davon zerspringt des
todes schlund: / nun macht mein Bråutigam mich wiederum
gesund.” De medicinske og alkymistiske billedfelter er her så
tæt forbundne, at også forestillingen om et universallægemiddel,
panazee, aktiveres. Lapis Philosophorum blev nemlig opfattet
som panazee og kobledes til forestillingen om drikkeguld (aurum
potabile). Drikkeguld virkede på den måde, at guldets harmonise
rende og fuldkomne egenskaber ved indvortes brug overførtes til
hele kroppen; og eftersom man mente, at al sygdom skyldtes en
indre ubalance, kunne denne eliksir genoprette kroppens harmo

ni og dermed helbrede sygdom. Ved at finde det rette menstruum,
som var en opløsning, hvori guldets principielle egenskaber
’’åbnedes”, så de kunne gå direkte ind og virke harmoniserende
og genoprettende på kroppen, mente man ud fra metallisk guld
at kunne fremstille dette universallægemiddel. Et interessant ek
sempel på aurum potabile er den af Richter fremstillede essentia
dulcis's, som han i 1701 på Franckes foranledning lavede efter en
ham overleveret recept, og som blev et i samtiden og langt ind i
det 18. århundrede yndet og meget udbredt universallægemiddel,
salget af hvilket udgjorde en hovedindtægtskilde for apoteket ved
Vajsenhuset i Halle.19 Når De vises Sten opfattedes som panazee
skyldtes det således, at dens virkning grundlæggende bestod i at
harmonisere det uhannoniske, hvad enten det var ufuldkomne
metaller eller den menneskelige krop. Idet Jesus siuges af døden,
overvinder han som panazee/De vises Sten derfor denne, fordi
hans guddommelige guldnatur harmoniserende og genopretten
de indefra retvender døden (der jo er udtryk for den forvendte
verdensorden), så den atter far sin rigtige gestalt fra før syndefal
det, nemlig livet; Kristus helbreder hele verden. Med aktiveringen
af de medicinske topoi ses frelseshandlingen som helbredelse,
hvorved dobbeltbetydningen af De vises Sten som forløser og
helbreder manifesteres i Kristus, der gør begge dele (idet han
højsangsmetaforisk som brudgom forenes med sjælen). Den alkymistisk-medicinske billedlighed er således central for forståelsen
af denne strofe. Et citat fra Johann Gerhards Højsangsprædikener,
hvori han billedligt applicerer forestillingen om den alkymistiske
destillationsproces på Kristi martrede rosenlegeme, er sigende
i denne sammenhæng: ’’Gleich wie die Blumen werden zerreiben und zerstossen / wenn sie in der Artzney sollen gebrauchet
werden / also ist Christus in seinem Leyden zerschlagen und
verwundet /[...] attritus est, wie Esaias im 53. Gap. davon redet /
er ist gleichsam zerstosset und zermalmet / daj3 er unserer Seelen
Artzney werden moechte.“20
I strofe 2 gåes der med præteritumformen ”sahe” tilbage til
baggrunden for denne frelseshandling:
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Er sahe mich in meinem blute liegen,
sein herz entbrannt’ in heisser liebes=macht.
Dvs. den præeksistente Kristus, der endnu ikke havde iklædt
sig jordisk kød og blod, så det af synden sårede menneske ligge
afmægtigt og blødende, hvilket fik hans hjerte til, ikke blot metafo
risk, men rent konkret, at flamme op af kærlighed:
Dip war genug den Schopfer zu besiegen,
das hat Ihn bald in solehen trieb gebracht,
da|3 Er mit GOTTES zorn gekåmpft.
Nun hat sein sanftes licht des grimmes quell gedåmpft.
Her ser man et spændingsforhold til den lutheriske formel „ubi
et quando visum est Deo“ (wann und wo er will)21, der fastslog
den guddommelige frelseshandlings suverænitet, og som noget,
mennesket ikke har indflydelse på; i løbet af det 17. århundrede
skete der imidlertid en delvis omvending af denne tankegang, idet
man i nogle kredse anså Guds kærlighed, der leder til frelses
handlingen, for at være det centrale: ”Als Gefangener seiner Liebe
bindet sich Gott an seine damit fiber ihn verfugenden Kreaturen
- eine theologische Position, die sich u.a. schon bei Paul Gerhardt andeutet und auper im Pietismus auch in der Aufklårung
selbst sowie in der Neologie eine zentrale Rolle spielt“22; dette
er en direkte omvending af Luthers formel og den med denne
„festgeschriebene Unverfiigbarkeit und Souveranitet des gottlichen Heilshandelns“.23 Ifølge denne opfattelse er det derfor ikke
længere Gud, der suverænt bestemmer over menneskets frelse,
tværtimod er han, på grund af sin fundamentale kærlighed til det
af ham skabte menneske, nødt til at frelse det, hvorved menne
sket bliver afgørende for Guds handlinger, hvilket implicerer en
kættersk opfattelse af, at mennesket ikke længere står i et passivt
afhængighedsforhold til Gud, men faktisk udgør selve grunden til
Guds frelseshandling og dermed også til sin egen frelse. Synet af
det blødende menneske bringer således den præeksistente Jesus

i en sådan ’’trieb”, at han må bevæge sig mod mennesket for at
frelse dette. Her er det på sin plads at inddrage den tyske teosof
Jakob Bohmes (1574-1624) gudsbegreb; han gik ud fra to gud
dommelige grundprincipper: det mandlige kaldte han ’’Vater”,
det kvindelige ”Sohn” eller ”Herz Gottes”. Men yderligere to
principper hørte dertil, nemlig ’’Geist” og ’’Sophia”. Han havde
således faktisk et kvaternalistisk gudsbegreb. Hver af disse fire
’’innergottliche Krafte” havde bestemte egenskaber, der bedst kan
overskues i følgende skema:24
Hl. Geist
Licht
Månnlich
Wille
Imagination / Magie
sagend / zeugend

Sohn
Licht
weiblich
Liebe
Sanft-Mut
Expansion

Vater
Feuer
månnlich <
Zorn
Angst
Kontraktion
Weisheit/Sophia
Feuer
Weiblich / “matrix”
Gewolltes
Auge/Spiegel/Gleichnis
Ausgesagtes/Offenbarung

Som det fremgår af ovenstående, har de to principper Fader og
Søn henholdsvis ilden og lyset som egenskaber; ifølge Bohme
skaber ilden lys og liv, idet den fortærer (sig selv) - bedst sam
menlignet med solen, der, idet den brænder, udstråler lys. De to
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principper er både modsatrettede og forbundne. I den indbyrdes
kraftkonstellation i Gud er endvidere det ’’kvindelige” lys egen
skab for den ’’mandlige” Ånd, og den ’’mandlige” ild egenskab for
den ’’kvindelige” Sophia. Ved at de fire enkeltpoler i gud således
udstyres med komplementære egenskaber, holdes deres indbyr
des kraftkonstellation i balance, og guddommens androgyne ka
rakter bliver fremhævet.25 Det kvindelige princip Sophia var op
rindeligt kærligt forbundet med urmennesket (den præeksistente
Adam), så tæt, at han i foreningen med hende var androgyn:
Adam war ein Mann und auch ein Weib, und doch der keines,
sondern eine Jungfrau, voller Keuschheit, Zucht und Reinigkeit,
als das Bilde GOttes: Er hatte beyde Tincturen vom Feuer und
Lichte in sich, in welcher Conjunction die eigene Liebe, als das
Jungfråuliche Centrum, stund [...]26
Denne Adam var et åndeligt-legemligt27 væsen, der endnu intet
materielt-kødeligt havde over sig. I ham var den mandlige ildsjæl
forenet med den himmelske jomfru Sophias lyslegeme, og han var
således som androgynt væsen hel og fuldkommen i sig selv. Hans
salighed bestod i, at han, dag og nat, kunne skue gud.28 Igennem
denne oprindelige skuen blev alle tings væsen og essens i deres
enhed i Gud ham til del. Han sov ikke og spiste ikke, men deltog
blot i den fylde af guddommeligt liv, som han gennem sin skuen
fik del i. Hans første syndefald bestod så i, at han, i kraft af den
frie vilje han havde, vendte sig bort fra denne enhed i Gud og ville
erfare tingene i deres flerhed og modsætningsfyldthed - han ville
ikke længere modtage alt fra Guds hånd, men ville selv tage og
erfare noget andet end enheden i Gud.
Konsekvenserne var, at han mistede sin oprindelige skikkelse og
sin umiddelbare forbundethed med Gud; og at han selv blev en
del af den modsætningsfyldthed og spaltethed i tingenes verden,
som han imaginerede sig ind i. Han mistede herigennem sin op
rindelige kraft og herlighed, der havde gjort ham til herre over ele
menterne og stjernerne, og han faldt, overvældet af denne verdens

kræfter, i søvn. Denne søvn var hans første fald fra den oprinde
lige gudbilledlighed. Han tabte helheden og fuldkommenheden i
Gud og oplevede i stedet splittelsen i sig selv.
Næste trin i syndefaldet var opdelingen i de to køn. Idet Adam
vendte sig fra enheden i Gud mod flerheden i tingene, vendte han
sig også bort fra den himmelske Sophia i sig selv, igennem hvilken
han var forbundet med Gud. Hun straffede ham ved at forlade
ham. Han var således nu helt alene og ufuldkommen i sig selv;
men mens han sov, skabtes Eva af han ribben, så han nu havde en
ledsagerske uden for sig selv.
Ifølge den bohmeske sophiologi går alle menneskets bestræbel
ser nu ud på at overvinde denne spaltning - al jordisk kærlighed
forsøger at genskabe den tabte enhed, men tjener kun til at forøge
flerheden; kærligheden er en søgen efter at gendanne den tabte
androgynitet, men er en illusion, da denne enhed ikke kan opstå
med en jordisk Eva.29
Idet Adam og Eva spiste af frugten fra Kundskabens træ, blev
de også fysisk en del af denne verden - de mistede deres oprin
delige paradislegemer og fikjordiske legemer, hvori elementerne
også strides mod hinanden og ender med død og forrådnelse.
Et andet interessant aspekt ved Bohmes kosmogoni er hans
opfattelse af Lucifers fald og hvad deraf fulgte: I Aurora oder
Morgenrothe im Aufgang beskriver han, hvorledes Gud skabte
tre strålende ”Prinzipal= oder Fiirsten=Engel” som underguder:
Michael, Lucifer og Uriel. De repræsenterer hver især en trinitarisk person: Michael Gud, Lucifer Christus og Uriel Helligånden.
Lucifer, der oprindeligt var kærligt forbundet med den innertrinitariske Søn, sætter sig dog op mod Gud (vil være ham lig), og bli
ver som straf herfor nedstyrtet til Helvede (og bliver til Djævelen
= med ham kommer ondskaben ind i verden). Men som modvægt
til dette tab skaber Gud så ”in Mitten unsrer Zeit einen andern
Konig aus derselben Gottheit, daraus Herr Lucifer war geschaffen [...] und setzte ihn auf den kdniglichen Stuhl Lucifers, und
gab ihm Macht und Gewalt, wie Lucifer vor seinem Fall hatte,
und derselbe Konig heist JEsus Christus und ist GOttes und des
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Menschen Sohn“30.1 Bohmes senere værker ændrede han dog
dette til, at Gud efter Lucifers fald skabte „einen andern Fiirsten,
den Adam und ersten Menschen, welcher auch ein Thron=Fiirst
vor GOtt war“31. Dette bevirkede, at Bohmes menneskebillede
fik en ekstremt positiv værdiladning, idet Adam ligestilledes med
Kristus. Gud skabte Adam i sit billede; indvendigt som havende
del i den himmelske verden, udvendigt som participant i den
endnu ikke materialiserede jordiske verden32. Og denne Adam
blev stamfar til mennesket.
Men efter syndefaldet var alle mennesker jo dømt til et liv i
spaltethed og strid. Først med Kristi komme åbnedes en mulighed
for at overvinde denne spaltethed og hele det delte. For Bohme
stod Kristus som fornyer af den tabte androgynitet: som guddom
meligt princip var han kvindelig, i sin menneskelige manifestation
var han mand, og legemliggjorde i sig således allerede hermafro
ditismen33. Han er, som den nye Adam34, symbol på og forbillede
for, hvad ethvert menneske skal blive; igennem troen på ham
opnås også forening med ham, og menneskene far mulighed for at
blive som han; denne forening kan med Bernhard af Clairvaux’s
(1090-1153) ord udtrykkes som følger:
Fordi Kristus er både Gud og menneske og aldrig har syndet, og
hans fromhed er uovervindelig, evig og almægtig, så gør han nu
i kraft af den vielsesring, som troen er, den troendes synd til sin
egen, og handler fuldstændig, som havde han selv begået den. Så
må synden opsluges og druknes i ham, for hans uovervindelige
retfærdighed er stærkere end alle synder. Altså bliver sjælen da
løst og fri (ledig und frey) fra alle sine synder alene for vielsesrin
gen, dvs. for troens, skyld, og sjælen far skænket sin brudgoms,
Kristi, evige retfærdighed.35
Idet mennesket i kraft af troen (og for pietisterne i særlig grad som
en følge af genfødslen) forenes med Kristus og i denne forening
overtager hans egenskaber, kan det genvinde den tabte, androgy
ne fuldkommenhed: for kvinder er han brudgom og bliver deres

mandlige halvdel, for mænd er han brud og bliver deres kvindeli
ge halvdel.36
Men denne fuldkommengørelsesproces er ikke kun et spørgs
mål om tro: det er også et spørgmål om, at mennesket bruger den
frie vilje og imagination, Adam brugte til at vende sig væk fra Gud
med, til i stedet at vende sig mod Gud og overvinde spaltetheden i sig selv: ”bist du doch dein selbst eigener Macher, warum
machst du dich hose? Und oh du eine hose Materia hist, so hat
dir GOtt sein Herz und Geist geschenket: Nim das zu deinem
Machen, so machst du dich gut”37. Ved som viljesakt at imaginere
sig tilbage i den tabte gudbilledlighed, ved at tro på, at mennesket
er af guddommelig natur og kan overvinde den jordiske spaltet
hed, var det muligt allerede i dette liv at genvinde den oprindelige
paradistilstand: den gennem troen opnåede, åndelige genfødsel
åbnede nemlig for, at det paradislegeme (”nye menneske”), der
dermed fødtes, kunne vokse og udvikle sig allerede i den jor
diske tilværelse; ved aktiv imaginering og tro kunne menneskets
guddommeliggørelse derfor tage sin begyndelse og udvikle sig
allerede før genopstandelsen38 og mennesket gradvist genvinde
sin adamitiske skikkelse og sit æteriske lyslegeme.39 Hos Luther
udslettes den fordærvede tilstand efter syndefaldet (corruptio)
ikke med dåben - men denne opfattes dog som en begyndelsen
på en vækstproces, der fuldbyrdes i evigheden.40 Efter mange
pietisters opfattelse var det at blive genfødt imidlertid en så vold
som omvæltning, at den gav sig udslag på alle livsområder; det var
virkelig en ny begyndelse, langt virksommere end den første dåb:
den oprindelige kontakt med Gud blev genoprettet, og dermed
også muligheden for at blive eet med Ham og i stadig højere grad
udvikle sig til at være en deltager i det guddommelige liv - før eller
(senest) efter døden.
Den mest radikale, pietistiske vision var således den om en også
fysisk guddommeliggørelse på jorden, hvilket Kristi forløsnings
værk havde muliggjort, og som mennesket gennem aktiv imagi
nation og tro nu kunne fremkalde og dermed også selv påvirke.
”Theo- und Pansophie, Kosmologie und Christologie dienen
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[...] der Anthropologic, sind so durchdacht und konzipiert, dap
die Wiederherstellung der Gottebenbildlichkeit des Menschen
als ein realer Proze[3 der Selbstvergottung vorstellbar wird und
nachvollziehbar erscheint. Ein groperer Gegensatz zur zeitgenossischen Lehre der lutherischen Orthodoxie scheint kaum
denkbar.“41 Men denne tankegang var udbredt i den af Bohme
inspirerede pietisme.42
I den her behandlede anden strofe af Richters salme er det
således vigtigt at tænke på Bohmes opfattelse af den indre
kraftkonstellation i guddommen, ifølge hvilken Faderen havde
egenskaberne Feuer, Zorn og Kontraktion, Sønnen derimod
egenskaberne Licht, Liebe og Expansion; den ikke-materialiserede Jesus kæmper således, som en del af denne guddom, med
Faderen for at kunne ekspandere ud i verden og frelse mennesket
(iklæde sig kød og blod), hvorigennem hans bløde lys afgørende
sejrer såvel over Djævelen som, med den nåde der med hans
komme bringes ind i verden, over Det gamle Testamentes Lov,
der ikke kunne frelse mennesket men blot bevidstgøre det om
dets syndighed - først med Kristi komme, hans død på korset
får mennesket muligheden for gennem nåden at blive frelst. Det
er altså en konflikt i guddommen selv, der kan sidestilles med
forskellen mellem Det gamle Testamente og Det ny Testamente,
som ender med kærlighedens og nådens sejr.43 Med det sidste
vers’ ”Nun” vender Richter, efter således at have redegjort for,
hvorledes og hvorfor Kristus overhovedet materialiserede sig som
Jesus og gennemførte frelseshandlingen, tilbage til nutiden fra den
første strofe; i denne nutid AarJesus gjort det og frelsen er mulig,
endskønt ordet ’’gedåmpft” indikerer, at Djævelen endnu ikke er
endegyldigt overvundet (dette sker først ved Dommedag); dog er
det, i kraft af nåden, menneskeligt muligt at overvinde synden og
blive frelst.44
Efter således i 3. pers. præs. og præt. at have redegjort for
baggrunden for og virkningen af frelseshandlingen, henvender
Richter sig dramatiserende i 3. strofe apostrofisk til Jesus:

Du must’st mit angst die feuers=macht zerschellen,
die dergestalt in deinen geist geblitzt,
dap du geschmeckt die bitterkeit der bollen,
und in dem kampf das milde Blut geschwitzt;
Jesus måtte i sin død på korset ’’ødelægge” (dvs. undlade at bru
ge) sin guddommelige (ild)natur, som han, fristet af Djævelen,45
kunne have brugt til at undgå som menneske at opleve al korsfæ
steisens smerte - han brugte den ikke, og i dødsøjeblikket oplever
han al menneskets angst og råber ”Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forladt mig!” (Matt. 27,46-47) - netop den eksistentielle
angst, som man ifølge Luther oplever, når man er fjernt fra eller
føler sig forladt af Gud46; Jesus kæmper på korset mod Djævelen
og anfægtelsen, mod sin egen menneskelige naturs overlevelses
drift, mod den guddommelighed, som kunne have udfriet ham,
og mod frygten for, at Gud virkelig har forladt ham - og i denne
dødskamp, hvori han oplever sig som forladt af Gud, smager han
helvedes bitterhed, som er at være gudsforladt i ordets egentlige
betydning (på det fysiske plan konkretiseres bitterheden i den
eddike, soldaterne gav ham at drikke på korset (Matt. 27,34)), og
i denne dødskamp sveder han blod; ordet ’’milde” kan dels gå på
hans sagtmodighed, som blodet, som er essensen af ham, rummer,
men har nok mere sandsynligt den i det 18. århundrede stadig
almindelige, gamle betydning ’’freigiebig”, ”fliej3end”, ’’iiberstrbmend”, ligesom det også kan gå på begrebet frugtbarhed;47
således sveder Jesus i sin dødsangst og -kamp det livgivende
blod, som frugtbringende skal overstrømme og frelse mennesket
og verden. Det lyriske jeg bliver, under udfoldelsen af og den
emotionale deltagelse i dette drama så grebet, at det skifter til
direkte tiltale i præsens:
du sinckst so tiefin tod hinein,
dap du von deinem GOtt must wie geschieden seyn.
idet det visualiserer, hvorledes Jesus synker så dybt ind i døden
(for efterfølgende at kunne sejre over denne), at han rent faktisk

oplever sig som adskilt fra Gud, hvilket er den ultimative eksisten
tielle angst og forladthed. Dog ved det lyriske jeg, at dette trods
alt er en skin-adskillelse (”wie geschieden seyri") - endskønt Jesus
oplever al gudsforladthedens eksistentielle angst og smerte, er
han, idet han fuldfører Guds forløsningsværk på mennesket, dog
ikke forladt af denne - det er blot en del af værket, at han skal føle
det sådan, for således at gå helt ind i det faldne, syndige menne
skes lod og derved tage alle menneskers angst og gudsforladthed
på sig. I denne sammenhæng er det interessant at gribe tilbage til
den af Ignatius af Loyola (1491-1556) udviklede form for mystik,
der har fantasien og imaginationen (’’Einbildungskraft”) som
omdrejningspunkt i sine øvelser; den står således i modsætning til
den middelalderlige mystik, hvor man i afsondrethed, passivitet
og løsrivelse fra al sanselighed oplevede wntø-erfaringen som en
gave fra Gud; Loyolas mystik derimod beror på anvendelsen af
sanserne, idet man i en fra den menneskelige vilje udgående, aktiv
proces stræbte mod etisk-asketisk fuldkommengørelse, med det
mål sluttelig at opleve fuldstændig overensstemmelse med den
guddommelige vilje; denne proces udgjordes konkret af et strengt
metodisk, fire uger langt program, der bestod i, ved hjælp af
fantasien så nøjagtigt, indtrængende og umiddelbart som muligt
og med brug af alle sanser, at udmale sig Helvedes pinsler og Jesu
levned og lidelser, som havde man selv været en handlende og
deltagende person på de forskellige skuepladser. Derved skulle
exercitanten nå til en klar stillingtagning mod Djævelen ogfor
kampen for Kristi rige på jorden.48 Denne form for visualisering
blev vidt udbredt blandt såvel katolikker som protestanter, og
vandt også indpas i poesien, der i særligt høj grad egnede sig
til sanseligt at fremmane og beskrive disse billeder, som skulle
påvirke læseren til gennem det maleriske, retorisk underbyggede
billedsprog at opleve en affektiv deltagen i det beskrevne. Og
dette gør Richter da også i denne salme, idet han beskriver Kristi
død på korset som en her-og-nu situation, med det formål at
styrke læserens affektive deltagelse samt udtrykke det lyriske jegs
ditto og derved i højest mulig grad påvirke læseren såvel som det

lyriskejeg selv.49
I den fjerde strofe hober de retoriske figurer sig da også op
som udtryk for, hvorledes denne visualisering medfører det lyri
ske jegs forfærdede deltagelse i Kristi lidelse:
O Bråut’gam! dein gehimnip=volles lieben
hat dich selbst zum Anathema50 gemacht.
Wie? wird die Lieb’ auch bis zum fluch getrieben?
Ach! ja der trieb hat sie so weit gebracht.
Det fortrolige, apostrofiske „Du“ fra den foregående strofe er nu
ikke længere tilstrækkeligt til at udtrykke det lyriske jegs forfær
delse, undren og hengivelse, men det må give sine følelser luft i
det højsangsmetaforiske og sammensmeltningsønskende udråb
„O Braut’gam!”, for derefter, fortsættende med den direkte tiltale,
at sige, at Jesu kærlighed er hemmelighedsfuld og for mennesket
uforståelig - den driver ham jo til at dø for at frelse det; titlen på
kapitlet salmen står i er da også ”Vom Geheimnis des Creutzes”,
hvilket indikerer, at Jesu død på korset og hvad deraf fulgte er det
afgørende mysterium i kristendommen, som man er nødt til blot
at tro på, idet man ikke med sin fornuft kan forstå det - heri ligner
kristendommen andre mysteriereligioner, hvor guddommens død
og genopstandelse er genstand for mystiske riter og omgærdet
af stor hemmelighedsfuldhed. Og denne hemmelighedsfulde
kærlighed har gjort, at Jesus selv bliver et stedfortrædende offer
til Gud for at bevæge ham til at frelse mennesket og samtidig
bliver han ofret af Gud netop med dette formål - en udvidet form
for tidligere tiders offergaver med henblik på at bevæge Gud til
noget, for her er det Gud selv der ofrer sin egen søn for at det
kan føre til menneskenes frelse. Og samtidig er det en del af dette
offer, som gør det så meget desto større, at han i dette oplever sig
som forbandet af Gud og dømt til udslettelse, og han må nedstige
til Dødsriget og kæmpe kampen der uden i denne nødvendigvis
at vide, at han derefter skal genopstå; der ligger en paradoksal
dobbeltbevægelse i, at han på én gang bliver bragt som offergave
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til Gud (eller til menneskene?), dvs. er noget, som Gud som offer
skal antage sig, og samtidig i dette offer bliver udstødt af fællesska
bet med ham; dette tematiseres i næste vers med det forfærdede
retoriske spørgsmål og efterfølgende svar: ”Wie? wird die Lieb’
auch bis zum fluch getrieben? Ach! ja der trieb hat sie so weit gebracht.“ Kærligheden må forbandes og udstødes for at kunne op
fylde sin kærlighedsmission, idet den er nødt til stedfortrædende
at tage menneskets forbandede lod på sig - det paradoksale i dette
understreges, og det lyriske jeg må udråbe et „Ach!“ i sorgfyldt
gru og fryd over denne stærke, alt overvindende kærlighedsdrift.
Og paradokset understreges yderligere med den i de to sidste vers
fermt anvendte polyptoton:
Das Leben nimmt uns wieder an,
und wird selbst aus dem buch des lebens ausgethan.
Livet antager sig atter mennesket, men må i denne gestus selv
dø og ofres for at mennesket derigennem kan blive levendegjort,
hvilket gør frelseshandlingen til det ultimative mysterium.
I næste strofe markerer udråbene, apostroferne, paradokser
ne og antiteserne det lyriske jegs fortsatte grebethed og emnets
storhed:
So hast du denn, o tod! den Mann verschlungen,
und wustest nicht, dap Er das leben tragt:
Dem Leben ist der weise rath gelungen,
des todes truz wird von Ihm hingelegt.

grund fryde sig over denne sejr over døden, også i den direkte til
tale til denne, som jo nu er overvundet. Og afsluttende pointeres
den paradokse betydning for det lyriske jeg selv:
Geh ich nun in den tod hinein,
so mu|3 der tod mir selbst des lebens wurzel seyn.
Af døden opstår livet, og i kraft af Kristi død bliver det lyriske
jegs egen død porten til dets evige liv og frelse - ikke blot som en
mulighed, men som noget der - jf. den ovenfor anførte "trieb” må (”mu(3”) ske. Jesus har stedfortrædende overvundet døden
for mennesket, som nu atter lår evigt liv. Af døden vokser nu, som
Livets Træ, det evige liv og frelsen. Mysteriet er fuldt udfoldet,
idet guddommen, bundet af sin egen kærlighed til skabningen, må
dø, for med sin død og genopstandelse at retvende den igennem
syndefaldet forbandede og forvendte verdensorden; dette bevir
ker, at døden mister sin magt, og at livet selv vokser ud af den.
Og i næste strofe fortsættes der i det lyriske jegs nutid med det
paradoksale udsagn:
In Christi tod wird nun mein tod vertrieben,
er ist mir nur ein weg ins Paradies:
Efter at Kristus har gennemført frelseshandlingen, bliver det
lyriske jegs egen død fordrevet; døden ophører med at være og
transformeres i stedet til det lyriske jegs vej ind i Paradiset. Og i
dette Paradis ophører den gammeltestamentlige strenghed med at
eksisterere:

Hvor det i den foregående strofe var Jesus, som anråbtes, er det
nu, efter den af det lyriske jeg visualiserede korsfæstelse, døden,
der tiltales. Men det at døden har slugt Jesus, uden at vide at han
bærer livet selv, betyder, at livet, som nævnt allerede i første strofe,
afgørende sejrer over døden (idet Jesus jo genopstår fra de døde)
og derved retvendes den uorden, der med Lucifers oprør og
syndefaldet bragtes ind i verden. Det lyriske jeg kan altså med god

darinnen wird der strenge sinn zerrieben,
wenn ich sein Blut und seinen Tod genie{3.
I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at begrebet
”Genu|3” i pietismen havde en religiøs dimension, det ikke
besidder i dag; det blev brugt som hovedbetegnelse for et
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umiddelbart forhold til Gud, hvilket der fandtes forbilleder for
også i den mystiske tradition. ’’Gott fiihlen” og ”Genup” er eet
og det samme. Således bemærker Gottfried Arnold i sine ”Kirchen- und Ketzerhistorien” at den guddommelige sandhed kan
man ”nicht allein finden, sondern nachempfinden und in den
Kraften oder geistlichen Sommer seiner Seele schmecken, horen,
sehen und geniepen“.51 Hermed tyder verbet ’’genie^en” på en
mystisk deltagelse, der i sig rummer den højeste „Genu[3“, som er
kendetegnet ved følelsesintensitet og -totalitet.521 denne paradi
siske tilstand oplever det lyriske jeg således enheden og sammen
smeltningen med Kristus i kraft af dennes blod og død, der som
tidligere nævnt afgørende forandrer og retvender (transformerer)
verden i det store mysterium.53 Og her vendes der atter tilbage til
den alkymistiske billedlighed, der jo ligeledes går på den mysteri
øse transformation:
Davon zerschmeltzt die hartigkeit,
und wandelt meine pein in reine himmels=freud.
Den hårdhed der smelter, kan både være synden og dens smerte,
eller den gammeltestamentlige lovs strenghed og den af denne
udløste anger over synden, som først Det nye Testamentes nåde
formår at forløse, samt i Bohmesk forstand den hårde, udtørrede
materialiserede verden, som skal blødgøres og oplukkes igen.
Ordet ’’zerschmeltzt” indikerer både en alkymistisk transforma
tionsproces, hvor metallet må smeltes for at kunne forvandles
(og hvor Kristi blod i smeltningen af syndens hårdhed er den
afgørende transformator), og at man ved mødet med Kristi
brændende kærlighed følsomt hensmelter som voks i solen for at
flyde sammen med ham.54 Hvor det i første strofe var Jesus, der,
optændt af sin egen kærligheds flamme, smeltede for at forene
sig med mennesket, er det nu mennesket, der, som følge af denne
ekspanderende, i guddommen påbegyndte proces, smelter hen i
mødet og foreningen med Kristus.
Denne billedlighed udbygges yderlige i næste strofe, hvor

smelte- og renselsesprocessen, som det lyriske jeg gennemgår på
Jorden, beskrives:
Nun wird mein gold im leiden rein gefeget:
der ofen ist das creutz; der test das herz;
die schlacke ist, was sich in gliedern reget;
der schmelzer ist mein Freund; die glut der schmerz.
Muj3 gleich das gold durchs feuer gehen,
so bleibt es doch verklart in seinem tiegel stehn.55
Med denne billedlighed kunne alkymisterne påberåbe sig Es.
1,25 om Israels renselse.56 Denne strofe har den mest rendyrke
de alkymistiske billedlighed i hele salmen, og er den, hvori man
tydeligst mærker, at apotekeren Richter så alkymi og religion
som værende tæt forbundne. Den i barokken tætte forbindelse
illustreres forbilledligt på et kobberstik af Hans Vredemann de
Vries (1527-1604), der findes i Heinrich Khunraths (1560-1605)
Amphitheatrum Sapientae Aetemae fra 1609:

Til højre i billedet ser man >Laboratorium< med ovn, blæsebælg
og destillerkolber på hylderne, til venstre ser man >Oratorium<,
formet som et teltalter i stil med Tabernaklet, med hemmelige
påskrifter og adepten der knæler foran med en både besværgende
og modtagende gestus; de to felter forbindes af det midterste bord
med arbejdsredskaber som vægt, pen og blæk såvel som nodebø
ger og musikinstrumenter; musikken optræder her således som
forbinder mellem alkymistens praktiske laboratoriearbejde og
religiøse øvelser, idet den symboliserer den himmelske sfærehar
moni og guddommelige lovmæssighed, som alkymisten må kende
og være i overensstemmelse med for imiterende at kunne udføre
sit arbejde med at omforme materien, ligesåvel som også den
musikalske lovprisning indgår i det religiøse regi.57 Endvidere var
det en almindelig antagelse blandt alkymister, at deres arbejde i
laboratoriet kunne blive fremskyndet af at blive akkompagneret af
passende musik, der med sine svingninger og harmonier kun
ne fremskynde forædlingsprocessen af metallet i forsøget på at
fremstille De vises Sten, idet guld, som det ædleste metal, mentes
at have de højeste svingninger.58 Alt var forbundet med hinan
den i en - dog i syndefaldets verden mere eller mindre ødelagt
- harmoni. Der var således overensstemmelse og sammenhæng
mellem disse forskellige arbejdsområder, som grundlæggende
sås som udtryk for eller forskellige graduationer inden for den
samme helhed, og som havende samme genstandsområde, nemlig
harmonisering og forædling af såvel naturen som mennesket og
sjælen. Efter således i salmens første strofe at have beskrevet Jesu
lidelse idet han gennemfører frelseshandlingen, overføres denne
proces nu på det lyriske jeg, hvor Jesus er både den udløsende og
styrende faktor; som Lapis Philosophorum er han transformator
og forløser når guldet, dvs. menneskets oprindelige syndfri guldog lysnatur, skal ’’befries” fra sine jordiske slagger, og samtidig
er han (hans kærlighed) den flamme, hvori renselsen sker; hvor
det i første strofe var Jesus der, grundet sin kærlighed til menne
sket, led for dettes skyld, er det nu det lyriske jeg, der, i en slags
skærsildsagtig renselse, lider. Det lyriske jeg indgår her som

objekt i den alkymistiske proces, hvor Jesus, der i første strofe var
passivt lidende objekt, nu er formidlende og aktiv som både Lapis
Philosophorum og alkymist og/eller flamme (’’schmelzer”): hans
kærligheds flamme og smertefulde død på korset, som det lyriske
jeg i denne visualisering i imiterende59 wdlidelse føler, brænder
i det lyriske jegs hjerte, som er antændt og flammer afjesu ild og
blod. Det hele beskrives i prægnante prædikative parallellismer,
hvilket gør de stærke udsagn så meget desto virkningsfuldere. Det
lyriske jeg lider, idet Jesu kærlighed, som opflammer det, brænder
al jordisk sanselighed og syndighed væk - ilden er både en lutren
de smerte og udtryk for hans kærlighed, fordi Gud som bekendt
tugter den han elsker60 - og ilden er tillige den guddommelige
del i selve mennesket, som afgørende skal styrkes og forløses via
Jesu ild. Efter denne lutring står det lyriske jeg renset og genfødt
tilbage, idet det i kraft afjesu død for vor skyld og med hans blod
som den afgørende ’’feurige” transformator i en sådan alkymistisk
proces genvinder sin oprindelige ’’Goldnatur” - det lyriske jeg
bliver ikke udslettet af korsets lidelse, som det i imitatio Christi
føler, men lutres af denne og den kærlighedsflamme, som ligger til
grund for korsets lidelse, og det genfødes og ’’genopstår” styrket,
renset og forklaret i sin oprindelige, strålende gyldne renhed. Idet
det lyriske jeg således overfører Kristi frelseshandling på sig selv i
en imiterende gestus, i hvilken det med ham som formidleren lige
danner sig med ham, genvinder det sin egen gudbilledlighed.
Den følgende strofe indledes, i modsætning til den foregående,
der begynder med ”nun”, med et ”dann”; det lyriske jeg befinder
sig således konkret stadig i den i strofe syv beskrevne lutring, som
kan betegne den forberedelse og forvandling mennesket bl.a. er
sat på Jorden for at gennemgå61, men ser forventningsfuldt frem
til, at den er overstået, og det genfødte jeg står klart og i direkte
kontakt med Gud:
Dann bringt mein geist mit freuden seine garben,
des himmels blitz durchstrahlet seinen sinn,
die weisheit spielt in ihren wunderfarben,
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da blinckt das herz wie jaspis und rubin.
Wenn sich der blick durchaus erstreckt,
so kriegt mein geist sein kleid, und wird mit licht bedeckt.
Det lutrede lyriske jegs ånd kan da med glæde frembringe sine
offergaver til Gud, i tak for det offer som Gud selv har frem
bragt/været for at bevirke menneskets frelse, og himlens klarhed
gennemstråler det og det stråler nu selv af denne; også denne
strofe kan læses alkymistisk, idet man ved fremstillingen af De
vises Sten mente, at metallet, fra den sorte materia-prima-tilstand
(nigredo) man havde bragt det i, gennemgik forskellige stadier,
der som regel var gult-grønt-hvidt iriserende (Pfauenschweif), før
det sluttelig blev rødt (rubedo), hvilket indikerede, at processen
var lykkedes, og man havde fremstillet De vises Sten. Det lyriske
jeg gennemgår som nævnt en transformationsproces frem mod at
blive som Kristus, dvs. at Kristus i sin egenskab af De vises Sten
er transformatoren, men at det lyriske jeg selv ender med også
at blive det, idet det bliver som Kristus i foreningen med ham,
da denne tager menneskets syndighed på sig og overvinder den;
dette sted må derfor læses som, at det lyriske jeg ofrer sine slagger,
sin jordiskhed og materialitet, og idet det (gen)forenes med den
himmelske Sophia gennemgår hun (og det med hende forenede
lyriske jeg) farvestadierne ('"spielt in ihren wunderfarben”) op
mod den endelige forløsning som Laphis Philosophorum, og
ender, udtrykt i rubinens røde farve, dermed med også at blive
denne, dvs. blive som Kristus selv og stråle med hans guddomme
lige klarhed. Det lyriske jeg genforenes med Sophia og genvinder
med hende sin oprindelige androgyne fuldkommenhed, idet
det med Kristi hjælp transformeres og i denne opnåede fuld
kommenhed er som den androgyne Kristus selv (>conformitas
cum Christo<). Og at det lyriskejeg og Sophia tilsammen opnår
dette fuldkommenhedens stadie udtrykkes i den røde rubins
farve. Der er dog en langt mere kompliceret billedlighed i de to
sten jaspis og rubin end som så: Jaspis ansås siden antikken for
at være grøn;62 dens farve minder om en frisk og levende plan

tes grønne farve, som traditionelt står for livet. I bibeleksegesen
opstod således koblingen mellem stenen og den levende tro, som
ikke kender den tørke, man forbandt med synd eller vantro og
dermed opstod også koblingen mellem stenen og det troende
menneske.63 Den gjaldt som blodstillende og som virkningsfuld
mod sygdom, ligesom man anså den for at have en apotropæisk64
virkning mod Djævelen; det var således muligt allegorisk at sam
menligne jaspisen med Kristus, som med sit blodoffer har brudt
Adams hårde forbandelse og med sin tros friskhed stillet den flod
af lidelse, som mennesket siden uddrivelsen af Paradis har lidt
under: han har befriet mennesket fra Djævelens trussel. Kristus
er således jaspisen, som Djævelen flyr, som fordriver og besejrer
denne, som bortjager hans fristelser og helbreder det af synden
sårede og blødende menneske. Man kan også forstå jaspisens
medicinske virkning mod sygdom som udtryk for troens virkning
mod Djævelen og den fra ham kommende syndens eller vantroens
sygdom. Jaspis er således et sindbillede på troen og på Kristus, og
dens medicinske kraft henviser til troens virkning mod synden.65
Endvidere nævnes jaspisen i Apk. 21,19 som en af grundstene
ne i Det himmelske Jerusalems fundament, hvilket blev opfattet
som, at det med jaspisen betegnede troende menneske udgjorde
fundamentet i Den himmelske Stad. Ligeledes er troen forudsæt
ningen for at komme ind i denne såvel som for at kristne profetier
kan gå i opfyldelse, og udgør grundlaget for et kristent, mod Gud
orienteret liv.66 Rubinen kendetegnes ved sin strålende røde farve.
Tidligere var karfunkel og rubin stort set synonyme, hvorfor kar
funklens endogene lysen (den lyser af sig selv i mørke) også ansås
som karakteristisk for rubinen.67 Dette lys forbandtes bl.a. med
Guds stråleglans {lucerne) i Det himmelske Jerusalem.68 Denne
endogene lysen kan endvidere eksegetisk udlægges som sindbil
lede på Kristus som lux in tenebris (lyset der skinner i mørket,
Joh. 1,5 ).69 Også de fire evangelister kunne betegnes som de fire
karfunkler, hvormed Gud smykker sit palads70. Pointeringen af
den endogene lysen førte til forestillingen om, at stenen fordriver
det mørke, der traditionelt forbindes med synden, og kom således
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til at betyde en guddommelig, hellig magt, der ikke længere
anfægtes af synd og uvidenhed71, og i mariologien stod den for
Marias lysende og brændende kærlighed til Gud. Denne hendes
kærligheds ild udfoldes først rigtigt i martyriet, som blodet, der
har rubinens farve, betegner.72 Derfor blev rubinen også symbol
på martyrium og sås som smykkesten i martyrerkroner, idet det
skal forstås som, at den for Guds skyld lidende troende skinner
stærkere end en i et gyldent smykke indfattet rubin. Dette billede
kunne hos Konrad von Wurzburg (1225-1287) tolkes videre til,
at hans digten var som et guldsmedeværk, hvori en ædelsten var
indfattet; for at lovprise Maria ønskede han, i sit hjertes smedje
at fremstille et gyldent digterisk værk, som var smykket med
karfunklens stråleglans - herunder må man forstå guldet som den
ydre form, karfunklens lysen som den indre betydning. Kun det
værk, hvis form er æstetisk smuk og hvis indhold strålende, er
værdigt at give som offergave til Maria, hvis wirde lyser.73 Verset
kan, på baggrund af denne tradition, derfor tolkes som, at det gen
fødte og fuldkommengjorte menneske (gennembrudskarakteren
og det at blive henrykket til en anden dimension i genfødslen74
understreges af adverbiet ”da blinckt das herz wie jaspis und
rubin”) stråler med guddommeligt lys i Det himmelske Jerusalem,
hvor det udgør en af grundpillerne. Hjertet, som før var den ovn, i
hvis kærlighedsflammer det lyriske jeg smertefuldt fik bortbrændt
sine slagger, stråler nu efter overstanden lidelse med troens indre
lys i himmelsk genopstanden martyrerklarhed, indfattet som ru
binen i det lyriske jegs nye guldnatur, såvel som i salmens æstetisk
skønne form, og med troens klarhed fordrivende Djævelen og al
synd og sygdom. Catharina Regina von Greiffenberg beskriver,
hvorledes hendes hjerte via nadverblodet befrugtes, hvorved et
nyt hjerte opstår (idet hun ’’spricht [...] dem Herzen und damit
insbesondere auch dem Blut Christi eine das neue Leben des
Subjekts bewirkende Samens- und Zeugungskraft zu”)75:
[... ] wie brennet ihr vor Rothe ihr Feuer und Flammen=farbe Rubin-Blumen / ihr Charbunckelene Liebes=K6mer und

Granaten=Fruchte! Ihr iiber=Englisch ja gottliche Bluts=Beer!
was iiber=hirnmlische Siissigkeit find ich in euch / sonderlich an
den Hertz=stårckendem Hertzens=Ast der heiligen Seiten=und
Hertz=Wunden meines allerliebsten JEsu / da e[L und trinck ich
sein Hertz in meines hinein; da zerschmeltzet mein Hertz vor
Verlangen seines vor Gebåhr=Lust / beede vor Liebe / fliessen
zusammen / und wird ein Hertze daraus.76
Efter at have gennemgået ovennævnte renselse og transformation
og opnået fuldkommengørelse og gudbilledlighed i genforeningen
med den himmelske Sophia og i sammensmeltningen/ligedannelsen med Kristus stråler det genfødte menneske som fundamentet
i Det himmelske Jerusalem med guddommeligt lys. Og idet det
hermed, med 1. Kor. 13,12, ikke mere ser stykkevis og som i et
spejl, men tværtimod dets ”blick [sich] durchaus erstreckt”,77 får
det, med Apk. 19,8, i brylluppet, dvs. foreningen med Kristus, sin
skinnende hvide klædning. I forbindelse med denne klædning er
et emblem af Christian Hoburg (1607-1676) over spørgsmålet i
Rom. 7,24 (”Ach mich elenden Menschen / wer soli mich erlosen
von diesem Leibe des Todes?”) sigende; det viser et skelet (som
symbol på både døden og ”das gestorbene Fleisch”), der med
sine ribben indrammer en som engel fremstillet sjæl, som med
foldede hænder ser mod himlen:
Eine Seele auswendig nach dem Fleische gestorben /
und inwendig nach dem Geiste lebende.
ACH ich elender Mensch / wer wird mich doch erlosen /
Jndem mein Fleisch und Blut sich neigt zu allem Bosen?
Zwar bin ich drauff getauft / da(S mein Fleisch untergeh /
Und ich in Christi Krafft ein neuer Mensch ersteh.
Drumb todt ich stets in mir des alten Adams Wesen /
Griint nur durch Gottes Gnad was er in mir erlesen:
Das auserwehlte Kind / der neue Mensch genennt /
Das niemand / als der es besitzet / recht erkennt.
So stirb dann fort und fort du alter Mensch der Siinden
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und von dem dienst der eitelkeiten los.
Wenn sie des himmels klarheit ziert,
wird sie als konigin zum Konige gefuhrt.

Kom neuer Mensch, den ich durch Christi Blut mu(3 finden:
Lap ich gleich diesen Balg / so ist mirs doch nicht leid / /
Was meine Seel vergniigt ist dieses neue Kleid.78
Når man inddrager al denne billedlighed i sin tolkning af salmen,
bliver udsagnet i strofen yderst kompliceret og nuanceret, og ræk
ker i sin forløsningstankegang langt videre end datidens ortodoksi
brød sig om.
I strofe ni spindes der videre på temaet om lyksaligheden i
Paradis:
Da kussen ihn der weisheit slisse blicke,
da ruht die seel in ihrem liebes=schoos;
da wird sie dann vom tod, vom sunden=stricke,

I denne salighedstilstand er det lyriske jeg med kærligheds- og
ildfulde blikke forenet med Sophia79. Adams oprindelige salighed
i Paradis bestod i, at han kunne skue Gud - og at dette naturligvis
også ville gælde for de salige, var en forestilling, der i middelalde
ren var alment anerkendt og genstand for teologiske diskussioner,
hvilket gør blikket centralt som markør for opnået salighed.80
Idet Sophia er en del af guddommen, kan det lyriske jeg her i den
’’feurige” forening med hende og derigennem opnåede androgyne
fuldkommenhed atter, som den oprindelige Adam, skue Gud,
dvs. se klart og uden hindringer. I denne strofe er det lyriske jeg
i sin nye ’’feurige Geistnatur” i stadig kærlighedsfuld forbindel
se med Sophia, idet forskellige sansefornemmelser synæstetisk
smelter sammen: ”su[3” forbinder man normalt med noget man
kan smage81, men her er det Sophias blikke, der ikke alene er
søde, men som også kysser det lyriske jeg, hvorved billedet trods
alt holder sig til det sanselige plan omkring munden. Ordet ”su(3”
kan i denne sammenhæng gå på Højs. 4,11: ’’Dine læber dryp
per af sødme, min brud, under din tunge er honning og mælk”,
hvilket, verbaliseret af udtryk fra brudemystikken, her går på det
lyriske jegs kærlighedsfulde forening med Sophia - og tillige blev
det at smage traditionelt forbundet med meditativ fordybelse
og inderliggørelse af skriftordet såvel som med foreningen med
Kristus i nadveren, hvor man drikker hans ’’stipe” blod og derved
smelter sammen med ham. Det lyriske jeg i Paradis behøver ikke
længere legemligt at spise og drikke, idet dets gyldne, forklarede
legeme suger honningsød82 næring ud af at skue Gud, og alle
sanselige, erotiske og næringsmæssige aspekter smelter sammen i
én lyksalighed i foreningen med Sophia i den genvundne oprin
delige gudbilledlighed - den seksuelle sammensmeltning i den
androgyne fuldkommenhed understreges af, at sjælen finder hvile
i hendes ”liebes=schoos”, mens hendes sødmefulde blikke kysser
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ham. Og i denne Mwm-oplevelse og genvundne lyksalighedstil
stand er det lyriske jeg endelig fri fra synd og død, og ubundet af
jordiske fristelser, idet det har himmelsk fuldkommenhed - det er
ikke længere underlagtjordisk begær og forfængelighed, idet det
har genvundet sin oprindelige gudbilledlighed. Dette udtrykkes
endnu engang alkymistisk med ordenene: ”Wenn sie des himmels
klarheit ziert / wird sie als konigin zum Konige gefiihrt“; ud over
at kunne forstås som brylluppet i Højsangen eller som alluderen
de til Apk. 19,7-8, hvor Lammet holder bryllup og bruden bliver
givet en skinnende hvid klædning som udtryk for de helliges ret
færdige gerninger (se endvidere note 78) er kongen og dronnin
gen i alkymien tillige sindbilleder på hhv. det mandlige svovl og
det kvindelige kviksølv der, som paracelsiske principper, gik for
at være alle andre metallers forældre, hvis forening frembringer
De vises Sten. Dette ses bl.a. illustreret af den første ’’nøgle” (dvs.
billede) i Basilius Valentinus Chymisches Lustgårtlein (1624):
Die Cron des Koniges soli sein
Von Golt schon / lauter / klar und rein.
Ein keusche Braut (wie sichs gebiirt)
Wird jhrem Breuttgam zugefiihrt.
Drauff reich hin den Konig zu essn
Dem grawen Wolff / der stets will fressn.
Das thu dreymal / mit starckem Fewr /
Verb renn den Wolff ganztz ungehewr.
So wird der Konig herfiir gehen /
Ohn Mackel / saubr vnd rein da stehn.
Der kan mit seim Blut schmiickn vnd ziern /
Vernewern vnd dich renouirn.
Her repræsenterer kongen materien på dens vej mod De vises
Sten, og tillige, som nævnt, det mandlige svovl, hvorimod bruden
er det kvindelige kviksølv. Ulven er det aggressive antimon (’’lu
pus metallorum”), som ved at blive legeret med kongens endnu
urene guldforbindelse renser denne, hvorved antimonet selv
brænder op.83
Igennem den i salmen foretagne visualisering kan det lyriske

jeg således imaginere sig ind i den ønskede gudbilledlighed, og
på grund af imaginationens og fantasiens kraft på magisk vis rent
faktisk genvinde den himmelske salighed allerede i livet på jorden.
I den følgende strofe kommer det lyriske jeg, således styrket,
tilbage til hverdagen fra sin visualiseringsekskurs84:

Abb. 6

Drum scheu ich nicht des leidens bittre myrrhen,
in myrrhen liegt die schonste balsams=kraft:
dabey kan mich des fleisches schmerz nicht irren,
weil mir das joch in Christo ruhe schafft.
Die liebe ging den schmalen steg,
aus liebe wahl' ich mir der Liebe creutzes=weg.
Myrra er harpiksen fra træet Commiphora Myrrha og har siden
antikken været brugt som lægemiddel såvel indvortes som ud
vortes. Derudover er det i kristen tradition symbol påjesu død
og opstandelse, hvilket må ses på baggrund af, at det i det gamle
Egypten blev brugt i forbindelse med balsameringen. Ligesom
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myrra beskytter liget mod forrådnelse, beskytter døden sjælen
mod lastens fordærv. Og ifølge mosaisk lov skal det indgå som
hovedbestanddel i den salveolie, som Aron og hans sønner såvel
som alle genstande i Pagtens Telt skal salves med. I Mark. 15,23
står der om korsfæstelsen: ”Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein
zu trinken; und er nahm’s nicht zu sich.“85 — denne myrravin
var et bedøvelsesmiddel. Myrraen forbindes eksegetisk med den
menneskelige natur og Kristi død, hvilket man fandt skriftmæssigt
belæg for i de hellige tre kongers gaver (Mt. 2,11), i myrrabjerget
(Højs. 4,6) som man så som typologisk præfiguration af Golgatha,
og i den myrrapose ved bruden i højsangens (Højs. 1,13) bryst,
som hun siger hendes elskede er, og som man i højsangseksegesen
så som sindbillede på den stadige bevidsthed om Kristi lidelser hun bærer den i sit hjerte, for derigennem at øse kraft til forsagel
se og askese, ja til at lide forfølgelse og martyrium.86 I denne strofe
vier det lyriske jeg sig således til et liv i Kristi efterfølgelse; det
ved, at den bittert smagende myrrha er helbredende, og viger ikke
tilbage for smerten, men vil efterfølge Jesus i hans lidelser, død
og opstandelse og om nødvendigt dø for hans skyld. Med denne
lidelse bliver det tillige en af Herren salvet og helliget. Ved her at
fremmane billedet af myrraen, der trods sin bitre smag har hel
bredende og røgelsesduftende kraft, understreges endnu engang
transformationen fra syndens lidelse gennem ildens smertefulde
lutring til hellighed, som det lyriske jeg ønsker at gennemgå. Efter
i det foregående at have udmalet sig den fryd, der vil følge, når
det har udstået den i strofe 7 beskrevne lutring, siger det således
i denne strofe atter, at smerten er af det gode, thi det er igennem
smerte og lidelse det kan følge Kristus i hans lidelse og igennem
denne mftøftø-gestus med ham som transformator og forløser
blive frelst. Efter den jordiske, kødelige lidelse og bitterhed skal
det smage sødmen i den himmelske Sophia. Og i denne gudhen
givelse i smerten oplever det lyriske jeg tillige en eksistentiel ro,
idet det overgiver sit liv i Kristi hånd; at tage Kristi kors på sig og
som han vælge den smalle vej, kan betyde lidelse her og nu, men
er en nødvendig del af processen for blive frigjort fra synd og nå

frem til enheden i Gud. Der ligger heri også en accept afjordisk
lidelse som en nødvendig forberedelse på livet i Himlen. Lige
som Jesus valgte den smalle, lidelsesfulde vej, vil det lyriske jeg
nu, opflammet af dennes kærlighed, selv ud af kærlighed til ham
vælge den kærlighedsfulde imitatio}1 Udtrykket ”den schmalen steg” går på den i pietismen meget yndede forestilling (ofte
billedligt fremstillet som et Y)88 om at vælge den smalle, vanske
lige og hårde vej mod frelsen i stedet for den brede, lette vej mod
fortabelsen - hvorved korsvejen her har en dobbeltbetydning af
dels at efterfølge Kristus på hans lidelses vej (creutzes=weg, via
dolorosa), dels at stå ved en korsvej og der vælge de retfærdiges
smalle vej på Jorden, hvor man ikke lader sig friste af sanselighed
og synd.
Salmens sidste strofe er en anråbende syntese af det foregåen
de:
Mein GOtt! entziind in mir des creutzes flamme,
lap dessen glut des geistes gold durchgehn,
und starcke mich in dem erwiirgten Lamme,
daJB ich verklart im tiegel bleibe stehn.
Wenn gleich das fleisch sich klaglich stellt,
gnug, dap der neue mensch im creutz den sieg erhalt.
Her komprimeres al den tidligere billedlighed i een strofe; det
lyriske jeg anråber Gud om at korsets flamme89, dvs. Guds kær
lighed men også lidelsen og det brændende ønske om at følge i
Kristi spor og derigennem ligedannes med ham, tændes i det, for
at det i den herpå følgende alkymistisk-religiøse renselsesproces
som ”neue[r] mensch” må stå lutret og forklaret tilbage i sin
oprindelige og genvundne guldnatur; det lyriske jeg søger styrke i
forestillingen om Jesu lidelse (”dem erwiirgten Lamme” - lammet
er et billede fra Johs. Åbenbaring, og rummer al dyremetaforikkens hemmelighedsfulde kraft idet det går på offeret, blodet og
den sejrrige sagtmodighed) og selv om kødet, dvs. den menne
skelige, jordiske natur lider derunder, er det for det lyriske jeg
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ligegyldigt, når blot det nye, genfødte og gudbilledlige menneske
med korsets kraft (i imitatio Christi og på grund afjesu blodoffer
med hans styrke) sejrer over synden og døden. Kødet må gerne
lide og dø, når blot det genfødte, indre menneske lever. Korset
indprenter sig som et kærlighedens segl på mennesket og giver
det nyt og sandt liv.
I denne salme beskriver Richter i poetisk form og med en kom
primeret og kompliceret billedlighed den altfornyende genfødsel,
som pietisterne troede på; her er døden, og også materiens/syn
dens død virkelig en „Ubergang aus dem Tode in das Leben“,
og det genfødte menneske udstyret med „einem neuen Willen,
mit anderer Liebe und Neigung, mit geistlichem Verstande und
Weipheit, oder wie es die Schrift ausdriicket, mit einem neuen
Herzen und einem neuen gewissen Geist begabet, [...], wodurch
eine ganz andere und neue Natur in sie eingefuhret wird, welche
mit ihren Eigenschaften denen Eigenschaften der alten Natur
entgegen stehet, darinnen die Seele wiederum das Bilde Gottes
traget, nach Gott gesinnet, und also ein wahrhaftiges Kind und
Gleichnis Gottes, und Einwohner des Lichtes ist.“90 Og den
ne genfødselsproces bliver i salmen beskrevet i en alkymistisk
billedlighed, der ægger fantasien og associationskraften, og som
med sin komprimerede og ’Verschlusselte” form har karakter af
et mysterium i sig selv, hvis betydning man ved hjælp af intuiti
on og „Einbildungskraft“ må slutte sig frem til på baggrund af
datidens mere eller mindre almene viden - en associationsprak
sis, der som metode ligger tæt op ad den der brugtes til mystisk
meditation, hvilket denne salme også kunne have været brugt som
udgangspunkt for. Det mystiske må i kraft af sin natur udtrykkes
i hemmelighedsfulde vendinger, og ved at meditere over disse
sproglige billeder og deres mange betydningslag kan adepten få
åbnet mentale døre til en kontakt med det guddommelige, og kan
tillige i visualiseringsprocessen imaginere sig ind i og derigennem
deltage i den guddommeliggørelses- og forløsningsproces, som
salmen beskriver. Det lyriske jeg, og dermed den, der i et konkret

nu synger salmen, befinder sig midt i den i salmen beskrevne
lutringsproces, men ved at synge salmen og lade musikkens ud
trykskraft virke ind på sig samt visualisere salmens indhold, kan
det ved hjælp af både musikken og imaginationen opnå kontakt
til Gud og styrket af hans kraft og nåde gennemgå den i salmen
beskrevne proces og opnå frelse og hellighed allerede i dette liv.
6<iS

éii

Musikken
Musikken til salmen kan91 som nævnt formodes at være skrevet
af Richter til denne. Den er i d-mol92, og er delt op i et A- og et
B-stykke, hvor A-stykket, som dækker vers 1+2, gentages i vers
3+4. B-stykket dækker vers 5+6. Den er i firefjerdedelstakt, alla
breve,93 hvilket giver en rolig, skridende fornemmelse med færre
betoninger inden for takten (i reglen kun det første slag i hver
takt), hvorved melodiens lange fraser alligevel opleves som haven
de fa, vigtige tyngdepunkter. Melodien starter således optaktisk
med tre fjerdedele, hvor punkteringen og den deraf følgende
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ottendedel sidst i takten skaber en yderligere pointering af det
efterfølgende (zer)”schmeltzt” (teksten i den første strofe bruges
her som eksempel). Denne pointering understreges yderligere
af, at frasen her afbrydes af en pause, hvorfor man mentalt hviler
på dette udsagn, før verset/frasen fortsætter med en opadgående
melodisk og dursubdominantisk spændingsfyldt bevægelse væk,
som gør, at man er lige ved at tro den nu kadencerer i D-dur, men
dog falder til ro og kadencerer i hovedtonearten d-mol, hvorved
toneartsfornemmelsen klart etableres til at begynde med. I denne
frase betones kun versets 2. og 5. betonede stavelse. Næste frase
bevæger sig efter den første d-mol akkord udelukkende i paral
leltonearten F-dur94. Frasen fortsætter hurtigt efter den foregå
ende, hvorved opholdet på ’’schmeltzt” indtil videre er det hidtil
længste. Melodien er syllabisk (følger stavelse-til-node-princippet,
hvor hver stavelse har sin egen node, der enten er en fjerdelsno
de eller, hvis den forudgående er punkteret, en ottendedel - på
nær betoningen på ’’schmeltzt”, der har en hel halvnode plus en
fjerdedelspause til sin rådighed). Også i anden frase er punkterin
ger med til at skabe eftertryk af den efter ottendedelen kommende
betonede fjerdedel og tillige en vis højtidelig, festlig atmosfære.
Først i slutningen af denne frase blødes det syllabiske princip op
af et dekorativt udsmykkende ottendedelsløb, hvorved de sidste
fem stavelser af vers to (’’hollen strenge pein”) bliver smukt afrun
dede og diskret udsmykket i stil med gregorianske kirkemelodi
ers afsluttende melismer95 for så at falde endeligt til ro på sidste
stavelse; melodien leder således højtideligt-festligt frem mod den
lange betoning på ’’schmeltzt”, og fortsætter så, efter den første
frases kadence, i d-mols parallelle durtoneart (F-dur), hvori den
kadencerer smukt forsiret og med roligt eftertryk. Dette gentages
som nævnt i vers tre og fire. Strofens præmisser og indhold bliver
smukt og melodisk præsenteret i de to fraser med kun to virkeligt
overordnede betonede/fremhævede steder, nemlig den på ’’sch
meltzt” og den, som den sidste kadences forsiring skaber. Denne
rolige, fremadskridende og højtidelige stemning understreges
i kraft af gentagelsen, der giver strofens fire første vers en rolig,

fremsættende, skønt festlig karakter.
B-stykket starter som A-stykket med trefjerdedels optakt, men
i modsætning til dette med en opadgående melodisk bevægelse
med betoning af (zer)”springt”, som dog hurtigt leder over i en
lang nedadgående melisme på ’’todes”, som i kraft af den melodi
ske udsmykning, der går på tværs af betoningsskemaet, dog far et
svævende og nærmest jubilerende udtryk. Dette vers fremhæves
således efter de forudgående fires lidt mere fremsættende karakter
ekstra i kraft af den lange melodiske bevægelse, som kulminerer
på f", for derefter yndefuldt at glide ned mod a' i kadencen.
Skiftet fra A- til B-stykket mærkes i kraft af den svævende karakter
og opadstræbende, lange melodiske linje mere. Og B-stykkets
karakter af epigrammatisk afslutning understreges yderligere med
den næste frase som, i lighed med aleksandrinerverset, er delt i
to; vi er stadig i F-dur - molkarakteren i strofen begrænser sig til
den første frase - og første del af denne frase er rytmisk helt enkel,
hvilket skaber rytmisk stabilitet og sikkerhed efter den forudgå
ende frases udsmykkende melisme på tværs af betoningsskemaet:
her genvindes med betoning af både første og tredje fjerdelsslag
i takten atter fast grund under fødderne, og aleksandrinerversets
karakter af afsluttende pointe kommer med genetableringen af
denne rytmiske soliditet helt til sin ret; efter første del af frasens
stabilitet og forankring forsættes der så efter pausen/cæsuren i
den sidste del af frasen med en jublende og eftertrykkelig lille
melodistump, der i sig rummer et lille uddrag af femte vers’
udsmykkende melisme, og som kadencerer ikke i den oprindelige
toneart d-mol, men derimod i D-dur! Det var ganske vist alminde
lig praksis i barokken at mol-melodier afsluttedes med en tonika
i dur i stedet for i mol, men i dette tilfælde synes det at være med
til at fastslå den fesdige, jubilerende karakter, idet melodien jo kun
lige i begyndelsen af strofen holder sig i d-mol - resten er tiden er
den stort set i paralleltonearten F-dur, for så, da den slutteligt ven
der tilbage til hovedtonearten, at ’’twiste” denne afslutning, så den
ikke slutter i mol, men i dur; det passer til salmens indhold af glad
fortrøstning over frelsen - man vender tilbage til udgangspunktet,
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men det er nu, efter at salmen stort set hele tiden har bevæget sig
i dur, et andet, fortrøstningsfuldt og positivt. Helhedsindtrykket
af melodien er, at den er festligt højtidelig og lys. Den har ikke
nogen mørk og dunkel molkarakter, men bevæger sig tværtimod
hurtigt væk fra denne til altovervejende dur og slutter heller ikke
i mol; den vender til sidst tilbage til udgangspunktet og dog alli
gevel ikke, for udgangspunktet er nu i slutningen forandret og et
andet, idet det ikke længere er d-mol men D-dur. I en vis forstand
gennemgår også tonearten her en transformation!
Man kan således sige, at Richter til denne salme vælger en
andagtsfremmende og roligt flydende, skønt mørk moltoneart,
som dog hurtigt hurtigt bevæger sig væk fra molkarakteren og
holder sig i den lyse ende, idet den det meste af tiden kadence
rer i paralleltonearten F-dur, som på sin side rummer følelserne
’’Gropmuth / Standhafftigkeit / Liebe” etc.; kombineret med
melodiens velproportionerede og glad udsmykkede karakter med
dens dog stadigt relativt enkle, genus medium-agtige harmonik,
kan man godt sige, at denne melodi overordnet set udtrykker rolig
glæde og fortrøstning, og at den, idet den starter i mørk d-mol for
så at bevæge sig gennem et toneartsmæssigt lysere dur-område
og slutte i den oprindelige toneart, men nu med en durakkord,
udover de i tonearterne indeholdte kvaliteter af andagt, glæde,
velproportioneret skønhed m.m. også på det toneartsmæssige
område gennemgår en transformation svarende til det lyriske
jegs i salmen, idet der undervejs sker en forandring med den
oprindelige moltoneart, så den slutter som dur og ikke mol! - den
slutter som den samme og dog med sin indre kvalitet afgørende
ændret. Nøjagtig ligesom det lyriske jeg efter visualiseringspro
cessen i salmen gerne skulle være det. På denne måde arbejder
den visualiseringsproces, det lyriske jeg96 i salmen foretager og
den dermed forbundne forandring sammen med musikken, som
med sit affektive udtryk og sin indre, transformerende karakter
virker ind på den syngende og derigennem understøtter ordenes
indhold og den med dem beskrevne proces; poesien og musikken

som velproportionerede harmonier og svingninger virker i sangen
rent fysisk ind på det lyriske jeg, samtidig med at det lyriske jeg
ved selv at synge og derved frembringe musikken også aktivt
virker ind på og foretager denne proces. Den musikalske kvalitet
og den hermetisk/alkymistiske billedlighed kan ikke adskilles, idet
den transformation, som det lyriske jeg visualiserende foretager i
salmen, også foregår på det musikalske plan, hvorved det fysiske
og det mentale, musikkens harmonier samt ordenes billedlighed
og den med dem beskrevne proces bevirker eet og det samme,
nemlig det lyriske jegs transformation og forløsning af sin egen
indre guldnatur; herved opnår den syngende, ud over at blive
opløftet og styrket af den andagtsfremmende, rolige og fortrøst
ningsfulde karakter i musikken, at musikken, som den jordiske
pendant til den himmelske sfæreharmoni, bringer den syngende
i forbindelse med denne og i kraft af de fysisk virkende svingnin
ger og harmoniske lovmæssigheder udefra virker forædlende,
harmoniserende og i dette tilfælde også transformerende ind på
det lyriske jeg (samt indefra i kraft af sangen), og indefra virker
tillige den mentale visualiseringsproces på samme vis transfor
merende og forløsende, hvorved ude og inde, oppe og nede,
himmelsk og jordisk forbindes og smelter sammen i det samme
musikalsk-hermetiske billedfelt, som samler sig om, at det lyriske
jeg harmoniseres og forædles og med deltagelsen i den himmel
ske lovsang bliver stadigt mere rent og subtilt i sin genvundne
himmelsk-harmoniske guldnatur. Det genfødte menneske opnår i
kraft af visualiseringen og musikken allerede her på jorden at tage
del i evighedens lyksalighed, som består i den kærlighedsfulde
forening med Gud og i at skue og lovsynge ham, og bliver, som
participant i denne lovsang, selv forvandlet og fuldkommengjort.
Selv om der generelt var meget frie rammer for kombinationen af
tekst og musik, har ovenstående analyse vist, at der i dele af pi
etismen var en meget intim forbindelse mellem det musikalske og
det tekstlige udsagn. Denne forbindelse var central for salmernes
karakter af vækkelsessang. Imaginationen og musikken udgjorde,
i deres poetisk-musikalske forening i salmerne, et vigtigt element

30

i den pietistiske religiøse udøvelse. Dels optrådte musikken som
forbinder til og gjorde dermed også den syngende til participant i
den himmelske lovsang og sfæreharmoni, dels egnede den poeti
ske form sig i særligt høj grad til at inddrage den syngende i en (af
musikken understøttet) magisk-mystisk visualiserende imaginationsproces, hvori man var i stand til aktivt at opnå kontakt til Gud
og påvirke sin egen udvikling mod fuldkommenhed. Salmerne
havde således flere formål og skulle opfylde flere funktioner: den
syngende skulle blive opløftet, trøstet og styrket af de i salmerne
beskrevne forestillinger og processer og tillige fa renset sine affek
ter af musikkens affektivt påvirkende emotionelle kraft. Samtidigt
kunne man opnå en følelse af mystisk forening med Gud i kraft af
den af ordene understøttede visualisering, og med musikken som
forbinder endvidere allerede her på jorden deltage i den af de sali
ge og af englene fremførte himmelske lovsang og sfæriske harmo
ni. Man blev forædlet og fuldkommengjort på grund af musikkens
mentale og fysiske indflydelse samt den stærkt affektivt virkende
visualisering, salmerne var så fremragende et medium for, og hvori
man aktivt vendte sig mod Gud og fokuserede på ham: ved såle
des at fylde sin imagination, sine følelser og fantasi med Gud og
med billedet af både ham og sin egen oprindelige gudbilledlighed
samt det brændende ønske om at genvinde denne, kunne man for
drive Djævelen og hans indflydelse fra sit sind og i stedet, i en fra
imaginationen udgående aktiv proces, opnå en mental ”renovatio”, hvor man rensede sig fra synd og djævelskab og opfyldtes af
Gud og Helligånden. Og sidst, men ikke mindst, kunne man, på
grund af salmernes ofte kunstfærdigt elaborerede og harmonisk
smukke form, og i kraft af det associativt ladede, alle aspekter og
forestillinger forbindende billedsprog, ved at synge disse salmer
og herigennem musikalsk og billedligt binde alting sammen, være
med til at styrke og forøge enheden og sammenhængen i verden.
Derved kunne man være med til at genskabe den skabte verdens
oprindelige skønhed, som bestod i en altomfattende lovsang i en
endnu ikke splittet og opdelt verden - hvorved salmerne på alle
planer tjente som en revision af de negative følger af syndefaldet

og en genoprettelse af den universelle harmoni.
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oderfelicitas) ist, welche in der Gottesschau besteht.” Citat efter
Bernheim / Stavrides 2004, s. 155.1 den katolske kirke var det at
skue Gud den eneste anerkendte form for salighed; således ved
tog Koncilet i Firenze (1438-1445): ”Die Auserwahlten werden
klar und deutlich Gott in Person schauen in seiner Einheit und
Dreieinigkeit, so, wie er ist.” Der var dog blandt teologerne strid
om arten af skuen {visio intuitiva): således mente thomisterne, at
der var tale om visio beatijica som var en forstandspræget indsigt;
skotisterne (efter John Duns Scotus 1265/66- 1308) derimod
mente, at det formale element i skuen af Gud var en viljesakt,
amor beatijica, dvs. en saliggørende kærlighed og glæde. Sidst
nævnte skuen spiller især i det mystiske gudsforhold en hovedrol
le, idet den også ses som en sammensmeltning med Gud, analogt
til sjælens forening med Gud i det mystiske bryllup. P.A. Bernhe
im & G. Stavrides 2004,156-157.
29
Benz 1955,18-20. Ernst Benz har den store fortjeneste
grundlæggende at have påvist sophiologiens virkningshistorie
og betydning i Vesteuropa, fra renæssancen og frem til det 19.
århundrede. Han viser således, hvorledes sophiologien allere
de i den italienske renæssancehumanisme (hos Leone Ebreo,
1460-1525) sammenkædedes med den platoniske myte om et
androgynt urmenneske (fra Platons Symposion), idet Ebreo anså
Platons fortælling for at være en græsk omfortolkning af den
bibelske skabelsesberetning. Denne kobling mellem sophiologi
og platonisk androgyni slog særligt stærkt igennem i romantikken.
Længslen efter den tabte, androgyne enheds- og fuldkommen
hedstilstand, der netop ikke kan overvindes ved ’’jordisk Skøn-
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beds Bryst” men - i tråd med romantikkens tankeverden - dog
kan opleves i kraft af fantasien og den skabende kunst (hvorved
fokus flyttedes fra de oprindeligt religiøse forestillinger til ro
mantisk genitænkning) kommer tydeligt til udtryk i Schack von
Staffeldts digt ’’Platonisme” (Siofna for året 1802): Da vor Æt fra
Aanders Trængsel / Stødtes ned i Sandsers Fængsel, / Mindet af
vort Fødeland / Fulgte med til Trællens Stand, / Men det blev paa
Gravens Rand / Snart til Anelse og Længsel. // Derfor snoer med
Elskovsbrynde / Tanken sig om hver en Ynde, / Derfor følger vort
Begjær / Hist og her og fjernt og nær / Alle Varsler, alle Skjær, /
Som det Himmelske forkynde. // Men i vor Forviisnings Rige /
Synerne saa grumt os svige. / Ved en jordisk Skjønheds Bryst /
Daane vi saa sødt til Trøst, / Trylles til Daimonens Lyst / I den
tabte Himmels Lige. // Dog de falske Syners Skare / Hilder os i
grusom Snare; / Trylleriet svinder hen, / Og vi finder os igjen /
Stødte ned fra Himmelen, /Hvor i Drøm paa ny vi vare. // Derfor
mildt os Skjæbnen lærte /Skabe selv, hvad vi begjærte: / Phantasien af sit Skjød / Frydphantomer stige bød, / Som i Fængslets
Nat og Nød / Trylle det bønhørte Hjerte. /// http://www.kalliope.
org/da/digt.pl?longdid=staffeldt2001052702 (4. april 2015).
(Tak til lektor Signe Slot, Hvidovre Gymnasium & HF, for at
have henledt min opmærksomhed på dette digt). Det sophiologiske fundament for digtet er mig bekendt overset i forskningen,
hvor den gængse tolkning af digtet tager udgangspunkt i Platons
hulemyte og hans skelnen heri mellem ideernes og den materielle
verden. Schack von Staffeldt har, med sine stærke forbindelser til
tysk romantik, dog utvivlsomt være bekendt med og inspireret af
sophiologien, og "platonisme” viser i denne sammenhæng derfor
nok nærmere tilbage til Platons androgyn- frem for hans hulemyte
såvel som til samme androgynmytes kobling med den af Bob
ine inspirerede sophiologi. At den jordiske kærlighed betegnes
som en dæmonisk forvending af ”den tabte Himmels lige” er en
tydelig indikation herpå. Digtet er et udtryk for den igennem
århundreder udviklede og forfinede, tætte synkretisme mellem
og sammenvævning af antike og kristne forestillinger. Siofna, som

er navnet på det lille tryk med kun to digte, hvoraf’’Platonisme”
er det første, er i øvrigt i den germanske mytologi en kærligheds
gudinde og’’Kærlighedens første Stifterinde”. Magnusson 1822,
277; ’’Siofna”, i: Damen Conversations Lexikon, Carl Herlopsohn
(ed.), Neusatz und Faksimile der 10-båndigen Ausgabe, Leipzig
1834 bis 1838. Den lydlige affinitet med Sophia er påfaldende,
ligesom også Sophia i sophiologien ofte benævnes/omtales som
kærligheden. Sophiologien var ikke velset af den lutherske orto
doksi, der betragtede den som kættersk og i hvert fald i Tyskland i
det 18. århundrede i mange tilfælde forfulgte åbenlyse tilhængere
af den. Den gennemsyrer dog Schack von Staffeldts forfatter
skab: i den langt senere, tysksprogede sonet ’’Selbstpriifimg” 2
(Eidora. Taschenbuch auf dasjahr 1823) konstaterer den ældre,
desillusionerede digter at han ikke længere gennem fantasien og
kunsten har adgang til oplevelsen af den tabte, paradisisk ideale
enhed: ”Was ist mir an Vergangenheit zerronnen, / Da meine
Saaten nicht da draussen bliihen? / Das wundersiijSe inn’re Re
gen, Gliihen, / Des Bliidienalters wundervoller Bronnen; // Und
all’ die unaussprechlich siijBen Wonnen: / Der Kunst und Liebe
seliges Bemiihen, / Der Glaub’ an Freund und Menschheit, und
die friihen, / Die zarten Almdungen, eh’ was begonnen. // Das
alles ist nicht mehr, nur da gewesen, / Besinnung hat sich klar und
scharf entfaltet / Und von mir selber grausam mich gespaltet. //
Nun sehn ich mich nach meinem Zwillingswesen, / Gleich Pollux
in dem Schattenreich danieden, / von seinem Tagumstrahlten
Freund geschieden. /// http://adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgImg.
xsql?nnoc=adl_pub&p_udg_id=170&p_sidenr=293 (4. april
2015). Ifølge teolog, orientalist og bibelforsker I. L. Hug (17651846) var Castor og Pollux personifikationer af skiftevis dag og
nat og optræder ifølge ham også på denne måde i Odysseen.
(Hug, Untersuchungen iiber den Mythos der beriihmten Valker der
alten Welt[...], 193-195). Henrik Blicher er i sin fremstilling af
Staffeldts forfatterskab i Arkivfor dansk litteratur (www.adl.dk)
tilsyneladende ikke opmærksom på denne forståelse af Castor og
Pollux, idet han om omtalte digt mener, at ’’adskillelsen kan frem-
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stilles i det ikke helt korrekte, men anskuelige mytologiske billede
af tvillingebrodrene Castor og Pollux”, http://adl.dk/adl pub/
lportraet/cv/ShowFpItem.xsql?nnoc=adl pubfcff id=46&:p fpkat id=fskab#a3.1.1 (5. april 2015). Når Staflfeldt skriver, at
’’Besinnung hat sich klar und scharf entfaltet / Und von mir selber
grausam mich gespaltet” er det den aldrende embedsmand, der
nu befinder sig permanent i det jordiske skyggerige, uden adgang
til sin ungdoms digteriske inspiration og dermed sit oprindeligt
himmelsk fuldkomne selv, og som derfra blot kan længes efter sin
tabte tvilling (som her må være en henvisning til den paradisi
ske enhedstilstand med Sophia, der i sophiologien tillige udgør
forbindelsen til og kontakten med Gud - i romantisk tænkning i
forlængelse heraf til den skabende fantasi og kunst) - permanent
så fjernt fra hende som nat fra dag.
Georg Brandes (1842-1927) tilkommer det æren at have nærmere
beskrevet Staffeldts vedvarende optagethed af en tabt, (præeksistent, m.a.) saligheds Al-Enhed såvel som af hermafroditismen,
men Brandes kendte øjensynligt ikke til den sophiologiske
baggrund for Staffeldts tankeverden, hvilket bevirker, at centrale
begreber såvel som forbindelsen til sophiologien og til tysk tradi
tion (herunder naturligvis særligt Bohme og pietismen - det skal
dog retfærdigvis nævnes, at Brandes siger om Staffeldt, at denne
’’stammer i lige linje ned fra Ewald”, men uden at han kommer
nærmere ind på hvordan og hvorledes (Brandes, Samlede Skrif
ter, 336)), Brandes’ mange overordentligt indsigtsfulde observa
tioner til trods, forbliver oversete eller utilstrækkeligt afdækkede.
Brandes skriver således om Staffeldt:
”1 Reglen er det noget Hinsidigt, han attraar, og for at forklare sig
denne Attraa ynder han i sit Tanke- og Drømmeliv at dvæle ved
Forestillingen om en himmelsk Forudtilværelse. Saaledes hed
der det i Platonisme: ’Da vor Æt fra Aanders Trængsel / stødtes
ned i Sansers Fængsel, / Mindet af vort Fødeland / fulgte med til
Trællens Stand, / men det blev paa Gravens Rand /snart til
Anelse ogLængsel.’ Alt, hvad der paa Jorden en kort Tid

kan fængsle og vinde os er kun Varsel om, kun Skær af hin tid
ligere Tilværelses tabte Salighed. Og Fantasiens, Digtekunstens
Betydning er den at fremtrylle hins Billede for os. Paa Grundlag af
denne til poetisk Brug fastholdte Tro bygger Staffeldt sin oveijordiske Forklaring af Kærligheden. Overalt kommer han under de
forskelligste Lignelser tilbage til, at de Elskende oprindelig har
været Et.” (Brandes, Samlede Skrifter, 339).
Endvidere:
’’Hvor hans (Staffeldts, m.a.) Naturel har udfoldet sig friest og
oprindeligst, der har han skildret og prist den usynlige, usanseli
ge Al-Enhed, hvis Nærværelse han savnede og smægtede efter, i
Sindbilleder, under hvilke ingen Anden havde tilbedt den. Man
kan sige, at han efterhaanden har dannet sig selv sin Religion.
For ham var Al-Enheden nøjagtigt det, som den Troende mener
med Gud, og hans brændende Higen mod det Al-Ene, hans
Henrykkelse, hver gang han øjner et Glimt af det i jordisk Form
eller hører en Klang deraf i jordiske Toner, er Vidnesbyrd om den
Hen-kai-pan-Ymatismt (den Lidenskab for Al-Enheden), der
fyldte hans Sind, og som, langtfra at være blot en poetisk Dyrkelse
hos ham, øjensynlig har bemægtiget sig ham helt, siden den ved
de mest forskellige Anledninger blusser op i hans Poesi.” (Bran
des, Samlede Skrifter, 346)
Brandes undrer sig tillige over Staffeldts ”Maal og Maade over
skridende begejstring for kastratsangen i de katolske Kirker” og
skriver:
”Han stiller kastraten Crescentinis Sang i lige kunstnerisk Højde
med Raffaels sixtinske Madonna. Han udbryder om den: ’Det
er ikke sandt, saadanne Toner kommer ikke fra Lungerne, de
dannes i Hjærtet, i Følelsens inderste Helligdom. Saaledes maa
Englene synge, eller de maa lære det af Crescentini.’ (Samlinger
til S. Staffeldts Levned, I. 448). Man begriber den Staffeldt selv
øjensynligt ubevidste Aarsag, naar man i hans Sonet til en anden
Kastrat, Marches! (Efter en blid Aria) læser: ’Manndens Hø
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j h e d i din Himmelsang / idealsk med Møens Ynde stem
mer; / saa tvetydigt Køn om Libers Lemmer / sig i yndig-blandet
Omrids svang.’ Det var Foreningen af Mandligt og Kvindeligt i én
Menneskestemme, de tvende ellers adskilte Køns Sammensmelt
ning, som fortryllede ham, og berøvede ham ikke blot Sindslige
vægt, men kunstnerisk Dømmekraft. Han sammenligner selv her
Indtrykket med det af mandlige og kvindelige Formers harmoni
ske Forbindelse i Bakkus-Skikkelsen. Og i Virkeligheden finder
vi ham henreven af den plastiske Sammensmeltning af Kønsmod
sætningerne ganske som af den musikalske. Hermafroditismen
var et af de Sindbilleder, hvorunder han følte hint Al-Ene, hin
natura naturans, Længselens Genstand, i hvilken Længselen
sluktes, træde sig i møde. Derfor hedder det i digtet / Canovas
Værksted: ’det salige Tvekøn / Hermafroditen, / den store Enheds
/ længselsløse Billed’, og derfor benævnes i Digterbekendelse
Naturaltet som saadant uden videre ’den store Alhermafrodit’: ’I
Enkeltheders bølgefulde Rige / er Kraft og Ynde i en evig Splid;
/ Atleter lig de for hinanden vige, / og stedse veksler den uvisse
Strid; / til fælles Sejr de kun sig sammensmige / i hin den store A
Ihermfrodit,/ ham, som det hele med Gestalt omskriver, /
mens Tidens Strømme ham som Blod opliver.’ Men at Digteren
nu saaledes bestandig maa smægte mod hin store Alhermafrodit,
Naturguddommen, det formaar Staffeldt da ogsaa tilsidst - og
dette kranser hans besynderlige digterisk-videnskabelige Tanke
bygning - meget godt at forklare. Digterens Længsel mod Guden
er kun Gudens Attraa efter at blive sig bevidst i Digterens Aand.”
(Brandes, Samlede Skrifter, 349-350)
Brandes observerer og beskriver således centrale, sophiologiske
motiver i Staffeldts forfatterskab, men da Brandes næppe havde
kendskab til (eller interesse i) sophiologien og den (hermetisk-esoteriske) Bohmeske tradition (idet han ikke ser Staffeldts
’’Sindbilleder” i lyset af denne men tværtimod opfatter dem som
nogle, ’’ingen Anden” havde brugt), er han af den opfattelse, at
den (udpræget dogme- og kirkekritiske) Staffeldt har ’’dannet sig
selv sin Religion” og at eksempelvis forbindelsen mellem (eng

lelig, m.a., smign. også nærværende artikels note 78) kastratsang
og hermafroditisme er Staffeldt selv ’’ubevidst” - hvorimod det er
min påstand, at man hos Staffeldt ser en fuldt bevidst, egenartet
udfoldelse af den på (separatistisk) pietisme byggende og igen
i tysk romantik (eks. hos Novalis, jf. Dohm 2000) optrædende,
tætte sammenvævning af sophiologi og (ny)platonisme, og at en
nærmere undersøgelse af dette aldeles centrale aspekt af Staffeldts
digtning kunne bidrage til for alvor at afdække betydningslagene
og suveræniteten i denne samt mere indgående vise forbindel
seslinjerne til og i hvor høj grad den indskriver sig i en større,
tysk-europæisk tradition.
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Bohme, AMrora, 194; Kemper 1988,141.
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Bohme, De incamatione verbi, 13; Kemper1988,142.
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Kemper 1988,142-143.
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Ibid., 144.
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Jf.l. Kor. 15,21-23.
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Citat efter Sigurdsson 2001,38.
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Kemper 1988,145.
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Bohme, De incamatione verbi, 43; Kemper1988,143.
38
Fra Bdhmes opfattelse af menneskets indflydelse på sin
egen skæbne via imaginationen går i øvrigt en forbindelseslinie
tilbage til Pico della Mirandolas opfattelse af mennesket som sat
midt i verden, hvorfra det med sin frie vilje selv kan bestemme om
det vil være dødeligt eller udødeligt, om det vil være noget dyrisk
eller noget guddommeligt: ”Vi har hverken skabt dig som et
himmelsk eller et jordisk, hverken som et dødeligt eller et udøde
ligt væsen for at du som din egen skulptør og kunstner med frihed
og ære kan skabe dig den form du sætter højest. Det skal stå i din
magt at udarte til lavere former der er dyriske; det skal stå i din
magt efter din egen viljes beslutning at hæve dig til højere former
som er guddommelige.” Pico della Mirandola, Om menneskets
værdighed, 49.
39
En fodnote i Richters ’’Erbauliche Betrachtungen“
beretter: „Anno 1698 d.9. Mart. proponirte der sel. Mann (d.h.
Richter, m. A.) viel erbauliches aus Macarii homil. 5.§ 7-12 von

Verklårung der Leiber der Glaubigen, in dem ascetico collegio,
wie solches damals in Hn. D.P. Antonii Behausung gehalten
wurde.“ Richter, Christian Friedrich 1739, „Einige erbauliche
Erinnerungen und Anmerckungen, welche in des sel. Autoris
Exemplar vom Denckmahl des alten Christenthums, bestehend in
des heil. MACARII Schriften, eingezeignet gefunden worden“, i:
Richter, Erbauliche Betrachtungen, 288.
40
Sigurdsson 2001,16.
41
Kemper 1988,147.
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En anden central skikkelse i pietismen, som nødvendig
vis må nævnes i forbindelse med sophiologi og forestillingerne
om menneskets oprindelige såvel som genvundne fuldkommen
hed, er Gottfried Arnold (1666-1714). Han udbyggede, særligt
i bogen Das Geheimniji der Goettlichen SOPHIA oder Weiftheit,
Beschrieben und Besungen (1700),Jakob Bohmes sophiamystik
yderligere, idet han i høj grad forbandt den med det billedfelt,
der udgøres af højsangsmetaforikken. Eftersom Kristus ses som
androgyn (forbundet med den himmelske Sophia), bliver han
udstyret med såvel mandlige som kvindelige kønstræk: eksem
pelvis bryster, der har såvel moderens som elskerindens funkti
oner (hvilket hænger sammen med Arnolds opfattelse af Sophia
som den, der først moderligt hjælper mennesket i genfødslen,
opdrager og nærer det og senere, i den endelige fuldkommengø
relse, som elskerinde forener sig kærlighedsfuldt med det - dette
beskrives detaljeret i den første, traktatlignende del af Arnolds
Sophia-bog); idet Kristus/Sophia hjælper det genfødte menne
ske til at udvikle sig til den ”nye Adam” og dermed genvinde sin
oprindelige, adamitiske gudbilledlighed (og i sidste instans blive
eet med Kristus/Sophia), kan han(hun) både optræde som den
diegivende (moder)guddom (for Arnold er det, at såvel Kristus
som Helligånden kan have forskellige (mandlige eller kvindelige)
navne hos forskellige folkeslag, bevis for, ”Da[3 in der Gottheit
kein Geschlecht sey” (citat efter Kemper 1991,130)) og som
bruden fra højsangen, hvis bryster er elskerens fryd i kærligheds
mødet:

”Mund”, ”brust” und ’’Schoos des braeutgams” stehen dabei
metaphorisch als Lust-Orte des gottlichen Einflusses fureinander
ein, doch verweisen sie nicht auf Abstraktes, sondern insistieren
mit der Evozierung oraler und koitaler Lus t auf der sinnlichen
Erfahrungsgrundlage der „neuen Kreatur“. Zugleich markieren
sie aber auch die Stationen von deren Wachstum und damit den
Funktionswandel im Rollenspiel Christi von der Nåhr-Mutter
zum Bråutigam. (citat fra Kemper 1991,130).
Mødet med det guddommelige får en forvandlende, nærende,
transformerende karakter, hvor den totale sammensmeltning
udtrykkes i erotiske vendinger, såvel som i ord som „saugen“ og
„essen“. Den kvindelige psyke fuldkommengøres i mødet med
Kristus, den mandlige psyke i mødet med Sophia (ibid.), idet
de to er androgynt forbundne med hinanden. Hele dette billed
felt giver mulighed for en meget høj grad af kompleksitet i det i
datidens digtning forekommende, associativt ladede billedsprog,
hvor såvel erotiske vendinger som blandede kønskarakterer ofte
optræder i overraskende kombinationer. Erik A. Nielsens Brorson
- pietisme, meditation, erotik (2013) overser desværre helt det
androgyne aspekt af det sophiologiske gudsbegreb hos Arnold og
i pietismen generelt, hvilket medfører en fra hans side gennemgå
ende forvirring over de blandede kønskarakterer i det pietistiske,
erotiske billedsprog. Nielsen læser således, sine talrige henvis
ninger til og citater fra Arnolds Sophia-digte til trods, i stedet det
erotiske billedsprog i pietismen ind i en - i protestantisk sam
menhæng- temmelig søgt, mariologisk kontekst, hvilket fører til
nogle ind imellem højst besynderlige og i forhold til international
(i særdeleshed tysk) forskningslitteratur uunderbyggede konklu
sioner og fortolkninger. I forlængelse af den store vægt, Nielsen
lægger på mariologien, har han også en misforstået opfattelse af
jomfrubegrebet i pietismen (for en mere indgående behandling af
jomfrubegrebet hos især Bohme se nærværende artikels note 78).
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Bohme mente, at den tidligere gode polaritet i guddom
men efter Lucifers fald havde forvandlet sig til en dualisme, ja en

antagonisme mellem gode og onde kræfter; Lucifers og Adams
fald havde ført til, at der ”aus dem Hause der Freuden ein Hans
der Triibsal” blev, og som en følge af dette "materialisierte” det
skabte sig endnu mere, dvs. det forhærdedes, forbitredes og ”vertrocknete” (Bobine, Aurora. 232) og blev helt ’’grimmig, herbe,
kalt, hitzig, bitter und sauer” (ibid., 240); derfor var det sønnens
(Jesu) opgave ikke alene at redde Adams efterkommere, men også
den ’Vereiste” verden ’’aufzuschliessen” (ibid., 254). Derfor er
Kristi soteriologiske funktion hos Bohme (som hos Luther) helt
indfattet i hans kosmologiske mission, som er ikke alene at redde
mennesket, men at frelse hele verden (citater efter Kemper 1988,
142). Som det også fremgår af de næste strofer, er der en forestil
ling om en efter faldet kold og stivnet, udtørret verden, hvor det er
åbenlyst oplagt at redningen er Jesu varme, livgivende og smelten
de (offer)blod, der som en modvægt skal overstrømme, åbne og
genoplive verden.
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Denne strofe skal læses som, at det er Jesu bløde lys,
som dæmmer op for ”des grimmes quell”, hvor det ikke blot skal
forstås som, at lyset dæmmer op for det ondes kilde, men hvor
udtrykket "quell” her har sammenhæng med Bohmes ”quellgeister”, som i Lucifer (der til at begynde med var kærligt forbun
det med den præeksistente Kristus (”Herz GOttes”), rejste sig
så voldsomt, at deres friktion gjorde, at de, i stedet for at skabe
et blødt lys, som blot ville have forøget den indre lyksalighed i
guddommen, på grund af Lucifers hovmod blev til en fortærende
ild, hvilket gjorde, at Lucifer blev udstødt af guddommen (Bbhme, Aurora, kap. 13, især vers 33-39 og 46-52) - Jesus blev hos
Bohme så skabt som en erstatning for/ modvægt til Lucifer efter
dennes fald som den, der i stedet for Lucifer realiserer det bløde
og blødgørende lys (ibid., kap. 14).
45
Her antydes, at det djævelske er en omvending og pervertering af en oprindeligt guddommelig ild; ild som udtryk kan
være både rensende, som Guds, eller ødelæggende, som Djæve
lens - det lader sig her fx ikke entydigt bestemme, om den ”feuers=macht” der skal ødelægges, er Jesu egen guddommelige natur,

som han midlertidigt sætter ud af kraft, eller om det er fristerens
magt, der skal brydes; eftersom Lucifer er en falden lysengel, og
Helvede fyldt af ødelæggende ild, kan ilden betyde den perver
terede guddommelige magt såvel som Guds eller Jesu. Denne
ambivalens kan skabe yderligere spænding i mange billeder.
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Luther fremhæver angsten som værende karakteristisk
for syndefaldets menneske. Den oprindelige Adam derimod var
helt uden ængstelse og frygt for døden. Før faldet havde menne
sket ubegrænset tillid til Gud, efter faldet er dette forhold præget
af frygt - indtil mennesket indser, at det er henvist til Guds nåde,
og via denne erkendelse og genfødslen i Ham kan genoprette det
tillidsfulde forhold, og dermed dels opleve ro og tryghed i livet,
dels finde tilbage til den oprindelige, umiddelbare og tillidsfulde
relation til Gud, som Adam havde i Paradiset. Hos Luther reflek
teres "spændingen mellem fald og genoprettelse (...) således i
tilstanden af frygt eller tillid i forhold til Gud.”(Sigurdsson 200,
17.) Også af denne grund stod beskrivelsen af den ro og glæde,
den kristne oplevede i den nære relation til Gud og i den fuld
stændige overgivelse til Ham, centralt i opbyggelige skrifter.
47
Beutin 1972,18 + 72-76; Sauer-Geppert 1984,18-22.
Tak til lektor emeritus Reinhold Schroder, SDU, for denne sprog
historiske henvisning.
48
Kemper 1988,176-77.
49
Richter mente, som de ortodokse og i øvrigt også
mange andre pietister, at den eksistentielle kamp mellem Gud og
Djævelen, som eksempelvis udkæmpedes i menneskets seksuali
tet, måttte vindes vha. fantasien og indbildningskraften: ”Wenn
nun durch Antrieb und Mitwirckung des Teufels die schandliche
Begierde und Lust in der Seele empfangen worden / so mu[3
darnach der Mensch seine Krafte des Verstandes / der Phantasie
und Memorie / und des Willens hergeben / da[3 solche darinnen
geheget / getragen / digeriret / weiter gebildet / und au(3gearbeitet werde” (citat efter Kemper 1991,66). Thi Satan „wei(3 / wie
solche Vorstellungen der Phantasey das Gemiith bezaubern“ og
kan således gøre „die Seele gantz zu einer Sclavin“ af synden
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(ibid.), og derfor bruger han den i stadig repetition, thi deri
gennem „verfållet die Seele unvermerckt in Gewohnheit / und
durch dieselbe in eine solche Sclaeverey desselben Wercks / da[3
sie es darnach nicht lassen kann.“ (Ibid., 179). Det var derfor
ekstra vigtigt at bruge den hippokratisk-galeniske terapi med, at
„Das Entgegengesetzte ist Heilmittel fiir das Entgegengesetzte”
(Kemper 1988,180) ved eksempelvis at visualisere himmelsk
fryd og skønhed, så de smukke billeder kunne bortjage Djævelens
indskydelser; i denne kontekst spillede ovenanførte visualise
ringspraksis en betydelig rolle. Joachim Justus Breithaupt (siden
1695 teologiprofessor i Halle) gik eksempelvis i versificeret
form til angreb på skønlitteratur og romanlæsning på følgende
måde:”0! die heplichen Romanen wollen wider alien Danck /
Selbst das Christen=Volck besudeln; weg! Mit diesem Gift und
Stanck! /[...]/ Euch scheint itzt das Gnaden=Licht: Saugt Ihr
aus Gomorrha Schriften / Gift=gemischten Zucker ein? Seel und
geist euch zu vergiften? / Die verdammten Geilhelts-Peile kiitzeln
Augen, Hertz und Brust! / Was euch auf den Tod verwundet, ist
das wahre Christen=Lust? / Wi[3t, da(3, was der Schwindel=Geist
auf das weifk Blatt hinschreibet, / Euch durch Hertz und Leber
sticht, und den Heilgen Geist vertreibet.u (min kursiv). (Citat efter
Martens 1989,91; Kemper 1991,63). Det var således overor
dentlig vigtigt, at man sørgede for at have de rette forestillinger og
billeder, da netop fantasien og imaginationen var det sted, hvori
gennem Djævelen ellers kunne vinde indpas. Men ikke nok med
at man, ved at visualisere de rette billeder, kunne bortjage Djæve
lens indskydelser: man tilskrev også, ifølge Kemper, indbildnings
kraften magiske egenskaber i forlængelse af den især af Bohme
intensiverede hermetiske tradition: ”So wie die Phantasie [...]
den Heiligen Geist zu vertreiben und damit den Menschen um
sein Wichtigstes, nåmlich die Gott-Seligkeit zu bringen vermochte, so sicherte sie umgekehrt vermoge der Sinnlichkeit der Bilder
den Genu/3 Gottes, ja mehr noch: In Analogic zur gottlichen Einbildungskraft, die flir den SchopfungsprozeP verantwortlich war
(denn das gottliche Vorausdenken der Welt war - weil auf Kon

kretes gerichtet - ein Vorausimaginieren! [...]- galt sie als eine
produktive, zwischen Sinnlichem und Geistlichem vermittelnde
Kraft, die den Geist in den Korper zu ziehen und mit seiner Hilfe
in einem Akt magischer Selbsterlosung auch den Korper zu vergeistigen vermochte.“( Kemper 1991,67).
50
Anathema kan både betyde et til Gud indviet offer
og noget af Gud forbandet og dømt til udslettelse. http://www.
newadvent.org/cathen/014.55e.htm (4. april 2015).
51
Citat efter Schmidt 2001, 135.1 det hele taget spillede
sanserne en stor rolle for det "indre kreatur”/”nye menneske” og i
forholdet til Gud i pietismen - hvorved man dog skelnede mellem
de ydre, syndige sanser bundet til den jordisk forgængelige krop
og det indre menneskes sanser, hvorigennem man kunne mærke
Gud.
52
Schmidt 2001,135.
53
Denne mysteriøse transformation kan sammenlignes
med alkymisternes Opus Magnum, dvs. skabelsen af De vises
Sten ("Mysterienkulte”, i: Claus Priesner & Karin Figala (eds.),
Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft, Miinchen
1998), og finder efter verdens undergang en parallel i skabelsen af
en ny himmel og en ny jord (Apk. 21).
54
At ordet "zerschmelzen” ikke alene var hyppigt fore
kommende i pietismen, men at det også i det 18. århundrede blev
et inflationsbelastet "følsomt” modeord, ses af et citat fra Johann
Karl Wezels parodierende Wilhelmine Arend, oder die Gefahren
der Empfindsamkeit, Leipzig 1782,12: "Nun wollte das butterweiche Seelchen vor Betriibnis zerschmelzen, da(3 sie mich in
so heftige Gemiithsbewegung gebracht hatte. ‘Zerschmelzen Sie!’
sagt’ ich voller Arger und flihrte sie in den Garten.“ (Citat efter
Langen 1954,294).
55
Ifølge Langen 1954, 72 er „Test“, „Tiegel“ og „(Schmelz)ofen“ synonymer. Richter skriver: "Denn die Liebe ist nicht
bald, wie sie seyn soli: sondem ist anfånglich mit viel natiirlicher
Unlauterkeit, Eigen=Liebe und Eigen=Willen also befleckt, da[3
sie nothwendig erst in den Schmelz=Ofen der Pnifung und der
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Anfechtung geworfen, und darinnen gereiniget werden mu(3,
wenn sie dem Herrn gefallen soll.“ Richter, Erbauliche Betrachtungen, 256. Og i „Innigste Liebes=Verbindung mitJEsu“: „[...]
ach wirf mich in den Schmelz=Ofen deiner gottlichen Weisheit,
und lautere mich zu der Klarheit, die vor dir gefallig ist.“ Ibid.,
278-279.
56
Dette sted lyder i Lutherbiblen fra 1545: „und muf3
meine Hand gegen dich kehren und deinen Schaum aufs lauterste
ausfegen und all den Blei ausscheiden.“ En senere oversættelse
lyder: „Ich kehre meine Hand gegen dich (spricht der Herr), um
deine Schlacken im Ofen auszuschmelzen und auszuscheiden
all dein Blei.“ (Hoheisel 1986, 71). Den danske oversættelse
fra 1948 lyder: “Jeg vender min hånd mod dig, renser ud dine
slagger i ovnen og udskiller alt dit bly.” Og i Elberfelder Bibel fra
1855 lyder det: ”Und ich werde meine Hand gegen dich wenden
und werde deine Schlacken ausschmelzen wie mit Pottasche und
all deine Schlacke beseitigen.“
57
Kemper 1998,118-119.
58
Coudert 1980,56-57.
59
Det var således for mange pietister som eksempelvis
Johann Arndt vigtigt at leve livet i Kristi efterfølgelse, Imitatio
Christi. Denne tradition havde sin rod i katolicismen, men var
også ideal for mange puritanske bevægelser indenfor den luther
ske kristendom. Kemper 1987,253-54.
60
Her ses en forbindelse til Luthers sygdomsopfattelse,
i det sygdom for ham (ud over at være karakteristisk for synde
faldets verden) også kunne være Guds tugt og dermed faktisk
indirekte et tegn på hans kærlighed. Der var i datidens verdens
billede en tæt forbindelse mellem synd/sygdom og forløsning/
helbredelse.
61
Endskønt Luther gjorde op med den katolske gernings
retfærdighed var det stadig vigtigt at leve gudfrygtigt og dagligt
forbedres i et helligt liv og levned; livet på Jorden var på sin vis en
forberedelse til livet i Himlen og kunne som sådan bl.a. ses som
en pilgrimsrejse, hvor målet var det himmelske hjem.
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Rent faktisk kan den dog have mange forskellige farver.
63
Engelen 1978,318.
64
Dvs. magisk alværgende.
65
Ibid., 322.
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Ibid., 323.
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Ibid., 80-81 samt 324-326.
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Ibid., 83; Apk 21,23.
69
Ibid., 326.
70
Ibid., 327.
71
Ibid., 327.
72
Ibid., 330.
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Ibid., 330-331.
74
Francke beskrev i sine erindringer, hvorledes genfødslen
havde karakter af et gennembrud (”Durchbruch“) efter en lang
og svær tid præget af anfægtelser; denne opfattelse var skoledan
nende for pietismens syn på den personlige genfødsel. Selv efter
genfødslen kunne man dog opleve tilbagevendende anfald af
anfægtelser. Kemper 1991, 72.
75
Dohm 2000,110.
76
Greiffenberg, Såmtliche Werke, 878; Dohm 2000,110111.
77
Zinzendorf sammenligner i 1747 i sin 33. Homilie netop
dette sted hos Richter med ”den Moment der Wiedergeburt”,
endskønt han drejer stedet til at passe ind i en lidt anden tolkning
end salmen i sin helhed lægger op til: „Es sind zwey wichtige,
angenehme und solide Stellen in der Heiligen Schrift, von der
Klarheit, von dem klaren Blik. Die erste steht z.B. Mose 24,10. da
heijBt es, unter den Fussen des Gottes Israel hatte es ausgesehen,
wie die Gestalt des Himmels, wenns klar ist, wie manchmal im
Winter um die Sonne herum, da man eine ganz unaussprechliche
Klarheit sieht. Die andere steht Psalm 12,7. Die Oracula Gottes,
das Wort Gottes, die Reden Gottes sind so klar, wie der Silber=Blik, wenns siebenmal durchs Feuer gegangen ist.
Die Leute, die mit dem Schmelzen umgehen, sagen, daj3 der
Blik des Silbers, wenns rein und fertig ist, was ganz unausspre-
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chlich schones ist. Daher hat der selige Christian Friedrich
Richter Gelegenheit genommen in dem Liede: Mein Freund
zerschmeltzt aus Lieb in seinem Blute etc. Die Redens=Art zu
branchen: Wenn sich der Blik durchaus erstreckt, wenn mein
Metall seinen Blik thut, s« kriegt der Geist sein Kleid, und wird
mit Licht bedeckt. Sein Sinn ist unfehlbar gewesen, den Moment
der Wieder=Geburth zu beschreiben. [...] Der Sinn also, meine
Geschwister! Der Worte ist, da(3 die Wunden Jesu eine solche
Klarheit, einen solehen Blik ins Herz hineingeben, daj3 eine
Seele, die die Wunden Jesu hat eingesehn, die hineinsehen kan,
ohne da{3 es ihr die Augen blinzen macht, die in einer solchen
Connexion mit den Wunden JEsu steht, da[3 sie ihr naturell und
familiair worden sind, dap sie sagen kann, sie lebt drinne, sie
ist frohlich und bey ihrem Lichte, die hat ein heiteres Herz, ein
klares Gemiith, einen aufgeklarten offenen Kopf, und alle die
gewohnlichen Nebel, die von unserer Mischung, vom Verstand
und Unverstand, von Munterkeit und Niedergeschlagenheit, und
iiberhaupt von der ganzen Vicissitudine rerum, und alles dessen,
was so die gegenwartige Hiitteri=Zeit mit sich bringt, beschwert
sind, alle dieselben fallen weg, alle die Verdiisterungen, de Benebelungen und die Dunkelheit. Dunkel darf nicht kommen drein,
der Glaube bleibt immer im Schein.“ (Orig. fremhævninger).
(Zinzendorf, Ha uptsch riften, 359-60).
78
Hoburg, Emblemata sacra, 130; Kemper 1988,57.
Ordet klædning har, brugt på denne måde, en lang tradition for at
betyde nyskabelse, enten i dåben eller, som her, det genfødte eller
opstandne, androgynt fuldkomne nye menneske. Traditionen
herfor finder sit skriftmæssige belæg i Gal. 3,27-28, som i Luthers
oversættelse lyder: „Denn wie viel ewer getaufft sind / die haben
Christum angezogen. Hie ist kein Jiide noch Grieche / bie ist kein
Knecht noch Freier / hie ist kein Man noch Weib / Dennjr seid
allzumal einer in Christo Jhesu“ (Aurnhammer 1986,171). I det
apokryfe Ægypterevangelium står desuden: „Als aber Salome
fragte, wie das zu verstehen sei, woriiber er spreche, sagte der
Herr: Wenn ihr das Gewand der Scham, den Korper, mit Fuf3en

tretet, und wenn die Zwei eins werden und das Mannliche mit
dem Weiblichen, wird es weder Månnliches noch Weibliches
geben“ (Aurnhammer 1989,28, citat efter Leisegang 1924,135).
Jakob Bohme skriver endvidere:
„Nun wåren Adam und alle Menschen auftn Erdboden gegangen
/ als er dan ging / ganz bios; sein Kleid war die Klarheit in der
Kraft Gottes / keine Hitze oder Kålte hatte ihn beriihret: sein Se
hen war Tag und Nacht mit aufgesperten Augen ohne Wimpern
/ in ihme war kein Schlaff / und in seinem Gemiiht keine Nacht;
denn in seinen Augen war die gottliche Kraft / und er war ganz
und volkommen / er hatte den Limbum und auch die Matrix in
sich.“ (Citat efter Benz 1955,56).
Desuden:
„Adam war ein Mann und auch ein Weib / und doch der keines /
sondern eine Jungfrau voller Keuschheit / Zucht und Reinigkeit
/ als das Bilde Gottes; Er hatte beide Tincturen vom Feur und
Lichte in sich / in welcher Conjunction die eigene Liebe / als
das Jungfråuliche Centrum stund / als der schone Paradeisische
Rosen- und Lust-Garten / darinnen er sich selber liebete; Als wir
denn in der Auferstehung der Todten dergleichen seyn werden /
wie uns Christus / Matth. 22:30. saget: Da[3 wir uns weder freyen
/ noch freyen werden lassen / sondem gleich sind den Engeln
Gottes. Ein soleher Mensch / als Adam vor seiner Heva war /
sol aufstehen und das Paradeis wieder einnehmen / und ewig
besitzen; nicht ein Mann oder Frau / sondern wie die Schrift
saget; Sie sind Jungfrauen / und folgen Gott und dem Lamme; sie
sind gleich den Engeln Gottes / aber nicht allein pur Geist als die
Engel / sondern in himlischen Leibern / in welchen der geistliche
Englisch Leib innen wohnet.“ (citat efter Benz 1955, 77).
I forlængelse heraf skriver Gottfried Arnold:

„Es zeugen sowol die Hl. Schrifft/ als die ersten Christen / da[3
der geist des menschen an sich selbst bloss / und gleichsam
nacket / und also unvollkommen vor Gott erscheine / wo er nicht
/ mit einem neuen geisdichen krafft- oder lichtleib / als dem hochzeitlichen kleide / welches Adam im paradiess verloren / und sich
also nacket gesehen / angethan sey / damit er nocht bloss erfun
den werde / wie Paulus redet 2. Cor. 5/3, von welchem neuen leibe der H. Macarius (in der I. Homilien 11 it. Horn. 5,8-12. 20/1
u.f. 26/4) und andere manner Gottes grosse dinge ausgesprochen
/ wie ich an einem andern ort zeigen will. Ob nun wol eine seele
durch der weissheit zucht und lauterung ziemlich mag gefegt und
verandert worden seyn; so mufl sie doch eben zu dem ende in
den jungfraulichen leib ihrer mutter wieder eingehen / und aus
dem einen reinen principio oder element durch und in der neuen
schbpffung mit der weissheit Gottlicher natur / nemlich mit einer
himmlischen geisdichen substantz oder neuen leiblichkeit anget
han und in solche personliche krafft des obern reiches einverleibet und versencket werden / will sie anders bestehen / vor dem
zomfeuer verwahret und nicht hinaus geworffen seyn / wenn der
Konig kommt / die gaste seiner hochzeit zu besehen.“ (Citat efter
Benz 1955,132).
79
Ifølge Platon var ”das Sehen ein aktiv von der Seele ausgehender Vorgang, der ’’durch Ausstrahlung des Auges zustande
Kommt” (Schleusener-Eichholz 1985,53f.) Auch Augustinus
z.B. folgte dieser sog. ’’Emissionstheorie”: ’’Danach enthalt das
Auge ein Licht, das beim Sehen aus dem Auge austritt und sich
mit dem gleichgearteten Tageslicht zu einer Lichtsaule verbindet.
Wo diese auf einen Gegenstand stofk, iibertragt sie diesen - ihn
gleichsam abtastend - auf das Auge und von dort auf die Seele“.
(Schleusener-Eichholz 1985,59f.) Johannes Scotus ERIUGENA
(um 810 - um 877), der Ubersetzer der Schriften des Dionysius
Aeropagita, stellte sich als Neuplatonist den Sehakt folgendermaj3en vor:
»>Vom Feuer des Herzens soli zur Hirnhaut.. .Licht emporsteigen

und von da durch feine Offnungen zu den Augen herabstromem
->Das Sehen geht so vor sich, dass vom Gehirn durch die Augen
Strahlenbiindel ausgehen, die sich um die farbigen Formen der
Korper ergie^en und ihnen mit erstaunlicher Schnelligkeit gleichgestaltet werden... Es ist das Licht, das diese Strahlen hervorlockt und so die Ursache des Sehens ist.<« (Schleusener-Eichholz
1985,63f.)
[...] Zum Theil konnten sich die Hermetiker fur ihre Theorie
sogar auf ein dem Aristoteles zugeschriebenes Fragment >Uber
die Traume< stiitzen, welches behauptete, die Augen konnten
nicht nur passiv aufnehmen, dies an sich die aristotelische Gegenthese gegeniiber Platon -, sondern auch eine Wirkung auf die
AujBenwelt ausiiben. »Der Grund liegt«, erklarte das Fragment,
»darin, dass das Gesicht von der Luft nicht nur etwas erleidet,
sondern auch auf sie einwirkt, wie alles Leuchtende. Denn
das Auge ist ja leuchtend und farbig.«“ (Kemper 1988, 87-88.
Citaterne i citatet er fra Schleusener-Eichholz, 1985,53f., 59f.,
63f. Det sidste citat er fra Aristoteles, ProbUme). Richter siger om
sjælens øjne: ”Die Augen der Seelen sind, nach der Bekenntni[3
Helmontii, hellglanzende Kiiglein ohne Hautlein, ohne Aug=Apffel und Feuchtigkeiten. Sie erscheinen wie der Abend=Stern von
fernen erscheinet, und leuchten so wohl inwendig hinein gegen
den Grund der Seelen, als auch aussen her iiber die Seele heriiber. Darum kan das Reich GOttes, so inwendig in uns, mit diesen
Augen angesehen werden. Diese Augen erofnen sich nicht eher,
als bis die Seele von den Finsternissen der verborgenen Liiste,
Gefalligkeiten und Affecten gereiniget worden, bis die Seele von
dem geisdichen Staar befreyet worden: oder, bis die neue Creatur in der Seele zur Welt geboren wird. [...] Welches (Licht des
HErrn) nun in der Seelen des Menschen verborgen ist: Wenn in
denen Excrementis im Urin des Menschen ein so schones, helles,
blitzendes und gewaltiges Licht verborgen ist, wie am Phosphoro zu sehen, der aus dem Urin verfertiget wird, wie viel schoner
mu(3 nicht das Licht des natiirlichen Lebens selber seyn? Wel-
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che unaussprechliche Herrlichkeit, meynest du nun, miisse das
gottliche Licht, das in der Seele verborgen ist, von sich leuchten
lassen, wenn das natiirliche, so doch mehr, als die Helfte, mit der
Finsternip vermischet ist, von keiner irdischen Schonheit iibertroffen wird? Wundere dich auch nicht, da(3 du dieses Licht nicht
an denen Glaubigen gewahr wirst, wegen seiner hochsten Subtilitat und Lauterkeit: weil du ja das natiirliche Licht im Menschen
nicht sehen kanst, welches doch unbeschreiblich grober ist.”
Richter, Erbauliche Betrachtungen. 287-88.
80
R-A. Bernheim &c G. Stavrides 2004,155-162. Se også
note 28. Smign. desuden Apk. 3,18 for betoningen af lutring af
guld, ny klædning samt den genfødte synssans: ”Jch rate dir /
das du Gold von mir keuffest / das mit fewr durchleutert ist / das
du reich werdest / vnd weisse Kleider / das du dich anthust vnd
nicht offenbaret werde die schande deiner biosse /vnd salbe deine
Augen mit augensalbe / das du sehen miigest. (Lutherbibel 1545).
81
Den ’’siipe” kvalitet er i Bohmes system frem for alt
karakteristisk for Kristus, der som nævnt har det kvindelige aspekt
til fælles med Sophia.
82
Smign. m. forestillingen om Kanaans land som landet,
der flyder med mælk og honning.
83
Kemper 1988,110-111.
84
Når Jakob Bohme i sine skrifter forherliger menneskets
oprindelige paradistilstand er det således, med Kempers ord,
fordi han ønsker ”die Sehnsucht, zu ihm (dem Urstand, m.a.)
zuriickzukehren, [zu] stimulieren, und der Glaube an die magischen Fåhigkeiten solch sehnsiichtigen Imaginierens liefS Bohme
erwarten, da[3 der Vergottungsproze[3 auf diese Weise einsetze
und der Mensch bereits unter dem Gewand des ‘alten Adam’ in
die neue paradiesische Herrlichkeit ‘ausgrune!“. Kemper 1988,
145
85
Lutherbibel 1545.
86
Forstner51959,211-213.
87
I katolicismen er det en almindelig øvelse, for de, der
ikke er i stand til at tage til Jerusalem, at vandre Jesu "Kreuzweg”

med de 14 lidelsesstationer, idet sådanne veje findes mange
steder; man standser så op ved hver station, der som regel har et
billede, som viser hvad der der skete, og beder/mediterer over
dette. At vælge denne ”creutzes=weg” er altså at vælge at gå i
Kristi fodspor på hans lidelsesvej.
88
Harms 1970.
89
Det er her vanskeligt ikke også at tænke på Højs. 8,6:
”Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz und wie ein Siegel auf
deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod, und Eifer ist fest
wie die Holle. Hire Glut ist feurig und eine Flamme des HERRN”
(Lutherbibel); denne kærlighedens brændende kraft gløder også i
korset og dets smerte, som det lyriske jeg ønsker at fa indpræget i
sig.
90
Richter, Erbauliche Betrachtungen, 53-56.
91
Altmann 1972,145-171. Det lader sig dog ikke med
sikkerhed fastslå, om det virkelig var Richter eller en anden, der
skrev de nye melodier til hans salmer, så det bliver ved formod
ningen.
92
Johann Mattheson skrev i 1713 om tonearten d-mol:
„Wenn man nun beliebter Ordnung nach / å Tono primo, D.moll,
(Dorio) den Anfang machet / denselben wol untersuchet / und
seine Praxin recht ansiehet / so wird man befinden / da[3 er etwas
devotes, ruhiges / dabey auch etwas grosses / angenehmes und
zufriedenes enthalte; dannenhero derselbe in Kirchen=Sachen
die Andacht / in communi vita aber die Gemuths=Ruhe zu befbrdern capable sey; wiewohl solches alles nichts hindert / da(3 man
nicht auch was ergetzliches / doch nicht sonderlich hiipfendes /
sondern fliessendes / mit Succes aus diesem Tohne setzen konne.
Ad „Heroicum Carmen modulandum est aptissimus. Håbet
enim miram cum alacritate gravitatem &c. Corv.” das ist: Zum
Heroischen oder Helden=Gedichte ist er am bequemsten. Denn
er hat nebst der Hurtigkeit eine wunderbare Gravitåt &c. Gravis
est & constans. Aristoteles. Aristoteles nennet ihn: ernsthaft und
bestandig. Harmonia Doria, virilis, magnifica & majestola. Athenæus. Athenæus spricht: die Dorische Harmonic sey mannlich /
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magnific und Majestatisch. Håbet nescio quid energiæ mirabilis.
Kirch. Sie sey von ich weif3 nicht was flir sonderbarer Krafft und
Verwunderungs=wurdiger Wirckung. Kirch.“ Mattheson 1713,
236-237 (orig. fremhævninger). Endskønt Mattheson var en
autoritet i samtiden, skal denne slags toneartsbeskrivelser tages
med et gran salt, da der, som det også fremgår, var modstridende
opfattelser, som afhang af både personlig smag og den „temperatur“, dvs. stemning, eksempelvis tasteinstrumenter var stemt i,
idet man, før den såkaldt veltempererede stemning for alvor slog
igennem (hvilket skete meget sent), stemte tasteinstrumenter, så
tonearterne havde varierende grader af renhed og dermed også
forskelligt udtryk - men eftersom der var mange forskellige ”temperaturer” kunne også den samme toneart, alt afhængigt af hvilken
temperatur der var brugt, have forskelligt udtryk. Men Mattheson
var som nævnt en autoritet i samtiden, så hans overvejelser kan
give et interessant fingerpeg, da han formodentligt støttede sig til
almindeligt brugte temperaturer og anerkendte forestillinger - i
hvert tilfælde siger det noget om, at det ikke var tilfældigt, hvilken
toneart et stykke musik blev skrevet i.
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Dvs. at pulsfornemmelsen er to halvnoder i stedet for
fire fjerdedele.
94
Om F-dur skriver Mattheson: ”F.dur (Jonius transpotitus) der sechste Thon / ist capable die schonsten Sentiments von
der Welt zu exprimiren, es sey nun Gropmuth / Standhafftigkeit
/ Liebe / oder was sonst in dem Tugend=Register oben an stehet
/ und solches alles mit einer der massen natiirlichen Art und
unvergleichlichen Facilité, da(3 gar kein Zwang dabey vonnothen
ist. Ja die Artigkeit und Adresse dieses Thons ist nicht besser
zu beschreiben / als in Vergleichung mit einem hiibschen Menschen / dem alles was er thut / es sey so gering es immer wolle /
perfect gut anstehet / und der / wie die Franzosen reden / bonne
grace hat. Kircherus spricht: Er håbe / nescio quid severissimæ
hilaritatis 8c bellicæ incitationis; eine gewisse strenge Froligkeit
und kriegerische Aufmunterung; welches sich aber nicht allerdings reimen will. Was andere davon melden / ist so mal å propos

und verwirrt / da!3 dem Leser damit nicht beschwerlich fallen will
[...]“ (orig. fremhævninger). Matttheson 1713,241-242.
95
Melismer var praksis i de sene gregorianske salmer, hvor
det afsluttende ’’Halleluja” fik en lang melodisk udsmykning som
udtryk forjubilus. Uden dog at ville drage en direkte parallel til
gregoriansk praksis her, det lange tidsrum imellem taget i be
tragtning, er ovennævnte forsiring med til at gøre afslutningen af
frasen glad og yndefuld, og er helt i overensstemmelse med tidens
musiksmag generelt - hvor eksempelvis Andreas Werckmeister
også plæderer for brugen af forsiringer i også gejstlig musik; til
sammenligning skal dog nævnes, at datidens kirkemusik, dvs. de
gamle koraler, normalt havde uforsirede melodier, og på trods af,
at det blandt musikere og sangere var gængs praksis at udsmykke
melodier med forskellige forsiringer, var det dog temmeligt høje
krav at stille til en gennemsnidig menighed, at den skulle kunne
gøre det samme eller synge sådanne kunstfærdige løb uden pro
blemer - men det var en del af den pietistiske liedæstetik at bruge
elementer af den verdslige musik som for eksempel ovennævnte
forsiringer til at udtrykke følelser - skulle musikken for alvor
udtrykke den syngendes følelser i mødet med det guddommelige
måtte der mere affektive udtryksmidler i brug, end hvad der var
gængs praksis inden for den almindelige menighedssang.
96
og dermed også den, der i et givent nu synger salmen
og overfører det lyriske jegs oplevelse på sig selv, men med den
udvidelse, at salmen i en konkret brugssituation synges og derfor
opleves med musik, hvorved musikken og teksten tilsammen
danner den syngendes ud- og indtryk.
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BRORSONS SALMERS VIRKNINGSHISTORIE I
DANSKE AUTORISEREDE SALMEBØGER 1740-2002
AF MADS DJERNES
madi@km.dk

Indledning
Nærværende artikel er oprindelig skrevet som fri skriftlig opgave
i det kirkehistoriske valgfag ’’Hans Adolph Brorson mellem Ribe
og Rendsborg” på den teologiske uddannelses kandidatdel. Ar
tiklen har til hensigt at redegøre for den virkningshistorie, Hans
Adolph Brorsons (B) salmer har haft i de autoriserede danske
salmebøger. Med baggrund i en kort karakteristik af salmebøger
ne vil jeg redegøre for, hvor mange af Bs salmer, der har fundet
plads i den enkelte salmebog og berøre, hvad der karakteriserer
dens behandling af hans salmer. For at give et indtryk af en enkelt
salmes udvikling vil jeg følge Op, al d^n ting og dens skæbne
gennem salmebøgerne. Endelig vil jeg tillade mig en nødvendig
ekskurs, hvor jeg vil belyse, hvorledes hans salmer levede i det 19.
århundredes vækkelsesmiljøer uden for de autoriserede salmebø
ger.

fa salmer, idet han ved sin død i 1764 havde efterladt 70 salmer,
som blev udgivet året efter som Svane-Sang (S-S).
TrK er skrevet med henblik på at skulle synges - ikke i kirken,
men ved den private husandagt. Samlingen er opstået som et
forsøg på at lave en salmebog på dansk (som Schrader havde gjort
det på tysk med Tøndersalmebogen fra 1731 )2.1 kirken var Kingos
Salmebog (K) stadig den officielle, og B angav ofte melodier
herfra, sandsynligvis for hurtigt at fa salmerne udbredt. Imidlertid
beholdt B i sine oversættelser ofte det originale metrum, således
at de på den tid nyere, tyske melodier fra 1700-tallets begyndelse
fulgte med de oversatte tekster3. Teksterne i S-S kan karakterise
res som åndelige sange med en mere subjektiv vinkling4 og har
derfor fra Bs hånd sandsynligvis været skrevet til egen opbyggelse.
Sangenes metra er temmelig sjældne, og melodierne er desværre
gået tabt5.

Brorson som salmedigter
Efter i en årrække at have været præst i Randerup blev B i 1729
præst i Tønder, hvorved han blev kollega med provst J. H. Schra
der. Mødet med denne kollega blev Bs impuls til mere systema
tisk at skrive salmer1, for allerede et år efter udgav han sit første
salmehæfte, og han oversatte senere en lang række af Schraders
og andre tyske digteres salmer til dansk. B samlede i 1739 sine
salmehæfter i Troens rare Klenodie (TrK), men skrev derefter kun

Op, al den ting - original
Der knytter sig flere anekdoter til salmen; eksempelvis at B har
hentet inspiration til denne salme i marskengene ved Randerup
lige uden for sit vindue, og at kongen skulle have tildelt B bispeembedet i Ribe som følge af den6. Selv om den synes at være
resultatet af en tilfældig inspiration, er den en del af den overord
nede plan, som TrK repræsenterer: at skrive salmer til troslæren
og kirkeåret7. Med sit afsæt i natursansningen er salmen et repræ-
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sentativt eksempel på, at en af pietismens indsatsområder er det
pædagogiske med blandt andet grundlæggelsen af seminarier. Her
ledes det syngende kristenmenneske gennem den umiddelbare
sansning af naturen - ”det mindste blad”, ’’blomsterne i enge”,
’’fugle-sangen” - til en erkendelse af Guds storhed8.
Den Nye Psalme-Bog (1740)
Den nye tid man stod i, som efter ortodoksien var blevet afløst af
den pietistiske strømning, krævede en ny salmebog. Den nyud
nævnte hofpræst Pontoppidan fik i 1736 til opgave at udarbejde
en salmebog ’’efter visse Materier”9 - altså omhandlende åndelige
emner - der med den nyeste salmedigtning og -oversættelse var
”Til desto mere Opbyggelses Anledning samlet”. Som en naturlig
følge af pietismens fokus på individets personlige fromhedsliv
kunne dette supplement til den gældende kirkesalmebog ramme
den enkeltes religiøse situation10. Tilrettelæggelsen af bogens
indhold fulgte således det skema, som B også havde lagt til grund
for TrK, da den er ’’afdeelt efter De Saliggiørende Sandheders
Orden”. Salmebogen kom til at indeholde stort set hele indholdet
af K tillige med de nye salmer, således at det samlede antal blev
550.
Selv om tanken med Pontoppidans Salmebog (P) var, at den skulle
supplere og komplettere K, fik den ikke nogen særlig stor udbre
delse. Som følge af kongens pietistiske sindelag blev den taget
i brug på kongens slotte og blandt adelen, hvilket blev årsag til
dens kaldenavn Slotssalmebogen. I øvrigt blev den anvendt især i
de egne, hvor pietismen havde vundet fodfæste, først og fremmest
på Bornholm11. Derudover blev den især anvendt i Nordslesvig,
hvilket skyldtes flere forhold. For det første var K ikke - som nord
for Kongeåen - indført ved lov, fordi plattysk lovgivning her kun
foreskrev tysk gudstjeneste12. Således var de menigheder, hvor
der holdtes danske gudstjenester, frit stillede med hensyn til valg
af salmebog og valgte derfor ofte P. For det andet var Bs salmer
især i den sydvestligste del af området kendt og indsunget i tiden
inden salmebogens udgivelse samtidig med, at mange har kendt

de tyske salmer, som B oversatte13 og sandsynligvis ønskede at
synge dem på dansk i stedet. Et forhold, der har været med til at
udbrede kendskabet til P har imidlertid været, at de 259 nye sal
mer blev udgivet i et selvstændigt tillæg i 1742'\ I det hele taget
havde denne salmebog sin længste levetid i Nordslesvig. I 1794
genoptryktes den med let ændret titel15, hvorefter den salmebog,
som Meyer og Boesen udgav i 1844 til de dansktalende menig
heder i hele Slesvig, blev til som en kraftig revision af den på det
tidspunkt godt 100 år gamle P16.
Ud af de 259 nye salmer, som salmebogen indeholdt, var de 92 af
B. Eftersom tilrettelæggelsen af bogen allerede har været færdig
173717, må udgiveren have haft adgang til Bs hæfter, inden de blev
samlede i TrK i 173918. Alle de tolv salmehæfter, som B udgav
mellem 1732 og 1735, er repræsenterede i P19. Dette forhold
vidner om, at udgiveren har været særdeles opmærksom på Bs
salmer kun ganske fa år efter deres udgivelse. Endvidere er det
bemærkelsesværdigt, at Bs salmer udgør lidt over en tredjedel af
de nye salmer i P. Det vidner om en for dansk salmebogshistorie
usædvanlig dristighed og fremsynethed, for samtlige de her op
tagne salmer er senere optaget i autoriserede salmebøger.
Op, al den ting - 1740
Salmen gik ind i den officielle salmebog uden væsentlige rettelser.
Den er sat op i prosaform, og der er foretaget en række ændringer
i tegnsætningen - eksempelvis er nogle spørgsmålstegn flyttet i
forhold til Bs original. I salmens sidste line er Bs ’’svare” rettet
til ’’svarer:” således, at det afsluttende amen her mere direkte
lægges i munden på himlen. Uvist af hvilken grund har P rettet Bs
’’Fugle-Spring” i sjette strofes tredje linje til ’’fugle-sving”. Fugles
vinget kunne opfattes som fuglens vingeslag, mens fuglespringet
måske er et udtryk for lærkens lodrette opstigning20. Ændringerne
er dog ikke udtryk for en anden teologisk opfattelse end Bs egen.
Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer (1778)
Den direkte årsag til en ny salmebogsudgivelse var, at den ’’stat-
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spietisme”, som herskede under den tidligere regent, forsvandt
med Frederik V. I tiden derefter - også under Christian VII
- viedes kirken ikke nogen særlig opmærksomhed fra kongens
side21, og det skulle være mærkeligt, om salmebogen var kommet i
hoffets søgelys som utidssvarende. Sandsynligt er det, at statsse
kretæren O. H. Guldberg - som var teologisk kandidat - og Sjæl
lands biskop Harboe, der begge var optaget af oplysningstidens
ideer, mere eller mindre egenhændigt fik udgivet den salmebog,
som senere fik tilnavnet Guldbergs Salmebog (G). Umiddelbart
inden salmebogens tilrettelæggelse blev der udskrevet en kon
kurrence om at skrive "Forsøg i den hellige Poesie”22, for der var
adskillige af de ældre kernesalmer, som ikke fik plads i den nye
tids salmebog - stik modsat den foregående salmebog, som var et
udtryk for et supplement til og ikke på nogen måde en erstatning
for K. Rationalismen blev bestemmende for salmernes karakter
af fornuftsmæssige begrundelser for kristendommens sandhed23,
hvilket i salmebogens forord fremhæves ved, at den oplyste
"skulle finde den Aands Opløftelse, han attraaer”, og en stor del
af reformationstidens salmer måtte udgå.
Udgiverne havde nøje planlagt, til hvilke områder G skulle ud
bredes, og i hvilken hastighed det skulle ske. For at nå ud til alle
samfundslag skulle den først udkomme i hovedstaden, dernæst i
købstæderne og sidst på landet24. Men man kom ikke længere ud
end til købstæderne, hvorfor udgivelsen fik tilnavnet Købstadssal
mebogen25. Da Guldberg i 1784 afsattes, blev salmebogens videre
indførelse standset med den begrundelse, at den var for dyr for
landbefolkningen26. Mens trykkeriet ventede på tilladelse til at ud
sende bogen i resten af landet, brændte lageret i 179527, hvorfor G
fik en meget kort levetid.
Forholdsmæssigt blev B repræsenteret lige så fyldigt som i
forgængeren, idet 52 af hans salmer var med hos G, og godt
halvdelen af salmerne (143 ud af 259) fra P blev videreført til G28.
Bemærkelsesværdigt er det, at alle B-salmer her stammer fra TrK,
og at alle på nær én også var optaget hos P29; der er således intet
spor af S-Ss udgivelse 13 år tidligere og TrKs tillæg fra 1742. Det

udvalg, som G har foretaget, er imidlertid udtryk for en teologisk
vægtning. Eksempelvis har G udeladt de syv salmer fra afsnittet
Troens Kamp og Seyer, som var repræsenteret hos P30. Salmerne
er hentet fra kun tre af afsnittene i TrK; få fra Troens Fryde-Fest og
lidt flere fra Troens Grund og Troens Frugt. Således er der hos G
større interesse for det pietistiske tankegods31 i husandagtssalmer
ne end for dem, der relaterer sig til kirkeåret. Gs opgør med pi
etismen bestod i at rense ud i de meget følelsesladede udtryk, som
var en del af Bs vokabular. De erotiske, lidenskabelige og feminine
udtryk i forbindelse med fysiske og sjælelige egenskaber blev
erstattet af udtryk, som man mente, det oplyste kristenmenneske
bedre kunne forholde sig til32. Med Gs rettelser har Bs salmetek
ster som helhed bevæget sig væk fra deres tætte bibeltilknytning
og i retning af det selvransagende og irettesættende33.
Op, al den ting - 1778
Eftersom G bygger på Kirkeritualets bestemmelser, er bogen
indrettet med et antal salmer til hver søn- og helligdag34. Denne
salme er placeret som indgangssalme til aftensang trinitatis søn
dag som erstatning for Luthers parafrase over SI 6735. Ud over de
to rettelser, som P bragte, ændrede G trettende strofes første og
anden linje fra "Alt det, som haver aande, skal Vor Skabere begeg
ne” til "Alt det, som haver Aande, skal sin Skabers Priis betegne”.
Eftersom udtrykket "begegne” medfører, at skaberen skal kom
me skabningen i møde, er der hos G tale om en nedjustering af
pietismens lidenskab; hos G skal skabningen "kun” lovsynge sin
skaber. Rettelsen i femtende strofes første linje fra det universelle
"Slaaer alle folk på denne jord” til det partikulære "Stem Slægters
Hær paa denne Jord” synes snarere at have et samfundsmæssigt
mere end et teologisk motiv, idet det muligvis skyldes de ændrin
ger, som Indfødsretten fra 1776 - som indførte det som betingelse
for at få embede i staten, at man var født i samme stat - betød36.

Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og
Huus-Andagt (1798)
Den udvikling væk fra pietismen, som G indledte, blev fuldbyrdet
med den følgende salmebog37. Med betegnelsen Evangelisk-kri
stelig Psalmebog (E) synes det at have været vigtigt for udgiverne
at pointere, at salmerne var knyttet til såvel skrift som tradition.
Kongelig konfessionarius Bastholm skrev kort inden salmebogens
udgivelse om de gamle salmers utilstrækkelighed og om de nye,
at de bør ’’varme Hiertet og indgyde det Gode og hellige Følel
ser”, at de ’’ikke maa være for lange”, og at de skal være ’’saaledes
forfattede, at de kunne synges af alle”38. For at gøre salmebogen så
tidssvarende som muligt, henvendte man sig til en række digtere,
som både skulle digte nye salmer og bearbejde de gamle, som
skulle optages39. Med udgangspunkt i en af oplysningstidens
karakteristiske sætninger - ”Gud, dyd og udødelighed” - var
det især borgerdyderne og de humanistiske idealer, der skulle
besynges, og foruden at lægge sig efter oplysningstidens idealer
var sigtet med disse ’’hensigtserklæringer” at undgå kirkekritik
som følge af den nye salmebog40. Generelt kan det siges, at Bs
modsætninger mellem synd og nåde samt de jordiske lidelser og
den evige salighed er blevet nedskrevet til etisk-filosofiske overve
jelser om dydens og troens ligeberettigelse41. Om denne salmebog
gælder det, at den er blevet karakteriseret som både ”den store
katastrofe” og ”vor daarligste salmebog”42. Det skyldes først og
fremmest de særdeles gennemgribende ændringer af salmernes
form og indhold - som har gjort flere af dem nærmest ukendelige
- samt at der ’’intet hensyn [er taget] til traditionen”43.
Som det havde været tilfældet med G, var bogens høje pris en
hindring for dens udbredelse44, og til trods for ønsket om hurtigt
at fa salmebogen indført i hele landet, gik det meget langsomt.
Mange menigheder gennemskuede snart ændringerne i form og
indhold, så de vægrede sig ved at indkøbe den. I visse dele af
landet, hvor vækkelserne tog fart, mødte E så stor modstand, at
det førte til stridigheder45, især fordi den manglede så mange af Bs
salmer.

Som følge af Es stærke præg af rationalismen var det forventeligt,
at kun fa af Bs salmer ville blive optaget. Der er da også kun 21
salmer af B med, og sandsynligvis kan kun fire af dem kan anses
som værende af B, idet de resterende 17 er meget stærkt bearbej
dede46. Som hos G er der kun salmer med fra de ovennævnte tre
afsnit i TrK samt to salmer fra Troens Kamp og Seyer - og altså
stadig ikke nogen fra S-S. At der imidlertid er salmer med, som
ikke før har været repræsenterede i de officielle salmebøger vidner
om, at redaktionen har gennemlæst TrK, og der har fundet nyt
stof som inspiration til omdigtninger47.
Eftersom et af Es principper var, at salmerne ikke måtte være for
lange, er der blevet fjernet en række vers; eksempelvis er julesal
men Her kommer dine arme smaa på ti strofer reduceret til kun to
(omdigtning af originalens strofe 8 og 9) og ændret til at være en
dåbssalme i afsnittet Daaben og Nadveren48. Sætningen ”Og giv, vi
altid tænke paa, / Ved Dyd dit Velbehag at naae” viser, at salmen
har fjernet sig langt fra Bs oprindelige teologi ved nu at lade den
evige salighed være afhængig af en dydig levevis49. Den sproglige
modernisering i E er som helhed tendentiøs i retningen af det
stærkt moralprægede, og som følge heraf er det følelsesbetonede
og lidenskabelige nedtonet endnu kraftigere end hos G. At man
- til trods for de mange og kraftige bearbejdelser af hans salmer alligevel har ladet B indgå i E, røber ønsket om at give indtryk af
at stå på traditionens grund50.
Op, al den ting - 1798
Salmen er blandt de få af Bs salmer i E, der har beholdt sin form
og sit indhold nogenlunde intakt, og den eneste, der har beholdt
sin originale titel51. Den har fem strofer færre end originalen, men
er blevet ombrudt og omdigtet således, at kun originalens strofe 5,
8 og 14 er udeladt52. Jeg vil ikke her redegøre for alle ændringer,
blot pege på nogle af de mest markante. At B har anvendt ordet
’’bevise” om den mindste skabning i forhold til Guds magt i første
strofes fjerde linje, er i E blevet rettet til, at den i stedet kan ’’vise”
hans almagt. En forklaring kan være, at ordet bevise i rationa-

lismen er blevet reserveret til den naturvidenskabeligt-tekniske
bevisførelse, som ligger langt fra Bs opfattelse af ordet. Billedet af
kongerne, der ikke kunne sætte blad på en nælde i anden strofes
tredje og fjerde linje, er ændret til, at de ikke kunne frembringe et
strå; således kan den illustrative og natumære metafor reduceres
til en simpel konstatering, eftersom udgiverne ’’foretrak ... det
almene og abstrakte for det maleriske og konkrete”53.1 det hele
taget må der siges om denne tekst, at det er bemærkelsesværdigt,
hvor mange sproglige detaljer der er rettet i forhold til Bs original,
når der ikke synes at være ændret meget i salmens teologi54.
Brorsonsangen i 1800-tallets vækkelsesmiljø
Sandsynligvis var E med sin meget dårlige repræsentation af Bs
salmer med til at igangsætte den genopdagelse af B, som i 1830
ledte til en samlet udgivelse af TrK og S-S i J. A. L. Holms Psal
mer ogAandelige Sange med Svanesang5. Den første impuls til
B-renæssancen fandtes hos den norske vækkelsesprædikant H. N.
Hauge, der i 1799 udgav De sande Christnes udvalgte Psabnebog.
hvori knap halvdelen af salmerne var af B56. Mens denne udgivelse
kort tid efter fulgtes af Vers og Sange afj. F. Boesen i 1800 og Et
ufuldkomment Sang-Ojfer af P. Laursen i 1804, som havde flere
salmer med af B, gik der nogen tid, inden der igen blev udgivet
salmer af B. I en udgivelse fra 1823 fremdrog og kommenterede
N. Søtoft en række bearbejdede sange fra S-S, og Bs slægtning
A. W. Brorson udgav en række af salmerne fra TrK i 1823. Disse
udgivelser var sandsynligvis udtryk for den interesse for historien,
som romantikken repræsenterede57.1 det sidste kvarte århund
rede inden den næste officielle salmebog, altså fra 1830 og frem,
udgives en større mængde B-salmer58 - både i hæfter, som udeluk
kende består af B-salmer (3 udgivelser) og i større salmesamlinger
(11 udgivelser)59.
De stærke jyder
”Den folkelige Brorson-sang”, som siden udgivelsen af TrK og
S-S var udbredt i visse egne af landet60 og levede helt uafhængigt

af Bs repræsentation i de autoriserede salmebøger, fik sin op
blomstringstid i perioden mellem 1830 og 189061 således, at dens
begyndelse både falder sammen med Holms udgivelse - der ofte
blot omtales som Brorsons Salmebog - og vækkelsernes udbredel
se62. Som udgangspunkt herskede der i de gudelige forsamlinger
en stærk modvilje mod de voldsomme sproglige og indholdsmæs
sige ændringer, som E var udtryk for63, og de salmer fra S-S, som
hidtil ikke var blevet optaget i nogen autoriseret salmebog, blev
fremdraget64. Hos De stærke Jyder blev sangen et kampmiddel
mod myndighedernes krav om kirkelig fornyelse65: i gudstjenstlig
sammenhæng anvendte man stadig K, og i hjemmene sang man
Bs salmer; eksempelvis har de været sunget som led i aftenbøn
nen, til husandagten søndag aften og i skolen66.
Indre Mission
Pietismens husandagt blev genoplivet under vækkelserne i
1800-tallet, og eftersom Bs salmer oprindelig var skrevet hertil,
fulgte de med udviklingen, også da vækkelserne organiseredes
i Indre Mission (IM)67. B blev den indremissionske vækkelses
yndlingsdigter68, eftersom man hos ham har kunnet spejle sit eget
religiøse liv med dets kamp for troen og glæde over nåden69.1 de
salmebogstillæg, som IM udgav i 1863 og 1866, er B imidlertid
kun sparsomt repræsenteret70. Det kan skyldes to ting: enten at Bs
salmer har været så alment kendt, at man ikke behøvede at trykke
dem, eller at tillægget skulle være kirkeligt, hvilket betyder, at Bs
salmer endnu ikke i nævneværdig grad blev sunget til gudstjene
ster og kirkelige handlinger71.
Folkemelodierne
En forudsætning for, at adskillige af sangene fra S-S er blevet sun
get i vækkelsesmiljøerne er, at de er blevet forsynet med melodier.
Vækkelsernes sange udbredtes ofte via enkeltpersoner, der rejste
til forskellige egne af landet og på denne måde videreformidlede
melodierne. Disse blev gennem generationer mundtligt formidlet
og ændrede således ofte form. Sangene fra S-S var ofte skrevet på
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metra fra Bs egen tids melodier, og denne musik havde ofte levet
videre sammen med teksterne. De mere følelsesladede verdsli
ge melodier føjede sig ofte fint til teksten, så ’’pietismen ... går
igen i melodierne”72. De melodier og den stil, som den folkelige
B-sang har haft ved dens opståen, er derved muligvis ved omsyngninger videreført i de anonyme melodier, der har floreret i
midten af 1800-tallet og siden er blevet nedskrevet i begyndelsen
af 1900-tallet. Eksempelvis har Bs aftensalme Syng hjerte! syng en
aftensang fælles metrum med Kingos kærlighedssang om Chrysillis - og den melodi, som er nedskrevet i 191173 har store ligheder
med den melodi, der knytter sig til Kingos digt74. At der i det hele
taget forekommer en melodi til en tekst kan man se som et udtryk
for dens popularitet; et ekstremt eksempel herpå findes i de 16
forskellige norske folketoner til både Kom regn afdet høye! og Den
store hvide Flok vi see15.
Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt (1855)
Denne salmebog blev udgivet af Roskilde Konvent i 1855, hvor
for den fik tilnavnet Roskilde Konvents Salmebog (R). Mens de
to foregående salmebøger kunne siges at være kirkens forsøg på
at tilpasse sig den udefrakommende rationalisme, som herskede
i sidste halvdel af 1700-tallet, blev R et forsøg på at samle stats
kirken, som udfordredes af de indefra kommende vækkelses- og
lægmandsbevæglser76. En modsætning til de to foregående salme
bøger bestod tillige deri, at dens tilblivelsesproces var lang og dis
kussionen livlig, også fordi der skulle tages hensyn til forskellige
kirkesyn og indflydelsesrige enkeltpersoner77. Es kraftige ændrin
ger og den romantiske tids interesse for det oprindelige gjorde
sit til, at man i R for første gang begyndte at interessere sig for
salmedigternes originale tekst, endskønt det ikke altid resulterede
i, at man vendte tilbage til den78. Samtidig forsøgte man - ved at
optage en række ældre salmer - at tilgodese de forskellige kirkehi
storiske epoker79, selv om den nyeste tids salmer fyldte mest.
Parallelt med disse bestræbelser var en ny, stor salmedigter
begyndt at digte knap et halvt århundrede inden R udkom. Hans

navn var N. F. S. Grundtvig (Gr), og han er i denne sammenhæng
relevant derved, at han på en gang beundrede og samtidig tillod
sig at omdigte sine ældre kollegers salmer.
Ønsket om at forene samtlige landets kirkelige ståsteder i en
salmebog gik langt fra i opfyldelse80. Fra eftertidens synsvinkel må
man konstatere, at R på den ene side var udtryk for en nødvendig
fornyelse efter E, men på den anden side et forsøg på at fast
holde en proces, som endnu ikke var afsluttet. Gr følte sig ikke
tilstrækkeligt repræsenteret, og hans tekster havde været udsat for
rettelser, som han var utilfreds med81. Der udkom i de følgende
år en lang række uofficielle tillæg ud over de to autoriserede fra
henholdsvis 1873 og 1890; så korte intervaller vidner om, at store
dele af det kirkelige landskab ikke har følt sig tilgodeset i R.
Eftersom B var blevet IMs foretrukne salmedigter - og fordi
aktiviteten i vækkelserne endnu var stærk - fik han ikke nogen
voldsom stor repræsentation i R. 62 af hans salmer indgik, men
adskillige af dem var beskåret82, selv om B. S. Ingemann ved sit
redaktionsarbejde forøgede versantallet83. Mest af alt vidner de
talrige tillæg, som kom i årene herefter om, at R optog for få af Bs
salmer. Den pietistisk sindede E. Maus tillæg fra 1858 bragte hele
82 salmer af B, hvoraf kun 6 var repræsenteret i R84. Som oven
for nævnt indeholdt IMs to tillæg et mindre antal af Bs salmer;
disse tillæg bidrog til det første autoriserede tillæg fra 1873, der
supplerede den autoriserede salmebog med 31 afBs salmer85. Det
andet autoriserede tillæg fra 1890 bragte 22 salmer af B - med
baggrund i de første forslag til den næste officielle salmebog fra
1885 og 1888 - som ikke havde været i hverken R eller det første
tillæg hertil86.
Grs ven og meningsfælle Fenger udgav allerede i 1858 et tillæg,
som bragte 45 afBs salmer, hvoraf adskillige var stærkt bearbej
dede af Gr (eksempelvis er Mit hjerte altid vanker gendigtet som
Forunderligt at sige)*1. Med baggrund i modsætningen mellem
grundtvigianismen og IM har man anset Gr for at være antipietist88 på trods afhans omvendelsesoplevelse i 1810. Der hersker
da også visse modsætninger mellem Gr og B, som eksempelvis
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kommer til udtryk ved Grs forargelse over Bs ’’gyselige” og
’’hæslige” beskrivelser89. En mere grundlæggende forskel er - sat
på spidsen - at hvor Grs objektive salmer udtrykker de historiske
kendsgerninger og trosgrundlaget uden for mennesket, udtrykker
Bs subjektive salmer de følelser, som kendsgerningerne vækker i
det enkelte menneske90.1 1816 giver Gr imidlertid udtryk for, at
Den yndigste Rose har gjort indtryk på ham91. Han har ikke kendt
P fra sin opvækst på landet, men omtaler den i rosende vendin
ger92 og forsøger at fa en række af Bs salmer med i et tillæg til E93.
Allerede i Prøveheftet, som udkom i 1845, har Gr bearbejdet flere
af Bs salmer særdeles kraftigt. Han har sandsynligvis haft det
vanskeligt med Bs salmer, fordi han på den ene side respekterede
dem for deres poetiske og teologiske kvaliteter94, men på den
anden side var optaget af at tilpasse dem sine egne idealer.
Op, al den ting- 1855
Det er tydeligt, at Gr har stor respekt for denne tekst, idet han
giver sin omdigtning betegnelsen Dansk Tedeum95. Imidlertid er
der - som i mange af hans øvrige ’’omarbejdelser” - tale om en
total omdigtning, hvor han i de to første strofer bevarer begreber
og vendinger fra B96, men sidenhen kun sporadisk berører temaer
fra Bs original. Som følge heraf er der kun lidt af Bs teologi tilbage
og intet af hans poetiske kvalitet97; det er første gang i salmehisto
rien, salmen ændres så radikalt. Salmen gik ikke ind i R i denne
form; Ingemann havde - som redaktør af R - stor indflydelse på,
at salmen i langt højere grad blev en meget nænsom restaurering
af Bs oprindelige tekst. Fem strofer (3,5,9,13 og 14) er udeladt
i forhold til originalen, og det ’’fuglesving”, som P indførte, er
her bibeholdt. Ombytningen af rækkefølgen på de to første ord i
sjette strofes tredje linje og ændringen af’’hvad er” til ’’hvor er” i
niende strofes tredje linje må siges at være begrundet i en sproglig
ajourføring. Sidste strofes første linje har været udsat for en ny
rettelse i forhold til G, idet ’’Slaaer alle folk paa denne jord” er
blevet til ”Op, stemmer alle Folk paa Jord”; grunden til dette kan
muligvis være, at sidste strofe i sit hortative anslag kommer til at

ligne første strofes begyndelse og derved skaber en ramme om
salmeteksten.
Psalme-Bog for Kirke og Hjem (1899)
Mens de hidtidige autoriserede salmebøger på hver deres måde
stod i et modsætningsforhold til deres forgænger, var Psalme-Bog
for Kirke og Hjem (KH) et udtryk for en opsamling i forhold til
den udvikling, som var sket i den sidste halvdel af 1800-tallet98
- dette ses også af titlen, som indholdsmæssigt er næsten helt
overensstemmende med R". Der var kun én ny salme med i KH i
forhold til de knap 1000 salmer, som R med sine to autoriserede
tillæg var kommet til at indeholde100.1 forordet til KH vedkender
den sig modsætningsforholdet til E og arven fra R, som man i
sin tid var enige om ’’maatte blive en Overgangs-Psalmebog”.
Grunden hertil må findes i det faktum, at vækkelsesbevægelserne
var på sit højeste i midten af århundredet og efterhånden klingede
af hen mod slutningen af 1800-tallet. I forlængelse af den række
tillæg, som var blevet udgivet af de dengang nye kirkelige retning
er - grundtvigianismen og IM - blev KH derfor udformet som et
kompromis mellem disse.
Som følge af, at denne salmebog må siges at have været en opsam
ling oven på et turbulent århundrede, blev den hurtigt udbredt
og taget i brug101. Ikke desto mindre er der stadig salmer især fra
grundtvigsk hold, som udgives i tillæg i begyndelsen af 1900-tallet102.
I forordet til KH udtrykker udgiverne deres holdning til B, idet
de skriver, at ”den danske Menighed ... i det 17de og 18de
Aarhundrede havde faaet en saa rig Forøgelse ved Kingos og
Brorsons Sang”. Denne indstilling udmøntede sig i, at antallet
af Bs salmer næsten blev fordoblet i forhold til R, idet der i KH
blev optaget 112 salmer af B. Den interesse for salmedigterens
originaltekst, som KH videreførte fra R, gav sig udslag i, at flere
af Bs salmer blev ’restaurerede’; adskillige af de omdigtninger i E,
som R ikke havde formået at udrydde, blev nu udeladt til fordel
for Bs oprindelige tekst. Kommissionen reviderede også udvalget
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af strofer, og de ændringer, som var foretaget i R for at tilpasse
teksten en bestemt melodi, blev også fjernet103. To af de udskil
ninger af vers fra nogle af Bs længere salmer, som har holdt sig i
salmebøgerne siden, blev foretaget til KH: den trinitariske salme
Dig være, mildeste Gud Fader (fra O, havde jeg dog tusind tunger)
og Jesus-salmen Jesus os til trøst og gavn (fra Nu velan, et frejdigt
mod).
Selv om KH markerede en højnelse af respekten for salmedigte
rens egen tekst, videreførtes den kompromissøgende indstilling
også med hensyn til tekstredaktionen. Der blev derfor taget
hensyn til det, som var blevet indsunget'04, hvilket allerede i
salmebogsforslaget fra 1885 blev angivet derved, at man tilstræb
te såvel at holde sig til ’’Salmernes oprindelige skikkelse” som
at undgå udtryk, ”der ligefrem maatte støde Nutiden eller være
uforstaaelige”105. At man har optaget så mange flere af Bs salmer
har naturligvis glædet IMs grundlægger, V. Beck, mens han ikke
har været begejstret for bestræbelserne på at nærme sig origi
nalteksterne. Han skriver nemlig kort tid efter KHs udgivelse, at
”det er ... Brorsons tanker, vi skal elske, og ikke deres forældede
sprogform”106.
At de grundtvigske gav udtryk for ikke at være blevet tilstrække
ligt repræsenterede i KH skal nok også ses på baggrund af, at B
blev så fyldigt repræsenteret107. Københavns biskop Martensen
øvede en vis indflydelse på favoriseringen af B i tiden op mod
udgivelsen af KH, idet han om Gr sagde, at han manglede ”det
Brorsonske, den enkelte Sjæls Liv i dens Gudsforhold”108.
Op, al den ting- 1899
Bortset fra enkelte ortografiske rettelser er der kun et enkelt helt
ord, der er ændret i KH. Denne salme er således - selv om den i
R kom meget tæt på originalen - et udtryk for det hensyn til det
indsungne, som KH markerer. Det ord, der er ændret, har imid
lertid nogle betydningsmæssige følger. Anden strofes første to
linjer: ”Gik alle Konger frem i Rad” er ændret til ”Gik alle Konger
frem paa Rad”. Den første læsemåde kan læses på den måde, at

kongerne en efter en gik hen for at forsøge ”at sætte [blad] på en
nælde”, mens den anden kan illudere en slags optog, der knytter
sig mere til linjen ”i deres Magt og Vælde”109. Spørgsmålet er,
hvor B selv ville lægge vægten - ville han understrege kongernes
manglende skabermagt eller betone det næsten komiske i deres
pompøse optog - og om ikke ændringen er en svækkelse af lov
sangen over det skabte, hvor kongernes magt er helt ubetydelig.
Den danske Salmebog (1953)
Mens KH overordnet skulle søge et kompromis mellem grundt
vigianismen og IM, var opgaven for Den danske Salmebog 1953
(DS53) at skabe en salmebog for hele landet efter genforenin
gen110. De dansktalende menigheder i Nordslesvig fik deres egen
salmebog i 1889 (Nordslesvigsk Salmebog) og fik kort tid efter
genforeningen brug for en revision af denne, som udkom i 1925
og fik navnet Den sønderjyske Salmebog (SS). At den sønderjyske
sangtradition gennem mere end et halvt århundrede havde levet
uafhængigt af den kongerigske, kunne man stadig se reminiscen
ser af, idet P havde vundet et særligt fodfæste. I SS fandtes nemlig
en række af Bs salmer, som ikke var kommet med i R ved ’genop
dagelsen’ afB111.
Som det efterhånden var blevet tradition i danske salmebogs
historie, lagde en række tillæg op til, at en ny salmebog skulle
udgives. IM udgav allerede i 1910 deres egen sangbog med 24
B-salmer, der ikke var med i KH, og med sit meget store oplag,
som i 1948 var på over en halv million, har denne udgivelse været
med til at indsynge adskillige af Bs salmer112.1 forlængelse af SS
blev der også udgivet et søndeijysk forslag med 24 B-salmer, der
ikke var med i KH113. Samtidig med denne søndeijyske påvirk
ning var den nye kirkelige retning - Tidehverv - opstået, og i
1934 og 1947 udgav grupper af præster med denne observans
tillæg til KH og et forslag til den kommende salmebog. Selv om B
efter deres mening ’’skal renses for pietistiske pletter”"4, er de po
sitive over for hans salmers udprægede evangeliske karakter. Disse
tillæg optog derfor nogle af hans salmer, men foretog ændringer
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og skar ned på versantallet115.
DS53 blev enestående derved, at en ny salmebog aldrig tidlige
re var blevet indført så gnidningsfrit. Ikke kun på kirkesangens
område, men også mere generelt kom den til at symbolisere en
sammensmeltning af det nordslesvigske med det kongerigske116,
og mindre end to år efter dens udgivelse var der en halv million
eksemplarer ude i kirkerne og hjemmene"7. En kreds af kul
turpersonligheder omkring stiftsprovst Hee Andersen var ude
med et alternativ til DS53 meget kort efter dens udgivelse, men
formåede ikke at skabe tilstrækkelig interesse om projektet; ved en
afstemning om de mest folkekære salmer var resultatet, at de 98 af
dem allerede var optaget i DS53118.
B var i DS53 repræsenteret med 127 salmer, hvilket var en for
øgelse på 15 salmer i forhold til KH. Resultatet blev en moderat
revision og fornyelse af KH. Selv om udgangspunktet igen var
at føre flere salmer tilbage til deres originale skikkelse, måtte
redaktionsgruppen endnu en gang tage et udstrakt hensyn til
det indsungne119, hvilket blandt andet skyldtes, at røster fra den
missionske fløj endnu en gang havde slået til lyd for, at de sprogli
ge ’moderniseringer’ skulle bibeholdes120. Et eksempel herpå er, at
fjerde strofe af Her kommer, Jesus, dine små (som forklarer talen
om kors og død i slutningen af tredje strofe) efter at have været
med i Prøvesalmebogen fra 1951 alligevel ikke blev optaget121.
Væksten i antallet af Bs salmer skyldes primært indflydelse fra SS,
og den søndeijyske tradition for ubearbejdede B-salmer gjorde, at
Her vil ties ved denne lejlighed bragtes i dens oprindelige form122.
Desuden blev der optaget fire salmer fra S-S, som nu for første
gang kom med i en autoriseret, kongerigsk salmebog. I det hele ta
get kan tre aspekter af Bs salmer siges at have været årsag til hans
konsolidering i DS53: deres stærke tilknytning til den bibelske
tekst, deres høje poetiske kvalitet og deres stærke billeder123.
Op, al den ting - 1953
Bortset fra, at DS53 følger den netop ikrafttrådte retskrivnings
reform, er der ikke sket tekstlige ændringer i forhold til KH. Sal

mehistorikeren A. Malling, som skriver sin Dansk Salmehistorie i
årtierne derefter, beklager imidlertid, at DS53 har fulgt ændringen
fra ”i rad” til ”på rad”, som KH indførte.
Den danske Salmebog (2002)
Hvor det tidligere ofte havde været divergenser i en kirkelig
anskuelse, der på en eller anden måde førte til ønsket om en ny
salmebog, var det denne gang snarere eksperimenter med den
kirkelige sang og en ny salmedigtning, der blev katalysator i for
hold til at nedsætte den salmebogskommission, der fik i opdrag at
tilrettelægge Den danske Salmebog 2002 (DS02). Sammenfalden
de med ungdomsoprøret skete der en udvikling inden for kirkens
fællessang, idet der - på opfordring af de kirkelige børne- og ung
domsorganisationer - blev skrevet et væld af salmer og sange til
brug ved gudstjenester for den yngre del af menigheden124. Mens
den mest produktive danske salmedigter i midten af det tyvende
århundrede, K. L. Aastrup, siden DS53 havde skrevet en række
nye salmer, dukkede der i slutningen af tresserne og i begyndelsen
af halvfjerdserne en række nye salmedigtere op, som udgav egne
salmesamlinger. De grundtvigsk-tidehvervske, repræsenteret af
Kirkeligt Samfund og Dansk Kirkesang, udgav i 1976 46 Sal
mer og to år efter udgav Kirkeligt Centrum ’78-tilleegget. En fri
arbejdskreds med tilknytning til IM og de konservative teologiske
kredse udgav i 1981 129 Salmer125, hvori der er medtaget 8 af Bs
salmer, som ikke tidligere har været optaget i nogen af de autorise
rede salmebøger126. IMs udgivelse Hjemlandstoner fru 1989 med
tog 12 ikke tidligere optagne salmer af B, som alle har karakter af
åndelige sange127, mens Luthersk Mission i sin sangbog Åndelige
sange og salmer fra 1967 fordoblede andelen af B-salmer i forhold
til forgængeren128. Således var Bs salmer i stigende repræsentation
hos den kirkelige højrefløj i anden halvdel af 1900-tallet, sandsyn
ligvis som en reaktion på tidehvervsbevægelsens og afmytologise
ringens indflydelse i efterkrigstiden.
DS02 blev taget i brug pinsedag 2003, og blev i udgivelsesåret
solgt i 350.000 eksemplarer, af hvilke de 100.000 blev anskaffet af
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private129. Dette antal var over det forventede, og i årene herefter
valgte endnu flere menigheder at anskaffe sig DS02.
P. A. Noer pegede i sin specialeafhandling på en række salmer,
som han mente kunne komme i betragtning til DS02. Kun én af
dem, Guds Søn har gjort migfri fra S-S, kom imidlertid med - og
er den eneste salme af B, som ikke tidligere har været optaget i en
autoriseret salmebog. Det samlede antal B-salmer faldt en smule
fra DS53 og er nu på 116; i forslaget til salmebogen, som udsend
tes i år 2000, var der 114 salmer af B, hvoraf 2 var nye130.
Det ønske om tilbageføring af salmerne til deres oprindelige form,
som tog sin begyndelse i romantikken efter E, nåede ved DS02 et
radikalt stade. Salmekommissionen udtrykte i sin Statusrapport
fra 1996, at ”den overordnede målsætning ... har været at bevare
Brorsons originale tekst, så vidt det overhovedet har kunnet lade
sig gøre”131. Videre argumenteredes det, at originalen i flere tilfæl
de var mere forståelig end det lag af redaktioner, der er foretaget
gennem historien, mens beskæringer - til trods for deres karakter
af amputering - var nødvendige, dog kun af hele strofer132. En
kritik i tidsskriftet Dansk Kirkesangs Årsskrift kom blandt andet
ind på, at den tekstlige tilpasning, som den folkelige B-sang gav
salmerne, blev udgangspunkt for deres indgang i de autoriserede
salmebøger, og at det derfor ville være absurd at forsøge at indføre
originalteksterne133. Mens en tilbageføring i heldigste fald kunne
resultere i poetiske og indholdsmæssige nuanceringer, ville det
sproglige i visse tilfælde medføre teologiske motiver, som man
efter skribenternes mening kunne stille spørgsmålstegn ved;
eksempelvis er Bs brug af ordet ”sød” ofte uheldig på grund af
udtrykkets erotiske undertoner134, som allerede litteraten H. Brix
påpegede135. Selv om salmebogskommissionen måtte bøje sig for
en udbredt kritik af deres teksdige tilbageføringer, som kunne
bevirke salmens løsrivning fra dens gudstjenstlige anvendelse,
indførtes ordet ”sød” i nogle tekster - eksempelvis i sidste strofe
af Op, allefolk på denne jord, hvor ”Så lad, o hjertemilde Gud” er
blevet til ”Så lad, o hjertesøde Gud”. Således markerede den sid
ste proces op mod DS02s udgivelse - som det også er antydet ved

tidligere salmebøger - en vis konservatisme, hvor kommissionens
intentioner i et salmebogsforslag modereres af diverse svar.
Op, al den ting - 2002
Bortset fra en gennemgående rettelse af alle udråbstegn til
spørgsmålstegn i de strofer, der indledes med et spørgsmål, er der
ikke foretaget en eneste ændring i forhold til DS53. Forslaget til
ændring af salmen i Statusrapporten er imidlertid ganske radikalt.
Salmebogskommissionens arbejdsgruppe foreslog at genindføre
originalens tredje strofe - som litteraten V. Andersen anså for
at være en ’’mattere Gjentagelse” af anden strofe136 - så salmens
længde forøgedes. Desuden fandtes det allerede af P ændrede
’’fuglespring”, og sidste strofes begyndelseslinje var også ført
tilbage til sin oprindelige ordlyd. Også den ændring fra ”i rad”
til ”på rad”, hvis meningsmæssige implikationer er beskrevet
ovenfor, og som KH indførte, var her forsøgt tilbageført137. Disse
forslag i forhold til salmens ordlyd i DS02 viser imidlertid, at det
indsungne og vante igen har vundet over den tilstræbte autentici
tet.
Afslutning
Bs salmer har haft en fremtrædende virkningshistorie i de danske,
autoriserede salmebøger. 14 af hans salmer har været repræ
senterede i samtlige salmebøger138 og til trods for en skiftende
indstilling til pietismens teologi og poetiske udtryksmåde, har
hans salmer gennem det sidste århundrede haft en høj repræsen
tation i de officielle salmebøger. Dette skyldes, at der fra midten af
1700-tallet i Søndeijylland blev sunget salmer af B uafhængigt af
de officielle salmebøger, og at der især i tiden efter år 1800 i væk
kelsesmiljøerne blev sunget salmer af B; disse to spor i B-sangens
historie fusionerede med det officielle salmebogsspor i henholds
vis KH ogDS53.
Det ønske om at føre Bs salmer tilbage til deres oprindelige
ordlyd, som har lydt siden midten af det 19. århundrede, er
endnu ikke opfyldt. Det skyldes sandsynligvis først og fremmest,
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at mange af hans salmer er så indsungne i den redigerede form, at
det ganske enkelt har været for svært at ændre på salmesangens
praksis. Desuden har det danske sprogs forandring siden Bs tid
vanskeliggjort en klar forståelse af hans sproglige udtryk.
Jeg formoder, at Bs salmers popularitet er begrundet i den sprog
lige form, de har i dag. Salmebogsredaktørerne har gennem årene
arbejdet på at tilpasse disse tekster deres samtid - snarere end de
res specifikt pietistisk-teologiske indhold er det en erkendelse af,
at de som sungne salmer med et klangfuldt sprog og en suveræn
billeddannelse har øvet en stor tiltrækning på menighederne.
Følgelig kan jeg - efter at have fulgt Op, al den ting - konkludere,
at denne salme ikke er repræsentativ for de kraftige ændringer,
som andre af Bs salmer har været udsat for. Som en af de i dag
allermest populære af hans salmer - og som kun i ringe grad er
præget af en pietistisk teologi - har den sandsynligvis gennem
salmebogshistorien nydt så stor popularitet, at man ikke har fun
det grund til at ændre i den. Den har ved sin almenmenneskelige
sansningserfaring og sit skabelsesteologiske fokus været respekte
ret i adskillige kirkehistoriske perioder og kirkelige miljøer.
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”PSALMER I 2000-TALET”

NYA PSALMER I SVENSKA KYRKAN

AF MADS DJERNES
madi@km.dk

Til trods for, at den seneste officielle salmebog i Sverige blev
udgivet i 1986, udgav man allerede i 1994 et tillæg med navnet
Psalmer i 90-talet, som — efter den officielle salmebogs revision
i 2002 - i 2006 blev fulgt op af endnu et tillæg med det aktuali
tetsbetegnende navn Psalmer i 2000-talet. Dette tillæg indeholdt
naturligvis nyskrevne salmer, men også et udvalg af salmer fra det
foregående tillæg. Som et tegn på, at samlingen kompletterer de
800 salmer i ”Den svenska Psalmboken med tillågg”, begynder
nummereringen med 801. Adskillige danske tekstforfattere (i
oversættelse) og komponister er repræsenterede.
I 2011 forvarede Karin Karlsson sin licentiatfhandling med titlen
’’Psalmer i 2000-talet - nya psalmer i Svenska kyrkan”, som er
skrevet ud fra hendes eget faglige krydsfelt, litteratur- og musik
videnskab. Karlsson, der tillige har arbejdet som kirkemusiker,
har således undersøgt salmerne ud fra såvel et tekstligt som et
musikalsk aspekt.
Hensigten med det nye tillæg har været, at det - ved hjælp af ny
skrevne salmer - bidrager til at opretholde den officielle svenske
salmebogs karakter af’’folkebog”. Det er sket ved at give plads til
de spørgsmål, som optager mennesker i dag, eksempelvis fred,
miljø, samliv og arbejdsmiljø. Rent sprogligt er det enkle og in
kluderende blevet tilstræbt for ikke at udelukke de kirkegængere,
som ikke er fortrolige med de ældre salmers sprog- og billedver-

den. Det postmoderne gudsbillede er blevet taget i kærlige (sven
ske) hænder: Gud er hverken han eller hun, så navnet ’’Herren”
er udeladt, og der er i teksterne så vidt muligt en balance mellem
de mandlige og kvindelige kønspronominer. Eksempelvis er der
flere salmer om Bibelens kvindeskikkelser; en af dem er ’’Kvinnan
som smorde Jesus”, som er skrevet over Luk 7,36-50, og i ’’Mam
ma! Var år du?” tiltales Gud som mor.
Også på det musikalske område markerer tillægget en udvikling.
Såvel det viseprægede som det mere rytmiske har fået en større
plads end tidligere for at imødekomme det folkelige; forskellige
aldersgruppers varierende musiksmag er derfor søgt tilgodeset,
samtidig med at sangbarheden er blevet vægtet højt. Ved konse
kvent at forsyne salmernes melodilinje med becifringer gives der
nu en umiddelbar mulighed for at lade sangen ledsage af andre
instrumenter end orglet, selv om Karlsson i et interview påpeger,
at orglets kvalitet er, at det med sin store frekvensspredning er
med til at oppebære sangen.
Formålet med afhandlingen har været at undersøge, om formålet
og retningslinjerne for salmebogstillægget Psalmer i 2000-ta
let er blevet opfyldt og fulgt. Desuden har Karlsson undersøgt,
hvilken udvikling den nye salmedigtning i Sverige har taget ved
at undersøge karakteren af de nyskrevne salmer i den officielle
salmebog fra 1986, i dens revision fra 2002, i tillægget fra 1994
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og i tillægget fra 2006. Har teksternes åbenhed givet den syngen
de mulighed for at selv at fortolke, og har kirkegængeren af i dag
mulighed for at identificere sig med teksternes problemstillinger?
Det er åbenlyst, at man ved tilrettelæggelsen af det seneste tillæg
ikke - som man gjorde det ved den seneste officielle salmebog
- har tilrettelagt indholdet ud fra blandt andet trosartiklerne,
gudstjenesten, kirkeåret og traditionelle kirkelige begreber (fx tro,
omvendelse, skyld og efterfølgelse), men i stedet arbejdet ud fra
temaer som eksempelvis ’’mellem ondt og godt”, ’’menneskelige
katastrofer” og ’’kirken i verden”. Karlsson bemærker desuden, at
den kirkelige tradition har åbnet sig mod det økumeniske og den
kønslige ligeberettigelse ved at inkludere flere salmer oversatte fra
andre sprog samt lade flere kvindelige forfattere og komponister
være repræsenterede.
Afhandlingens affattelsestidspunkt synes meget velvalgt, eftersom
næste skridt i svensk salmebogshistorie sandsynligvis er en helt
ny salmebog. En fremtidig salmebogskommission kan derfor
drage nytte af dette grundige analysearbejde i forhold til en stor
del af den salmemængde, som må formodes at skulle indgå i en
kommende udgivelse.

MADS DJERNES er cand. musicae. i kirkemusik fra Det
jyske Musikkonservatorium samt stud. theol. Han har
virket som organist ved forskellige kirker siden 1996 og
været ansat ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Nu er
han organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker
samt timelærer i hymnologi, kirkemusik og messesang
ved Pastoralseminariet i Aarhus.
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ÅRSTIDSPSALMER FRÅN ÅLAND

AV KARIN KARLSSON
karinvkarlssnn@hotmail.com

1985 skrevs ’’Sommarpsalm från Åland”, fbrst i sviten Arstidspsalmerfrån Åland, med text av Goran Andersson och musik av
Knut Griissner. Sommarpsalmen fdljdes av ytterligare tre psalmer,
en for varje årstid, under tiden fram till 1992. Psalmerna skrevs
for koren vid Godby hogstadieskola, som sjong dem forst, men de
spred sig snabbt runt om på Åland och snart åven utanfbr land
skapet, både till finska fasdandet och till Sverige.
Psalmsviten gavs ut 1996,1 och enskilda psalmer har dessutom
getts ut i olika samlingar. Hela sviten har spelats in på skiva och
DVD av den ålåndska koren Cantilena, dels i korsåttning, dels
som unison sång till orgel. Finlands svenska sång- och musik
forbund har aviserat utgivning av ett håfte med årstidspsalmerna
samt ytterligare några sånger.2
Goran Andersson och Knut Griissner har samarbetat sedan
mitten av 1970-talet och skriver for många olika sammanhang,
forutom for skola och kyrka åven for grupper som Visans vånner
och Spelmansgillet på Åland. Griissner menar att det lange rått
brist på genuint ålåndska sånger, och deras verklista visar att de i
hog grad har bidragit till att avhjålpa denna brist. Listan omfattar
cirka 30 titlar, varav tolv år psalmer och
ovriga år visor av olika slag.3
Knut Griissner år musiker, pedagog och
tonsåttare. Han foddes i Berlin 1939
och kom under andra vårldskriget med

sin mor och sina syskon som flykting till Åland. Hans mor hade
sina rotter dår, och dår blev han kvar. Griissner har under många
år tjånstgjort som musiklårare vid hogstadieskolan i Godby. Han
år numera pensionår men fortfarande verksam som tonsåttare,

Goran Andersson år lårare, forfattare
och ornitolog. Han år fbdd 1948 och
uppvuxen i Mellansverige. 1972 kom
han till Finstroms kommun på Åland
och blev finlåndsk medborgare med
ålåndsk hembygdsrått. Dår tjånstgjorde
han som lårare vid skolan i Godby men skrev också visor och
ågnade sig åt fagelskådning. Sedan 2003 bor han på Oland och
arbetar som volontår vid Ottenby fagelstation. På internet kan
man låsa hans fågeldagbok. 2001 fick han stipendium från Anders
F rostenson-stiftelsen.5
Andersson och Griissner har varit lårarkolleger och bosatta i
Godby som år centralort i Finstroms kommun norr om Mariehamn. Bland inspirationskållorna till sitt skrivande nåmner de
olika miljoer i denna trakt men specieilt naturreservatet Pråstgårdsnåset. Vattnet och strånderna år granne med ett oppet och
småkuperat landskap som sedan urminnes tider år betesmark for
pråstgårdens djur. Hår finns hassellundar, ekbackar och betade

strandangar. I lundarna blommar den ovanliga, violetta majvivan
och den insektsatande tatorten liksom en mangd andra blommor
och orter.6
Gbran Andersson namner som specieil inspirator Valdemar Ny
man (1904-1998), finlandsk landsprost i Finstroms kyrka 19341968, forfattare och kulturpersonlighet. Nyman skildrade Åland
både i fack- och skønlitteratur och formedlade sin kunskap om
och karlek till den ålandska naturen bland annat genom att leda
blomstervandringar.7 Ur hans verk På ålandska vågar till lands
och till sjdss citeras foljande:
Vet man något om de fjardar och sund som stavarna klyver och
om de fjårrblånande eller nargrona land man kan urskilja år resan
genom denna i vårlden alldeles enastående arkipelag dubbelt
nojsam. Visst finns det mer storslagna landskap - det finns skonhetssyner av mer affischklatschigt mondån natur eller mer vilt
odemarksromantiska. Vad vi i detta landskap ser år den ålskades
anlete, intimt, med det outsågbaras charm, oppnande sig som
blomman for den enkelt fattiga kårlekens allvarsljus.8
Om årstidspsahnerna

Psalmerna år konkreta och detaljrika med en tydlig lokalfårg. Varje psalm år knuten till en beståmd del av Åland. Hår finns det blå
havet med fjårdar och vågor som slår mot strandens roda granitklippor, ångar och lundar med blommor och gronska liksom ett
rikt fagelliv som våxlar mellan årstiderna. Landskapet speglas
åven i språket;Jjårdar och hådor1 tillhor Ostersjons landskap.
Rikedomen i beskrivningen av fågellivet avslojar att fbrfattaren år
ornitolog, och det levande och kreativa språket har flykt - precis
som fåglarna. Psalmerna visar på skapelsens storhet, dock utan att
bli hbgtidliga eller strama, och de uttrycker stor tillit och trygghet.
De utmynnar i tacksågelse till Gud, den nårvarande skaparen i
den fortgående skapelsen. Texterna år ursprungligen skrivna for
ungdomar, och enkelheten tillsammans med det rika bildspråket
gor dem tillgångliga for alla åldrar.

Trots den lokala forankringen och detaljrikedomen kånns tex
terna allmångiltiga, och de sprids alltmer åven utanfor Åland. De
har karaktår av skapelsepsalmer, dår Gud beskrivs som Skaparen,
nårvarande i sin skapelse. I denna gudsbild kan man uppleva ett
slåktskap bland annat med de psalmer som på senare år håmtats
från den keltiska traditionen och Iona Community i Skottland
och som tolkats till svenska.10
Texternas rim, meter och betoningsmonster fungerar genomgående smidigt, samtidigt som melodier och text oftast år kongeniala.
Sångbarheten år god tack vare bekvåmt tonomfang och enkla
intervall. Griissner såger sjålv att ”alla mina visor/sånger år rått
små och enkla, men de år låtta att sjunga”.11
Vårpsalm från Åland12

Vårpsalmen år tillågnad Finstroms kyrka och dess omgivningar i
hjårtat av Åland, den trakt dår Valdemar Nyman var verksam. Fbr
fattaren såger sig skildra skårgården ”i en slags Nymansk anda”
men också med ett personligt språk.131 de två forstå verserna
beskrivs vårens ankomst som ett årligt under. Våren personifieras
och vaknar ur en vinterdrbm. Skeendet beskrivs med ord for alla
sinnen, Ijus och fårger, dofter och fagelsång, och med stor åskådlighet som i ’’cirrusmoln mot blåa skyn”. Vårens starka krafter
visar sig i kustmiljbn: ”nu bryter fjården kylans grepp i Ijus och
dån når isen går”. Våren speglas också i fågellivet. Lårkan breder
ut sin vinge, och kustens faglar, ”vipor, måsar, ejder, flyger till sin
sommarb och bygger /.../ fågelbro mot bppen sjb”.
Tredje och sista versen år också beråttande men har samtidigt
karaktår av en tacksågelse till Gud trots att Gud inte tilltalas direkt: ’’Månskan faller ner på knå till bon som tack for vårens Ijus”
i kyrkan, medan ’’orgeln spelar, sången brusar”. Vårens vårme når
ånda in i sjålen och inspirerar till jubelsång.
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Vårpsalm från Aland

Text: Goran Andersson
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Melodi: Knut Grussner
Arr: Jan Hellberg

mot

2. Nu bryter fjarden kylans grepp
i Ijus och dån nar isen går,
nar vinden spelar, vågor andas
frusen skargård biir till vår.
Då stracker vipor, måsar, ejder,
flyger till sin sommaro
och bygger tusen vingars toner;
fagelbro mot dppen sjo.
3. Och manskan faller ner på kna
till bon som tack for vårens Ijus,
nar orgeln spelar, sången brusar,
fyller hela Herrens hus.
Då vaknar sjålen av all varme,
lovar, prisar vårens bud
och sjunger tusen psalmers toner;
jubelsång till Herren Gud!
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Sommarpsalm från Åland

Text: Goran Andersson

i

B*>

7

Bl>

Dm

Melodi: Knut Grussner

C7

Gm7

F

m------- m-----ar

nu

glad - jens

far

-

ger,

har

ar

nu

glad - jens

2. Nu sjunger varje manska med stamma ren och klar,
från fjardar, berg och skogar det brusar nu till svar.
Hor ejdems rop från bådans hall
och naktergal i sommarkvall.
Har ar nu gladjens rostar,
har ar nu gladjens rost.
3. Nu strommar det av varme från sol till lovvad ang
och livets vatten skoljer i Ijumma sommarregn.
Se svalans flykt i sunnanvind
och gronskans Ijus i bjork och lind.
Har ar nu gladjens vindar,
har ar nu gladjens vind.
4. O du, min Gud, som skapat allt vackert med din hand,
jag vill så gama vandra din stig langs livets strand.
Du raknar al la sandkorn dar,
for allting lika viktigt ar.
Har ar nu gladjens budskap,
har ar nu gladjens bud.

Copyright © 1989 Wamer/Chappell Music Scandinavia AB
Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing/Faber Music Ltd.

farg.

Versernas långa rader och regelbundna rim skapar mjuk karaktar
och passar val till innehållet. Inledningsraden innehåller allitte
rationer, ”vaije vår/.. ./vaknar/.. ./vinterdrom”, liksom slutraden
av varje vers, dar ”tusen /.. ./toner” upprepas men texten i ovrigt
varieras:
larkan ”målar tusen klockors toner”
kustfaglarna bygger ’’tusen vingars toner” och
sjålen ’’sjunger tusen psalmers toner”.
Det levande och kreativa språket ar val fbrankrat i naturen och
miljon och kanns nyskapande som psalmspråk. Rytmen år stigande, rimmen enstaviga och versen parrimmad, en versform som år
smidig och naturlig till textens innehåll och stil.
Melodin smålter vål samman med den livfullt beråttande texten
genom alla sina åttondelsrorelser, stegvis och i treklanger som ger
luft och rorelse: man kan se solen glittra, hora vattnet droppa och
kånna livet vakna. Genom våxlingen mellan fyr- och femtakt far
vage fras ett forlångt slut som ger vila i sången. Melodin år enkel
att uppfatta och sångbar med sitt bekvåma tonomfång.
Sommarpsalm från Åland14
Når svenska skolbarn sjunger ’’Idas sommarvisa” sjunger ålåndska barn ’’Sommarpsalm från Åland”, en nutida psalm som
signalerar skolavslutning och sommarlov och som så gott som alla
skolbarn kan utantill.15 Psalmen år tillågnad Valdemar Nyman och
fbrfattaren beråttar: ”F6r min inre syn sågjag då hur han åter stod
nere på Pråstgårdsnåset denna vackra dag i maj, hur han slog ut
med hånden for att visa oss allt det vackra”.16
Forstå versen lyfter fram sommarens och landskapets fårgrikedom, ’’glådjens fårger”, och talar till synsinnet. Backarna lyser
av den gula vivan och på ångarna blommar orter ’’tusenfalt”. Blå
vågor slår mot strandens roda granit och bland alla klara fårger
lyser den vita kyrkan mitt i byn.

Andra versen skildrar ett Ijudlandskap, ’’glådjens roster”, och
talar till horseln. Månniskans klara och rena sång far svar från
naturen, från fjårdar, berg och skogar. Fåglarna bidrar till sången:
ejdern ropar från ’’bådans håll” och nåktergalen sjunger i sommarkvållen.
I tredje versen beskrivs sommarens ljus, dess vårme och vindar,
’’glådjens vindar”. Solen vårmer den lovade ången, och det livgivande regnet år Ijumt. Svalan flyger i sunnanvinden och gronskan
lyser i lovtråden.
De tre forstå verserna år huvudsakligen beråttande men innehåll
er också imperativer: ”H6r ejderns rop...” och ”Se svalans
flykt..Texten år skriven i jag- och vi-form och inkluderar alla
som sjunger. Den fjårde och sista versen riktas till Gud, skaparen,
i stor tillit: ”jag vill så gårna vandra din stig långs livets strand”.
Fortsåttningen, ”Du råknar alla sandkorn dår”, tycks anspela på
avsnittet om Guds omsorg i bergspredikan,17 och delta år ’’glåd
jens budskap”.
I femte och sista raden i vaije vers lyfts versens tema fram. Hår
finns ordet glådjens två gånger i olika konstellationer, en upprepning som understryker och fbrstårker innehållet samtidigt som
den ger raden karaktår av omkvåde: ”hår år nu glådjens fårger,
hår år nu glådjens fårg”.18 Versen har stigande rytm och enstaviga
parrim i de fyra forstå raderna medan den femte raden har annan
form. Forstå, andra och femte raderna har samma långd, medan
tredje och fjårde raderna år kortare och har samma långd.
Melodin år mycket fbljsam mot texten och harmoniken år rik.
Åttondelarna ger en kånsla av liv och aktivitet. Stegvisa rørelser
uppåt våxlar med fallande terser. Det finns många durtreklanger,
och melodin i tredje och fjårde raden består av sekvenser. Den
femte raden borjar som den andra och faller tillbaka till tonikan i
avslutningen.
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Sommarpsalmen kommer att ingå i det finlandssvenska
psalmbokstillagg som nu ar under utgivning.19 Psalmen finns också dversatt till finska och ingår i det finska forslaget till psalmbok
stillagg som kommer att behandlas under hosten 2015.20 Texten
har också lockat en dansk psalmskapare och oversattare, Benedik
te Brisson, att gora en tolkning till danska. Titeln blev ’’Odsherred-salme - efter ’Sommarpsalm från Åland’”. Halvon Odsherred
på nordvåstra Sjålland har ett landskap och en miljo som skiljer
sig från Ålands, och i tolkningen har dårfor en lokal anpassning
gjorts. Den gula vivan har ersatts med raps, och kyrkans mur år
rod, inte vit. Ejdrar och bådor finns inte i denna trakt, så ’’ejderns
rop från bådans hall” har dårfor ersatts med det mer allmånna
’’fugleskrig fra strandens krat”. ”L6vad ång” har blivit ’’klint och
vilde hegn”.21 Denna tolkning år ett fint exempel på hur originalets ståmning och helhet åndå formedias vål, trots att tolkningen
inte foljer originalet ord for ord.
Hostpsalm från Åland22
Denna psalm år ursprungligen skriven till en samling for eleverna
vid Gudby skola i Saltviks kyrka på norra Åland vid låsårets borjan. Texten knyter an till trakten kring kyrkan, gammal kulturbygd
med bordig jordbruksmark. Hår finns den stora Hagaslåtten som
år den storsta oppna ytan på Åland. Området år vålkånt for forfattaren från många års fagelexkursioner.23
Forst skildras overgången från sommar till host med bilder av
kvardrojande solvårme och skord. Så foljer två verser med bilder
från hav och segling, men hår fyller kustmiljon fråmst funktion
som bilder for livet, och lokalfårgen år inte lika framtrådande hår
som i de dvriga årstidspsalmerna - hår finns inte heller några fåglar. Hår beskrivs tryggheten infor framtiden och tilliten till Gud,
och årstiderna kan åven uppfattas som livets skiften. Skaparen
både styr och visar våg samtidigt som han stillar oron. Texten år
skriven i jag-form, och perspektivet kånns mer personligt ån i de
ovriga tre psalmerna.

Bildspråket år alltså håmtat både från segling och vandring, med
roder och vandrares stav. Ledstjåma kan ses som en forebild for
handlande.24 Fyr har nåraliggande innebord, och de två orden
forstårker varandra.
Texten har enstaviga korsrim och fallande rytm, dår versen smålter vål samman med fjårdedelarna i melodins mjuka 3/4-takt. Text
och melodi tillsammans skapar en kånsla av lugn och trygghet.
Melodin har viskaraktår med ackordbyte i vaije takt, och harmoniken varieras genom parallellackord. Den ror sig i små steg inom
ett begrånsat och bekvåmt omfang och får en Ijus avslutning med
en lång ton på tersen.
Vinterpsalm från Åland25
Forfattaren beråttar: ’’Derma psalm for oss till ett vintrigt Kokar.
Den boijar med en vy från eftermiddagsfåijan på våg hem efter
en isande kali vinterdag bland faglarna dårute i den sydostligaste
skårgården. På Hamno, på våg till stallet och kyrkan, finns ett
andrum uppe på berget, dår sjålva utsikten biir en insikt”.26
Bildspråket år målande och suggestivt, inspirerat av havsmiljon
vintertid. I forstå versen ’’stryker isen sin hlånande spegel ut over
fjårdarnas vatten”. ’’Himlen tar ner sina frostiga segel” och ”dagsIjuset jagas av natten” ger uttryck for morker och for att dagarna
biir kortare. Så formuleras en bon om att snon ska ge frid och vila
åt naturen på ’’sommarens 6” och om att isen ska bli en bro over
fjårdarna.
I andra versen beskrivs utsikten mot horisonten med skeppens
lanterner som lyser, medan stjårnorna gnistrar på vinterhimlen.
En stjårna lyser sårskilt starkt och visar våg genom ’’vårldarnas
vimmel”. Hår fors julens under in i texten med en bon om att
stjårnan ska lysa frid over barnet i stallet och ”ge juletid åt jorden
så kali”, en kyla som kanske inte bara beror på vintern. Hår placeras alltså julberåttelsen in i den kalla nordiska vinternatten: Jesusbamet år fott, och de tre vise månnen foljer ’’profeternas stjårna”
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Text: Goran Andersson

Hostpsalm från Aland

2. Trygg kan jag segla mot framtidens strand,
tand ar min ledstjamas fyr.
Allting år ordnet av Skaparens hand:
- sakert min livsbåt Han styr.
3. Oron jag kånner for stormande hav
stillas av Herren ombord.
Rodret Han håller, en vandrares stav:
- visar mig våg på vår jord.
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Melodi: Knut Griissner
Arr: Jan Hellberg

Vinterpsalm från Åland

Text: Goran Andersson

Musik: Knut Griissner
Arr: Jan Hellberg
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2. Mot horisonten syns skeppens lanterner
under en gnistrande himmel.
En lyser starkast bland tusende stjamor
en vag genom varldamas vimmel.
Låt den lysa frid over barnet i stall
och ge juletid åt jorden så kali:
- Ge natten en gristrande himmel!
3. Tre viseman på sin vag over Qardan,
tyder profetemas stjama.
Blinkande fyrer i otrygga varlden
ar Ijus, som vi foljer så gama.
Låt Gud lyse frid over kyrkan på dn
och ge vilotid åt sommarens fron:
- Sov lugnt under Betlehems stjama!

Copyright © 1996 Wamer/Chappell Music Scandinavia AB
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2. Natten år klar och Orion står vakt
vid stallet med månniskans frålsning:
Allt stammer in, som profetema sagt
år stjåmans och ånglamas hålsning.
3. Stiger sen in i vår kyrka till bon
och sj unger i brusande sången:
Heliga natt over snoklådda 6n,
se Kristus till jorden år kommen.
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over fjardarnas is. Bibelanspelningarna år tydliga,27 samtidigt
som vi befinner oss i Norden. Hår finns många slag av Ijus: hela
stjårnhimlen men också Betlehems stjårna, lanternor och blinkande fyrar som lyser oss genom den ’’otrygga vårlden”.
Varje vers slutar med en bon: ”Låt snon lysa frid over sovande fro
..”Låt den [=stjårnan] lysa frid over barnet i stall...” och ”Låt
Gud lysa frid over kyrkan på on ...”.
Texten har fallande rytm och sju rader. De fyra forstå raderna år
beråttande medan de tre sista har formen av en uppmaning, en
bon. Rimflåtningen år avancerad: forstå och tredje raderna rimmar med tvåstaviga rim liksom andra, fjårde och sjunde raderna.
Femte och sjåtte raderna rimmar med enstaviga rim. Texten år
skriven i vi-form.
Aven hår innehåller melodin många åttondelar, men tempot år
lugnare ån i vår- och sommarpsalmerna och foljer det stillsamma beråttandet. Melodin forflyttas huvudsakligen stegvis och i
treklanger.
Psalmen ingår i det svenska psalmbokstillågget Psalmer i
2000-talet som Ps 86228 och texten i Psalmema slår ut under
valven i klasar.29 Den kommer också att ingå i det finlandssvenska
psalmbokstillågg som nu år under utgivning. Texten har oversatts till finska och ingår i det forslag till psalmbokstillågg som
kommer att behandlas under hosten 2015.30 Psalmen finns också
inspelad på skiva med koren Aurora från Åbo.
Trettondagsvandring31
Fbrfattaren beråttar att texten år en fortsåttning på ’’Vinterpsalm
från Åland”, tillkommen några år senare, och att den inspirerades
av en betraktelse.

KARIN KARLSSON er litteraturvidenskabeligt uddannet
og ph.lic. fra Goteborgs Universitet (2011) på licensi-

atuppsats Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska
kyrkan. Desuden spiller hun en fremtrædende rolle
inden for Anders Frostensonstiftelsens psalmskola. Hun
har yderligere været kirkemusiker ved Svenska kyrkan
Alingsås.
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ODSHERRED-SALME - EFTER "SOMMARPSALM FRÅN ÅLAND”

AF BENEDIkTE BRISSON
benedikte.brissnn@gmail.rnm

Nu lyser vore marker
af rapsens gule duft
og engens tusind blomster
i forårsdagens luft.
Se grønne træer og havets blå
mod røde kirkemure stå,
her er nu glædens farver,
se, glædens farveskær.

O du min Gud, som skaber
et forår ved din Ånd,
led mig på livets strandbred
og hold mig i din hånd.
Hvert sandkorn her er talt af dig,
din kærlighed omslutter mig,
det er nu glædens budskab,
det er nu glædens bud.

Nu synger mand og kvinde
med stemme ren og klar,
fra skov og fjord og bakker
det bruser nu til svar.
Hør fugleskrig fra strandens krat
og nattergal en forårsnat,
Her er nu glædens røster,
her er nu glædens røst.

Goran Andersson 1986
Benedikte Brisson 2014

Nu strømmer solens varme
mod klint og vilde hegn,
og livets vande rammer
os lunt som forårsregn.
Se svalens flugt i søndenvind,
det grønne lys i gran og lind,
her er nu glædens vinde
her er nu glædens vind.
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MOTEN MED BRITT G HALLQVIST

AV KARL-JOHAN HANSSON
hansson.kj@gmail.com

Jag var for många år sedan med om en fotbollsmatch som inte har
låmnat mig i fred. Hemmalaget Vasa IFK spelade en avgorande
match om avancemang till division 1. Kampen var jamn, 1 - 1.
Alldeles mot slutet lyckades IFK gora mål. Då boijade ett gang
tonåriga pojkar plotsligt sjunga så att det ekade over låktaren:
’’Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn skapade
Gud ... Herre, vi taekar dig.”
Sedan dess har jag undrat, sokt en forklaring. Hur var det mojligt? Vi brukar inte sjunga på fotbollsmatcher. Det hor till engelsk
och mellaneuropeisk kultur. Forskning visar att finlandska man
år dåliga på allsång. Men nu ståmde en grupp pojkar upp vad de
upplevde som en fotbollspsalm. Frivilligt och spontant.
’’Måne och sol” år i dag en våra mest sjungna psalmer. Britt G
Hallqvist, som skrev texten, hor till de mest representerade i den
finlandssvenska psalmboken 1986 (i fortsåttningen forkortat Fs)
med 29 psalmer. Nåmnas kan att Anders Frostenson står for 30
och Johan Ludvig Runeberg for 28 texter. I den (riks)svenska
psalmboken 1986 med tillågg (forkortat Sv) står Britt G:s namn
vid drygt 80 psalmer, i Norsk salmebok 2013 vid 17. Men åndå?
En Britt G-psalm på en finlåndsk fotbollsmatch i division 2! Det
går inte ihop.
Jag lårde kånna Britt G i slutet av 1970-talet då hon deltog i
arbetet med forslag till en ny finlandssvensk psalmbok. Jag var
sekreterare. Efter det kom vi att umgås under många år.

Jubileum
Det har gått 100 år sedan Britt G foddes, 14 fehruari 2014,
hon dog 1997 vid 83 års ålder. Under jubileumsåret har hon
uppmårksammats med bl.a artiklar, foredrag och seminarier.
Ett viktigt bidrag till jubiléet år Lunds stiftshistoriska såliskaps
årsbok 2014, Britt G Hallqvist - diktare och teolog, med Jan-Olof
Aggedal som redaktbr och medverkan av forskare, vånner och
familjemedlemmar, sammanlagt nårmare femtio personer. For mig
personligen våcker boken olika minnen till liv. Den fordjupar på
många sått min forståelse av Britt G:s person, forfattarskap och
betydelse. I min låsning blandar jag fritt fakta från boken med
personliga upplevelser.
Forfattaren
Britt G var en produktiv psalmfbrfattare, men hon har också
skrivit mycket annat. Når man ser till hennes bakgrund år det
kanske inte så overraskande att hon blev diktare. Martin Hallqvist
beråttar i boken hur hemmet hade varit något av en litterår salong
med hbglåsning och deklamation, diskussion kring klassiker,
spbkhistorier och vilda lekar. Dår tråffades också kånda fbrfattare
som Hjalmar Gullberg och Frans G Bengtsson.
Britt G boijade skriva tidigt. Som student - hon låste teoretisk
filosofi, nordiska språk, litteraturhistoria och tyska - diktade hon
om att våndas infor tenter och att sitta på Evas kondis. Hon blev
den forstå kvinnan i studenttidningen Lundagårds redaktion.
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Sitt genombrott fick hon med barnboken Rappens på Blåsopp
(1950). For den fick hon Svenska Dagbladets litteraturpris, något
som var unikt for en barnbok. Hon skrev sagor, diktér och visor.
Hon oversatte klassiker som Dante, Goethe och Shakespeare - for
att namna några. Hon oversatte musikaliska verk som Mattenspassionen och Jesus Christ Superstar. Hon skrev texten till flera
operor, bl.a. Fange ogfri om den norske vackelsepredikanten
Hans Nielsen Hauge (1771 - 1824) med musik av Egil Hovland.
Av kyrkligt fbrf’attarskap kunde namnas många slag av texter. I
jubileumsboken behandlar Lars Eckerdal Britt G:s liturgiska
arbete, Lena Sjostrand skriver om kyrkospel, legender och lekar,
Bertil Hallin om bibliska visor och kabaréer, Solveig Hallqvist om
samarbetet med tonsattaren Egil Hovland samt Kerstin Wimmer
om bonerna.
Britt G fick många pris och utmarkelser - och uppmarksamhet.
Når Ingmar Bergman hade låst hennes bversåttning av Hamlet,
som hon gjorde for Dramaten i Stockholm, utbrast han: ”Nu vet
jag vad G:et står for i Britt G Hallqvist. Det står for genialitet.”
G:et stod annars for hennes andra namn, Gerda. Kanske hade
hon tagit modeil av barndomens Frans G Bengtsson.
Teologen
Den som har stiftat nårmare bekantskap med Britt G:s psalmer
far intrycket av en person med stark kristen overtygelse. Andå var
det hår med tro for henne ingen sjålvklarhet. ”Inte har jag någon
teologi. Jag år odogmatisk och oteologisk”, skriver hon, citerad av
Per Harling. Han visar hur Britt G åndå har formulerat teologiska
tankar for det svenska folket i en omfattning som fa andra kan
konkurrera med. Britt G var pråstfru och deltog aktivt i forsamlingsarbete, hon hade en grundlig bibelkunskap, hon kåmpade
med livets stora frågor och hade ett stort intresse for och en unik
formåga att med enkla ord och levande bilder uttrycka den kristna
tron. Hon var teolog i ordets åkta betydelse. Dårfor år titeln på
årsboken tråffande - diktare och teolog.
I boijan skrev Britt G mest for barn. Hon hade en tråffande
formåga att ge nya ord åt hogtidliga bibliska texter, vilket några

verser mot bakgrunden av Mk 10:13-16 i en tidig sång visar (Fs
463, Sv 41):
Vem år det som kommer på vågen?/ Det lyser så grant om hans
hår./Jo, det år ju Måstaren, Jesus./ Till honom, till honom vi går.
Och barnen, de sprang från sitt hopprep,/ från fåstning av lera
och strå,/ och mammorna trångdes kring Jesus,/ på armen de bar
sina små.
Men då sade Jakob och Petrus:/ ”Gå bort ifrån Jesus, ni stor./ Ni
knuffas och skriker och bråkar,/ och han ska predika, så hor!”...
Jag an tar att det år forstå gången begreppet ’’hopprep” forekom
mer i en svensk psalm. Och ord som ’’knuffas” och ’’bråkar”. Det
brukar vara mer hogtidligt i psalmboken. Men så hår skriver Britt
G.
Vågar till tro
Sven-Åke Selander, professor emeritus i kyrko- och samfunds
vetenskap vid Lunds universitet, visar i sin artikel ’’Vågar till tro.
Om Britt G. Hallqvists originalpsalmer i ett livsperspektiv” att
tron åndå inte var någon sjålvklarhet for Britt G. Hon var fodd i
Umeå. Foråldrarna skiides och hon flyttade med sin mamma och
två broder till Lund. Dår kom hon att våxa upp. Under konfir
mationslåsningen hade hon som pråst sjålvaste Anders Nygren,
senare teologieprofessor och biskop i Lund, en av Sveriges mest
kånda teologer. Britt G hade svårt att omfatta det kristna budska
pet. Hon tog i stållet ett steg som var ovanligt på den tiden. Når
låsningen var over och det skulle bli konfirmation vågrade hon att
låta sig konfirmeras. Det skulle droja många år innan hon forstå
gången deltog i nattvarden.
I en psalmdiktares forfattarskap kan det vara svårt att bedoma vad
som år personligt upplevt och vad som år ”dikt”. Mellan raderna
ger personliga erfarenheter åndå ett mer eller mindre tydligt ett
eko. Också hos Britt G (Fs 333, Sv 214):
Lår mig att bedja av hjårtat,/ inte i afton, men nu./ Hjålp mig att
gora din vilja,/ inte i morgon men nu.
Hjålp mig att ålska min nåsta,/ inte på avstånd, men hår,/ nu når
han kommer och vådjar,/ nu når han vållar besvår.
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Hjalp mig att tro på dig Fader,/ inte i himlen, men har/ i den lorvirrade vårlden./ Hjalp mig att prisa dig har.
Britt G skriver vardagligt om tendensen att skjuta upp saker och
ting: att vilja be men forst på kvållen, att ålska medmånniskan
men bara på avstånd, att gora Guds vilja, inte har och nu men i
morgon. I textens bakgrund finns Britt G: s egen tvekan. I den
tredje versen återspeglas en central tanke hos henne. Det år for
att kunna genomfora sina uppgifter i vardagslivet som månniskan
behover Guds hjalp, inte med tanke på himlen utan hår ”i den
forvirrade vårlden”.
I en tidigare text (Sv 532) återspeglas en tydlig kamp dår hon
sitter i kyrkan:
Jag kom inte hit for att jag tror./Jag kom hit forjag behover dig./
Man har sagt att du år mycket god./Jag har ingen alls som hjålper
mig.
Kåre Gud, nu vet du hur det år./ Om jag ej forstår ett enda grand/
av din hogtid, kom då som musik,/ eller sitt i bånken - håll min
hand.
Man har sagt att du år livets ord./ Mer ån ord jag her om i min
nod./ Herre Jesus, låt mig nu trots allt/ ta emot dig sjålv i vin och
brod.
Psalmen år en tvivlares bon. Det kan nåmnas att den sista versen
i originaltexten var skarpare. Britt G hade skrivit ”låt mig i otro”.
Kyrkomotet beståmde sig for en frommare losning, ”låt mig trots
allt”. Det var en mildare Britt G.
Ursprungligen publiceredes texten med tanke på konfirmander
som kan ha svårt att ta till sig det låromåssiga i kristendomen. Det
var Britt G:s egen erfarenhet.
Omtanke om utanforskap
Det som kånnetecknar Britt G:s forfattarskap år att hon vill ge
ord åt dem som står på sidan om, utanfor. Hon hade en speciell
kånsla for barn med skrivsvårigheter och skrev flere lårobocker
for sådana. Udda barn stod hennes hjårta nåra, som också diktens
Lill-Nisse med sin djupa teologi:
Det kom en ångel och råddade Lill-Nisse från den stora svarta

hunden. Han [Lill-Nisse] var fet och gråklådd. Han hade en flottig keps och fimp i mungipan.
Ångeln tog Lill-Nisse i hånden och foljde honom hem. Lill-Nisse
visste inte att det var en ångel. Angeln visste det inte heller.
Britt G skrev om invandrare och flyktingar. Hon var aktiv inom
Amnesty. Hon tånkte sårskilt också på sådana som kånner sig
fråmmande eller utanfor det kyrkliga. Hon tar starkt avstånd från
ett overdrivet sått att tala om synd och dom. ”Ska vi inte i stållet
fbrsoka måla Gud Fader som all glådjes och trygghets kålla som
ålskar både bråkstakarna och de beskedliga blyga barnen?”
I vår finlandssvenska psalmbokskommitté kunde några teologer
ibland hamna i håftiga diskussioner om rått låra. En gång hade
ordforanden svårt att fa slut på ordvåxlingen. Vi andra blev
irriterede. Britt G bad om ordet och sade stillsamt med ett spjuveraktigt leende: ”Jag undrer om också en pastor kan bli salig”.
Diskussionen var over.
Ironi och humor
Flere av Britt G:s texter handlar om uppblåst tro. Det år som att
hore ett humoristiskt eko av Jesu kritik mot fariséerna. Hon har
en dikt ’’Appelqvist”, citerad av forfattaren och tonsåttaren Per
Harling i hans artikel om Britt G. Hallqvists teologi. Appelqvist
går med nåsan i vådret. Han hår sidenslips och har galoscher med
effektrand. Han betonar vikten av att troget gå i Jesu spår och beråttar gravallvarligt om den glådje det ger. Men hans liv uppvisar
något helt annat:
Såkert dr han trogen, men så tråkig att hans kanariefåglar ddr.
Och kanske har han sett en skymt av himlen, men man får Imt att
stanna utanfor.
Men det generosa, man kunde såga krisdiga, hos Britt G år att det
finns hopp också for alla appelqvistare. Dikten slutar:
Gud som gdmmer skatter i sin himmel, har kanske skatter åt vår
van. Och kanske kommer Appelqvist att skratta når han biir ångel
och barn igen, då når har lagt av sig allt som band, från sidenslipsen till galoschens rand.
Britt G hade en dråpande humor, inte sålian kryddad med stark
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sjalvironi. Hon berattade en gång om bur besvarligt det kan
vara att ha små barn omkring sig når man borde få skriva i fred.
Hennes barnbarn - bon bodde då hos sonen Martin i Helsingfors
- ville ingenting hellre an umgås med farmor. Nu hade bon helt
enkelt blivit tvungen att kora ut dem for att kunna koncentrera sig.
Och med stort allvar hade bon forklarat att de måste låmna farmor
i fred for farmor skriver en artikel om bur viktigt det år for åldre
personer att ågna tid åt barnen.
Britt G skriver med glimten i bgat också om allvarliga ting, t.ex.
himlen. Den kommer i hennes texter månskligt och barnsligt
nåra: ”1 himlens sal år våggarna blå. Dår leker vår Herre tittut
med de små”. Också psalmerna illustrerar hennes lekfulla humor.
Så i boijan av ’’Infor Guds himlatron” (Fs 126, Sv 613). Den skiljer sig radikalt från bur våra psalmer vanligen beskriver himlen:
Infor Guds himlatron sjunger hans ånglakor,/ spelar orkestern
opp./ Aldrig musiken dor.
Angelen Mikael/lyfter en blank trumpet,/ blåser en glad fanfar,/
prisar Guds majeståt.
Angelen Gabriel/ knåpper på sin fiol,/ provar en salig ton,/ spelar
i morgonsol...
Stbrre trosvisshet

Om Britt G:s tidigare psalmer kunde ge uttryck for frågor och
tvekan biir hennes texter mot senare hålften av 1970-talet mer
bvertygade. Två teman återkommer. Det ena år Kristusgestalten. Det andra år tiden bortom denna, frågor kring doden och
evigheten. Ett exempel på den forstå gruppen, Kristuspsalmer, år
”Min Frålsare lever” (Fs 583, Sv 313). Britt kallar den sin mest
trosvissa psalm. Hår finns ingenting av avstånd, strånghet eller
dom. Kristus år inte en fråmling på gatan, han år vånnen som man
moter på nytt och på nytt. I bakgrunden hors ett eko från Romarbrevet (8:35-39).
Min Frålsare lever,jag vet att han lever,/ fast vårlden har sagt han
år dod./ och inget kan skilja mitt hjårta från honom/ - ej ånglar,
demoner och nod.
Min Frålsare leverjag vet att han lever./Jag honom får mota till

sist,/ når jag har lagt av mig min kropp och min klådnad,/ befriad
från ångest och brist.
Ej så som man råkar en fråmling på gatan - nej, så som man ser
på en vån,/ en vån man har dromt om i nåtter och dagar/ och
åntligen finner igen.
Ja, oga mot oga, i klarhet och jubel/ och vårme och friskhet och
glans/ vi lever med honom/ som hår vi har anat./ Vi lever for alltid
som hans.
Dbd och sorg

Flera av Britt G:s senare psalmer handlar om doden och det som
kan tånkas vånta bortom tiden, ofta kaliat for himlen. I boijan av
1978 holls en nordisk konferens kring psalmer i Båstad, Sverige.
Konferensen beskrivs som den håftigaste i modern tid. Deltagarna
satt nåstan dygnet runt och skrev psalmer och melodier, diskuterade och sjbng. Jag var sjålv med. Britt G deltog tillsammans med
sin man Sten, som var sjuklig. Under dagarna blev Sten såmre,
fick lunginflammation, hamnade på sjukhus. Och kort dårefter
låmnade han det jordiska. Just innan hade Britt G - kanske som
forberedelse for vad som våntade - oversatt en text av Svein Ellingsen som också var med i Båstad. Jag vill gårna lyfta fram den,
den saknas i Sverige. Jag ser den som en av våra båsta psalmer,
om inte den mest berorande, når det gåiler sorg och dbd. Den har
dessutom en alldeles utmårkt melodi (Fs 376).
Nu oppnar saknad sina ode vidder./En okand stråcka har du nu
att gå./ Råds inte ensamheten på din vandring/- detfinns en kraft
som också du kan få./ Hår i din nod, i detta stora tomrum,/ år
Gud dig når och råcker dig sinfrid.
Du stannar till, du måste se tillbaka,/ja, tusen gånger sker det
om igen./ Du fårdas likafullt i livets riktning/ med sorgen som din
reskamrat och vån./Din fotskall ledas overgåtors avgrund,/och i
din oro får du kånna frid.
Och efterhånd, igenom sorg och smårta,/ skall du bli lostfrån
många starka band./Men genom sorgen når du nya dagar/dår
nya hånder våntar på din hand,/ och Kristus moter dig, han biir
dinframtid/ och fyller allt med nårhet och medfrid.
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Himlen
Av Britt G:s himlapsalmer vill jag peka på 582, ”De skall gå till
den heliga staden” (Fs 582, Sv 172). Psalmbokskommittéerna
både i Finland och Sverige diskuterade ganska intensivt vem det
ar som ska gå till den heliga staden. År de inte vi? Varfbr de? Jo,
forklarade Britt G, dårfbr att vi inte vet vem som kommer dit.
Evangelisten Mattens (25:31-46) visar att de som slutligen kom
in var de som minst råknade med att få vara med, och de som
var mest sakra hamnade utanfor. Dårfor ska det vara ”de”. Britt
G hade slutat sin original text med vers 3. Kyrkomotet i Sverige
kande sig tvunget att avrunda den sprudlande psalmen med ett
mer traditionellt tillågg, som togs in också i Finland.
De skall gå till den heliga staden,/ de skall samlas i himlen en
gång./ De skall håpna gå in genom porten/ till en okånd vårid,/
till ett annat liv./ De skall sjunga, sjunga,ja sjunga/ en ny, jublande
sång.
De skall minnas den gronskande jorden/ och de somrar som
blommade dar./ De skall glomma det onda och svåra/ i en gammal
varld,/ i ett svunnet liv./ De skall sjunga ...
De skall mota de trofasta vånner/ som de miste på jorden en
gång./ De skall leka med ånglar och helgon/ i Guds paradis./ De
skall dansa dår./ De skall sjunga ...
De skall mota den levande Herren,/ de skall se honom sådan han
år/ och fbrvandlas i ljus till hans likhet./ Deras hopp han var,/
deras liv han år./ De skall sjunga ...
Kristus som forebild
Det finns i Britt G:s forfattarskap ett centralt drag. Hon lyfter
upp dem som befinner sig i utkanten, de marginaliserade. Hon
återkommer ofta till hur Gud i Kristus tar sig an de utstotta och
dårmed år en forebild for vårt eget handlande. I en bon skriver
hon:
Gud, vår skapare. Om vi år framgångsrika, låt oss inte forakta dem
som har misslyckats. Om vi år starka och friska, låt oss inte se ner
på de svaga. Om vi år begåvade, låt oss inte utnyttja de obegåvade.
Om vi år ffimodiga, låt oss inte skuffa undan de blyga. Om vi år

vackra, låt oss inte forlojliga de fula. Påminn oss om att vi alla har
både gåvor och brister. Infor dig år vaije månniska omistlig. Lår
oss att inse det så att vi kan ålska och hjålpa varandra.
Oversåttare och bearbetare
Britt G skrev inte bara nya psalmer. Hon var också oversåttare
och bearbetare. Storre delen av hennes texter i Fs 1986 år oversåttningar, 20 av 29. Hon bearbetade också många åldre psalmer.
Det hor till det svåraste jobbet att skapa nya formuleringar av en
åldrig forlaga. Vi som sysslar med frågan hamnar regelbundet att
forklara varfor man bverhuvudtaget åndrar på gamla psalmer.
Och åndå verkar det sjålvklart. En psalmbok består av texter från
olika tider, i Fs och Sv från 100-talet till slutet av 1900-talet. Det
borde vara en sjålvklarhet att psalmerna ska forstås i dag. Språket åndras. Tankevårldar fbrnyas. Såttet att uttrycka den kristna
tron behover om och om igen aktualiseras på samtidens språk.
Psalmer har bearbetats i alla tider. Gbran Bexell, medlem av
Svenska psalmkommittén och professor emeritus i etik vid Lunds
universitet, ger i sin artikel ’’Britt G. Hallqvist och psalmarbetet”
belysande exempel på hur skicklig Britt G var på den punkten.
Hon intar en framtrådande plats i svensk psalmhistoria.
Britt G har ibland kallats Nordens fråmsta psalmskapare i modern
tid. Det år svårt att bedbma. Vi har också Anders Frostenson,
Olov Hartman, Svein Ellingsen, Ylva Eggehorn. Britt G var
mångsidig. Hon skrev for barn och vuxna, hon behandlade olika
sidor av det månskliga livet, med humor och allvar. Hon skrev for
troende och sokare. Som språkbehandlare var hon fenomenal.
Hon oppnade dorrarna till en kyrka som har haft svårt att nå utanfbr de egna våggama.
Musiken - ’’Måne och sol”
Att Britt G:s psalmer har blivit så uppskattade har också med
musiken att gbra. Många av hennes texter har tonsatts av hennes
goda vån och medarbetare i vått och torrt, Egil Hovland. Solveig
Hallqvist beråttar i boken hur de två kom att bli ett sammansvetsat skapande par. En gång når jag sjålv ringde på hos Britt G på
S:t Annegatan i Lund slog Britt G ut med armama når hon opp-
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nåde, stodd på sin kapp: ”Va fint att du kommer. Egil var just hår.
Han låmnade en flaska men vi hann inte oppna den. Han måste
ivåg. Nu oppnar vi den.” Det blev for mig en salig stund som nåstan påminde om nattvardsgemenskap. Sådan var Britt G:s livslust.
Det var Egil Hovland som kom att tonsåtta "Måne och sol”.
Bakgrunden år mårklig. Hovland hade nåtts av sorgebudet att en
mycket nåra vån plotsligt hade dott, bara 51 år gammal. Han hade
lagt sig raklång på bånken i kyrkan och låg dår under några timmar for att forsoka ta in beskedet. Når han kom hem låg ett kuvert
med svenska frimårken bland posten. Det inneholl en bestållning
på musik till en lovsång for familjegudstjånsterna. Hans blick foil
på texten, ”Måne och sol, vatten och vind ...” På våggen i hans
arbetsrum fanns ett fotografi av hans barnkorer i Glemmens kyrka
i Fredrikstad. Plotsligt var det, beråttar han, som om barnen på
fotot hade fatt ånglavingar och boijade flyga. Han ryckte åt sig ett
notblad. Anglarna blev till toner som dalade ner på notlinjerna.
Det var bara att pricka in dem. På bara någon minut var musiken
klar. Varken forr eller senare hade han varit med om något sådant.
Psykologiskt kan man forsoka hitta olika forklaringar till upplevelsen. Religiost år den mer gripbar. Kanske har vi hår en himmelsk
orsak till att sången har blivit så uppskattad. Britt G och Egil, som
båda hade lång erfarenhet av att arbeta med och for barn, gladde
sig over att de hade lyckats skriva en hit, en riktig kyrkoschlager.
”Du år solen jag år månen”, kunde Egil såga till Britt G med
plirande ogon.
Det var mycket ovåntat att pojkarna på fotbollslåktaren ståmde
upp "Måne och sol”. Men kanske åndå inte helt otånkbart. De
hade med stor såkerhet sjungit sången i skolan, i kyrkliga klubbar
och i samband med konfirmationsundervisningen. Om och om
igen. De kunde den utantill. Och når bollen gick i mål måste de
reagera på något sått.
Pojkarna hade tidigare gripits av sången. De hade gripits, liksom
jag berordes vid låsningen av boken om Britt G, forstårkt med
personliga minnen. Det blev så intressant att jag knappt mårkte att
jag saknade en utblick till de nordiska lånderna. Jag kunde också,

som komplement till Bertil Hallins beskrivning av hur många av
Britt G:s texter tonsatts, ha efterlyst en utforligare presentation av
musiken till hennes psalmtexter. Men låsaren moter en låttlåst och
mångsidigjubileumsbok av engagerade forfattare om den spånnande Britt G. Hallqvist. Detta kan en recension bara ge en ytlig
antydan om. Vål jobbat, redaktor Jan-Olof Aggedal!
Britt G. Hallqvist - diktare och teolog. Stiftshistoriska sållskapet
i Lunds stift. Årsbok 2014. Redaktor Jan-Olof Aggedal. Arcus
forlag. Lund 2014. 270 s.

KARL-JOHAN (JOCKE) HANSSON (f. 1939) år profes
sor emeritus i praktisk teologi vid Åbo Akademi, fil. dr
och teol. dr. Han år mångårig medarbetare inom Nordhymn och var sekreterare i den finlandssvenska psalmbokskommittén infor 1986 års psalmbok och ordforande for redaktionskommittén i arbetets slutskede.

82

SIGVALD TVEIT 70 ÅR

AF OVE PAULSEN
paulsenove@gnnail.rnm

Sigvald Tveit har passeret de 70 år. Sygdom har de seneste år
kastet en skygge over hans liv, men i erindringen er han stadig
den, han var. En ener. En lærd ener. En vidende og årvågen ener.
En enestående musikalsk begavelse og kapacitet. Jazzmusiker og
salmekomponist. Sprænglærd og praktiker. Snurrig og ligefrem.
Solitær og samarbejdende. Kedelig kan jeg ikke huske, han nogen
sinde har været. Til hans mange gode egenskaber lægger sig ev
nen til at være utrolig morsom på en stilfærdig og lidt skæv måde.
Han og jeg stod i september 2005 på trappen uden for De
franckeske Institutioner i Halle, og han spurgte mig, ligefremt
som ellers, omjeg havde været der før. Nej, det havde jeg ikke.
”Ja, da er du ikke pietist!” sagde han med sit specielle tonefald,
der gjorde det forfriskende uigennemskueligt, om det var en
fordel eller en ulempe at være det, ja, gjorde det muligt at starte
næsten en hvilken som helst samtale ud fra de ord.
Men allerede da var han på vej bagud i arbejdet med Martin Lu
thers psalmer i de nordiska folkens liv, hvor han ellers havde gjort
en stor og betydelig indsats. Fire år efter nedlagde han sit mandat
som Nordens repræsentant i Internationale Arbeitsgemeinschaft
frir Hymnologie.
Han har givet meget fra sig, og her har dette tidsskrift ikke været

nogen undtagelse. Listen over hans bidrag til Hymnologiske
Meddelelser er betydelig. Det første tal er årgang, efterfulgt af
årstal i parentes og sidetal.
’’Guds Søn har giort mig frie” 23 (1994) 145-49.
Brorsonsangen i Norge - den musikalske arv 23 (1994) 303-09.
En Brorsonpreget salmebokstradisjon. Om Den Ev. Luth. Frikir
ke i Norge 24 (1995) 102-12.
Forsamlingssangen i konservative religøse miljøer 26 (1997) 13343.
Kirkemusik og identitet 27 (1998) 139-50.
Den siste norske salmeboka: Salmar 1997 - ein presentasjon 28
(1999) 65f.
Meloditradisjoner der Kingos salmebok fremdeles er i bruk 28
(1999) 291-308.
Kingo og Norge 29 (2000) 199-228.
Forskning og utviklingsarbeid innen hymnologi i Norge i dag 30
(2001)77-81.
«Mitt hjerte alltid vanker« - salmens historie i Norge 30 (2001)
33 7f.
Hymnologiske tradisjoner i en frikirke i Egersund 31 (2002) 24347.
Forskning og utviklingsarbeid innen hymnologi i Norge i dag 32
(2003)13-18.
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Hymnologiske tradisjoner i en frikirke i Egersund 32 (2003) 32341.
Den blev genoptrykt, fordi nodeeksemplerne var blevet glemt i
2002.

Jeg udarbejdede denne liste i efteråret, fordi Stig Wernø Holter
forsøgte at finde hans undersøkeiser av salmesangen i noen luk
kede og svært konservative kirkesamfunn på Sørlandet og Sørvestlandet i Norge. Det var noget, Sigvald arbejdede med kort før
sygdommen tog over og gjorde det umuligt at fortsætte.
Selvom han ikke længere er i stand til at yde som før, er det, han
har været for os igennem årene, nok til at kendetegne hele hans liv
som både rigt og gavmildt. Det er vi ham meget taknemlige for.
Dersom du min læser ... er interesseret i andet og mere end disse
fa og fattige ord, kan jeg henvise til Åge Haaviks fremragende gen
nemgang Sigvald i salmeboken i Strenger av gull. Tonekunstneren
Sigvald Tveit. Harald Olsen (red.). Portal forlag 2012.
f
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Anmeldelse

JANNE MARK
SALMER FRA BROEN. 12 NYE SALMER AF JANNE MARK
Nodebog + CD, Kirkefondet 2013. 87 s.

AF UFFE HOLMSGAARD ERIKSEN
uffeholmsgaard@gmail.conn

miske excesser end de over-synkoperede melodier til f.eks. ”Du
satte dig selv i de nederstes sted” og ’’Menneske, din egen magt”.
Janne Mark, der har skrevet tekst, musik og korarrangementer til
de tolv nye ’’salmer” fra Nørrebro, finder større inspiration i den
canadisk-amerikanske singer-songwriter tradition, der udgår fra
sangere som Joni Mitchell, Carole King og Leonard Cohen; og
sangene er arrangeret i en moderne, nordisk jazzstil, der trækker
på klange og rytmer fra bl.a. den svenske pianist Jan Johansson,
men som også mange steder minder om den rolige og inciterende
café-jazz, som Norah Jones gjorde populær for et årti siden.
Der er med Salmerfra broen CD’en tale om en udgivelse, der mu
sikalsk er helt på højde med ikke-kirkelige jazz- og popudgivelser:
musikken er velspillet, det swinger godt, der er god opbygning
i arrangementerne, og der er god afveksling mellem salmerne i
både harmonik, stil og arrangement - intet stikker ud, men dog er
salmerne forskellige - også mht. instrumentering, da flere numre
Fra ERIK til Mark
ledsages af pedal-steel guitar (Michael Douchette), trompet og
I en vis forstand er der ikke tale om noget afgørende nyt pioner
flygelhorn (Flemming Agerskov) og mandolin (Janne Mark). Tro
arbejde, da ERIK (Forum for Rytmik i Kirken) med komponister
som Willy Egmose og Merete Wendler for længst har introduceret mod jazz-traditionen er der også soloer i de fleste salmer. Her ad
skiller udgivelsen sig alligevel lidt fra andre jazz-albums, idet so
jazzen i den danske koralbog; men der er klart tale om en mere
loerne mest fungerer som udsmykning og ikke står i centrum som
moden, rytmisk kirkemusik, som er mere afdæmpet i sine ryt
Brorsons Kirke på Nørrebro i København har i de senere år været
rammen omkring et veritabelt ’’pionerarbejde indenfor moderne
gudstjenestemusik”, som Kirkefondet skriver i følgesedlen til
denne udgivelse. Bag dette pionerarbejde står Janne Mark, som
er sanger i Brorsons Kirke, og hendes band Konnect, en jazztrio bestående af Henrik Gunde (piano), Esben Eyermann (bas)
og Jesper Uno Kofoed (trommer), der ligeledes medvirker ved
gudstjenesterne i kirken. Udgivelsen føjer sig til i en række af bø
ger og cd’er fra Kirkefondet med ’’moderne gudstjenestemusik”
i de senere år, hvor Betty og Peter Arendt har søgt inspiration i
verdensmusikken, ensemblet Vindens Vej i den keltiske musik og
spiritualitet, og nu altså Janne Mark og Konnect, som med bogen
og cd’en tilbyder velspillet pop-jazz som et udtryk for musikalsk
akkompagnement til kirkesangen i det 21. århundrede.
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udtryk for solistens grænsesøgende nye veje rundt om velkendte
licks og fraser. Det klæder musikerne, at de spiller behersket og
doserer udsmykningerne med sans for god smag og stil.
Janne Mark synger ligeledes afdæmpet, og selvom hun er solist,
holder hun sig tro mod sine melodier, fremfor at ornamentere
dem til ukendelighed, som man kender det fra amerikanske pop
sangerinder. Hendes smukke stemme klæder arrangementerne
og vice versa, da hun formår at ramme en tone, der både lyder
myndig og ukunstlet, samtidig med at man kan høre den erfarne
sangskrivers sikre fortolkning og stilfornemmelse.
Iørefaldende melodier og smagfulde arrangementer
Janne Mark er nemlig en god sangskriver - melodierne er virkeligt
gode og iørefaldende og dertil lige til at synge fra bladet uden
besvær. Antallet af synkoper er begrænset, og ambitus når kun i
enkelte tilfælde over en oktav. Harmonikken er velvalgt i en blan
ding mellem let jazz og singer-songwriterpop. Der er ikke, som
man måske skulle tro, når der er tale om et jazz-orkester, masser
af høj topbyggede akkorder, substitutioner, hyppige akkordskift
eller lign., men velvalgte små udvidelser som 6, 7 og 9’er akkorder
med enkelte forudhold. Det gør det også let at spille sangene for
pianister, der ikke er skolet i bebop og avantgarde.
Nummer 2 på CD og i bogen, ”De første forårstegn i Norden”,
er en af mine favoritter, og den kunne sammen med mange af
sangene sagtens have været helt verdslige popsange - de kunne
uden problemer blive spillet som god cafe-musik og i radiopro
grammer, hvis man ikke lytter efter teksterne. Og måske ville det
have været bedst, hvis Janne Marks melodier og arrangementer
var blevet udgivet som andet end salmer. For det er her, vi finder
det svageste og mest kritisable ved udgivelsen, nemlig teksterne
og deres fordring om at være salmer.
Moderne salmer?
Janne Marks tolv sange bliver i udgivelsen kaldt for salmer. Men
både teksterne og hensigten med udgivelsen stiller spørgsmåls

tegn ved, hvad man i Brorsons Kirke og Kirkefondet forstår ved
en salme. Mark giver selv nogle definitioner i sit efterskrift til
nodebogen, hvor hun om indholdet skriver, at sangene ’’ikke er
bundet op på særlige bibeltekster”, men ’’taler om menneskelivet
og eksistensen og i denne kontekst om, hvad kirken er og kan”.
Disse ’’salmer” skal skrives i et ’’nutidigt, inkluderende, poetisk
sprog, som åbner for en ny tilladt inderlighed og åbenhed over for
tro, tvivl, tab, håb, sorg, afmagt, åndelighed, kærlighed”. Tekster
ne skal så forsynes med ”en god og stærk fællessangbar melo
di, nogle af dem også med et omkvæd” og ikke have for svære
arrangementer, som hun skriver i forordet. Disse definitioner i sig
selv sympatiske, men når man derudover som det første i forordet
læser, at sangene er skrevet til ’’kirkekor, børne- og ungdomskor,
voksenkor, kirkemusikere, pianister, organister og alle, der har
interesse i nye salmer”, så slår det nærværende anmelder, at en af
gørende stemme mangler: menigheden. Selvom flere af sangene er
skrevet i første person, i jeg- eller vi-form, så det enkelte medlem
af menigheden kan gøre ordene til sine egne eller hele menighe
den synge i fællesskab med én røst, så er det nok mere rigtigt at
kategorisere de tolv sange som gudstjenestemusik og ikke salmer,
dvs. lejlighedssange der ligesom en motet eller præ- og postlu
dium, kan spilles i løbet af gudstjenesten for menigheden, ikke
synges a/menigheden selv.
Hvad angår de første to definitioner af indhold og form, så lover
Mark ikke mere, end hun kan holde. Man leder stort set forgæves
efter bibelreferencer, hvorimod gudstjenesten, hverdagen (især på
Nørrebro) og naturen er de faste referencepunkter. I det hele taget
skal man lede længe efter klassisk teologiske udsagn i sangene,
men det har Mark også taget forbehold for i sit efterskrift: ”Jeg er
ikke teolog, jeg er sangskriver og salmedigter, musiker og sanger”.
Selvom ”Gud og tro-elementet” er faste elementer i sangene, så
er det en stærkt reduceret forståelse af Gud, der præsenteres.
Helligånden er aldeles fraværende og nævnes ikke eksplicit noget
sted, og Kristus omtales kun i ’’Advent”. I første og sidste strofe
af denne sang tales der til Gud i du-form, men ellers er Kristus
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omtalt i tredje person, på behagelig afstand. Sangene fortæller
intet om hans ord og gerninger, og påskens drabelige og teologisk
centrale begivenheder er det umuligt at finde selv en meget søgt
allusion til. Der er ingen referencer til hverken korsfæstelse og
opstandelse, eller synd og djævel. Det gudsbillede, der fremkom
mer gennem læsning og afsyngning af salmerne, er Gud som den
venlige, inkluderende, imødekommende Gud Fader og Skaber,
som har skabt en skøn verden og ikke mindst kirken som bygning,
hvor vi alle kan komme og føle os trygge, som f.eks. i den første
sang "Et hus at komme til”:
”Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Et hus, hvor kærlighedens bud
folder sig ud,
hvor mismod mødes af
Guds løfte om at bære dig hver dag.” (strofe 2)

rolle i forhold til forkyndelsen og kristenheden som kirken af ”levende stene”, så er Marks sang i sprogbrugen tæt på at forveksle
gudshuset med himmel påjord. Og dette gudshus er altid åbent,
også -- og måske især — for kirkefremmede:
”Et hus at komme til,
selvom du måske ikke vil
eller har brug for det du tar
med dig herfra.
Du altid hilses vil,
hvis du en anden gang søger hertil.” (strofe 4)
Selvom man ekklesiologisk og teologisk ikke kan være uenig i den
holdning, der kommer til udtryk i strofe 4, så rejser spørgsmålet
sig, hvem sangen her taler til? Er den ikke netop med sin udpeg
ning af den kirkefremmede med til at sætte et skel mellem os og
dem eller forstærke en fornemmelse af fremmedgjorthed, når
menigheden ikke er én og den samme?

Vægten lægges på kirken som bygning, som et dejligt hus, hvor
kærligheden far lov at blomstre. Det er alt sammen hyggeligt og
godt, men jeg er ikke sikker på, at sangen svarer til virkeligheden.
I sine noter til salmerne bagest i bogen skriver Mark, at sangen,
der oprindelig var tænkt som en jubilæumssang i forbindelse med
Brorsons Kirkes 10 års dag som børne- og ungdomskirke, for
alvor fik betydning i 2010, hvor man i kirken holdt mindedag for
politiaktionen i 2009, hvor kirkeasylsøgende irakere blev drevet
ud af kirken, fordi de var udvist af Danmark. Trods denne poli
tiske baggrund for sangen, skinner det heldigvis ikke igennem i
teksten, der i så fald ville fa problemer med langtidsholdbarheden
og være ekskluderende for dem, der måtte have en anden hold
ning til kirkeasylet. Mark skriver endvidere, at den ”kan anvendes
som en moderne omskrivning af den gamle meget stærke "Kirken
den er et gammelt hus””. Det er noget af et forslag, da teksten slet
ikke hverken teologisk eller poetisk er på højde med Grundtvigs;
hvor selve kirkebygningen i Grundtvigs salme spiller en mindre

Den følgende sang, ”De første forårstegn i Norden” er måske
Danmarks første og eneste konfirmationssalme. Første del af
teksten er en forårsbebudelse, der fører den syngende fra naturen
udenfor med erantis og vintergæk ind i klasseværelset til karse i
vindueskarmene og derfra til konfirmationsfesdighederne hjemme
og i kirken:
"Snart dækker konfirmander bord,
snart sir deja til dåb og tro,
et sted at stå
når de skal være voksne, store.” (strofe 3)
Man kan kun have sympati med ønsket om at italesætte konfir
mandernes store dag, men Mark giver her ord til den helt fordre
jede, men desværre folkeligt udbredte forståelse af konfirmationen
som konfirmandens bekræftelse af dåb og tro. Nej! Det er jo helt
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omvendt Gud, der via kirkens ritual bekræfter konfirmandens tro.
Sangen ”Nu” er ikke uden poetisk tæft, og Mark skal have cadeau
for at forsøge at italesætte noget, der unddrager sig skriftens fikse
ring, nemlig øjeblikket. Det begynder godt og ydmygt med:
"Jeg har ingen fine ord for dette øjebliks nu,
kun en stilhed i mit indre og en sitrende ro,
kun vibrerende sanser i lys åbenhed,
stille bøn om at det varer ved.” (strofe 1)

’’Ville trænge ind i nuet, gribe fat om dets rod jeg forstår nu netop da jeg øjeblikket forlod.”

Når man synger det på den meget fine melodi, bliver det meget
smukt og poetisk, og udtrykkene ’’sitrende ro” og ’’vibrerende
sanser i lys åbenhed” sætter gode ord på den fornemmelse ople
velsen af øjeblikket kan give (det kan jo også være ganske kaotisk
og intenst, f.eks. i ulykker, krig og angst). Men det går desværre
galt i anden strofe:
”Her i kirken som vi kender som et rummeligt hus
mødes sognebarn og dåbsgæst, deler det samme nu
og i salmer beskrives det hellige rum
kirkens mure er sten, krop og ånd.”
I den sidste sætning citerer/referer Mark sig selv med udtrykket,
at kirken er ’’sten, krop og ånd” (jf. ”Et hus at komme til”, str.
1), og vægten lægges igen først og fremmest på kirken som hus. I
kraft af italesættelsen af sognebarn og dåbsgæst bliver der end
nu engang sat skel i menigheden. Og afsenderpositionen bliver
tydelig i sidste strofe:
”Gud jeg tror at vores nu er dig der kigger forbi
her i kirken, i et S-tog, på en storbycafé
her i menneskemyldret, i bøn, i et ord
står vi midt i et nu’s korridor.” (strofe 5)

Jeg tror ikke, denne strofe vækker så megen genklang i Sønder
Bøvelse Kirke, men beskrivelsen af Guds nærvær som det ”nu der
kigger forbi” er ikke uinteressant, og trækker, måske uden Mark er
klar over det, tråde tilbage til 60’ernes Guds Ord-teologi med Or
det som en begivenhed (Ereignis). Der er muligvis også en skjult
reference til Søren Kierkegaard i fjerde strofe:

Det vækker i alt fald minder om Kierkegaards tale om at ’’forståe
Livet baglæns”. I det hele taget tematiseres øjeblikket og nu’et
ofte, og Kierkegaards tale om ’’Troens Spring” har også vundet
gehør hos Mark i både denne sang og missionssalmen ’’Sendte er
vi alle”. Der er således mange fine elementer i ”Nu”, men sproget
er indimellem klodset i dets ligefremhed: ”Mon et hjerte tar et
trosspring imens dåbsbørn gir smil?”, og referencerne til kirke
rummet og den københavnske storbyvirkelighed er faktisk ret
ekskluderende, stik mod hensigten.
Dog bliver storbyvirkeligheden mødt med provinsiel modvægt
i den følgende sang, hvor vi hører om, at der i sensommeren er
’’skybrud i nordjyske egne, / tranetræk ved Sjællands kyst”.
Den korteste sang er ’’Dagligt håb”, der er tænkt som en meditativ
nadver-salme. Her metaforiseres håb som ’’levebrød”, sådan at
Fader Vors bøn om ”det daglige brød” udlægges som det håb, der
gives i nadverens brød. Måske en overfortolkning, men den er gi
vet i og med, at den er tænkt som en nadversalme, hvor oblaten vil
være en naturlig, åbenlys reference. Den består blot af én sætning,
som gentages, i stil med Taizé-sangene.
Den måske stærkeste tekst, som kommer tættest på at ligne en
salme, er den sidste, en aftensalme på fem strofer, ’’Korn og vær
stille nu, natten er nær”. Den er ifølge Marks noter skrevet i stor
ydmyghed over for de nyere og vellidte aftensalmer som ”Du, som
har tændt millioner af stjerner” og ”Nu går solen sin vej”. Særligt
første strofe er meget fin:
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’’Kom og vær stille nu, natten er nær
dagen har lukket sit øje
trukket sit stjernegardin i bund,
hviler nu tungt i sin køje,
fredfyldt i Guds Faderhånd”
Denne antropomorfisering af dagen, som går i seng i sin køje, er
en meget sød og finurlig omskrivning af hverdagserfaringerne.
Måske sender Mark en hilsen til ’’Alt står i Guds faderhånd” i sid
ste linje; i hvert fald er den centrale idé klassisk og for så vidt hørt
mange gange før: trods al modgang, kaos, fortrydelse og mørkets
magt, kan vi bede og håbe på, at Gud er til stede hos os, ja, der
takkes endda i sidste strofe for, at han er til stede inde i mørket:
”Vær hos os Gud nu, hvor mørket har magt
tak, at du findes derinde.
Du er identisk med håbets gnist
utrætteligt står du inde
for os i alt, for evigt”
Selvom en ædruelig teologi nok snarere ville hævde, at Gud
tænder håbets gnist, fremfor at være identisk med den, så er det
en god pointe, at Gud også er til stede der, hvor mørket tilsyne
ladende har magt. Sangen kunne dog godt være strammet op og
have undladt de sidste par verselinjer, der lyder som noget fra
ungdomsklubben eller bandemiljøet om at ’’kunne stå inde for”
nogen. Det kan dog undskyldes med, at Mark sikkert blot forsø
ger at tale menighedens sprog, når et vanskeligt ord som nåde skal
omsættes til nutidens unge tunge.
Fra indholdet til et par bemærkninger om formen. De fleste
sange er ikke lange. Kun den første ”Et hus at komme til” sniger
sig op på syv strofer. Sproget er som nævnt forsøgt holdt i en
nutidig sprogdragt, men indimellem bliver formuleringerne ret
klodsede. Mark tager sig klassiske poetiske friheder som omvendt
ordstilling og forkortelser, som det allerede fremgår af nogle af de

ovenstående eksempler, og enderimene er indimellem temmelig
søgte, som f.eks. når ”har åbnet døren ind” skal rime på ’’forbi på
vejen hjem” (1, strofe 3,5-6), ’’sammen” på ’’hinanden” (2, strofe
4,1 og 4), ’’kontrast” på ’’intakt” (5, strofe 2,2-4), ”liv” på ’’fred”
(7, strofe 4,5-6), og ”søn” på ’’dreng” (10, strofe 4,2-4), hvis det
ellers overhovedet er meningen, at versene skal rime. Man bliver i
tvivl, når det ikke er gennemført. Det virker, som om rim er noget,
der kan bruges, når det er belejligt. Det er ret skidt i ’’Opbyggelige
juli”. Her stemmes læseren/sangerens forventning til rim i første
og anden strofe mellem hhv. 1-2 og 3-4 verselinje. Det er gennem
ført og rimer godt. Men så kommer strofe tre og fire med de meget
frie rim ”stund”-”ånd” og ”engang”-”fortrængt” (str. 3) og ”endnu”-”blå” (str. 4,3-4). Man bliver så forvirret af dette brud på god
rimsmedeskik, at man enten må tænke, at det er bevidst og tilsig
tet, dog uvist af hvilken grund, eller simpelthen dårlig digtning.
Marks sange byder også på neologismer som ’’karsekræfter”,
’’fremtidskastevind”, ’’åbnelågetid” og juli måned er ’’floral som
aldrig før”. Vist for første gang nævnes ’’gløgg og pebermynte” i
en sang, der prætenderer at være en advents- og julesalme. Der
er dog også små finurligheder som f.eks.: når menigheden synger
salmer bliver de ’’tidens eget stemmebånd” (’’Byens tavshed”,
strofe 5), og voksne, der er fyldt med julens glæde er ’’blot børn i
karens” (’’Advent”, strofe 5).
Til sidst blot en kort omtale af selve bogen og CD’en. Lad os
begynde med det, man ser først, nemlig coveret. Det viser et
billede afjanne Mark, der kigger betænksomt eller længselsfuldt
til højre (beskuerens venstre). Man kunne spørge, om dette fokus
på sangerinden og sangskriveren er det rette, når nu sangene er
skrevet til brug i kirken og især af kirkekor? Er det med andre ord
en bog og en CD med Janne Mark, man køber, eller er det med
sange til brug i gudstjenesten? Titlen er naturligvis oplagt, idet
sangene er blevet til i forbindelse med Marks arbejde som kirkemusiker i Brorsons Kirke på Nørrebro, hvilket Mark også nævner
i sit efterord. Hun ønsker endvidere, at sangene kan ’’bygge bro
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imellem traditionen, som vi kender den, og det, den udvikler sig
til at blive”. Denne bro-kliché-metafor er ikke helt forkert, for
der er ekkoer af tidligere tiders salmer i teksterne, og melodierne
passer meget godt ind i en dansk salme- og visetradition. Hvor
nogle FRIK-melodier skabte stor afstand mellem traditionen og
nybruddet, kan Janne Marks tilgang sagtens vise sig at være en
bro til fremtidens gudstjenestemusik. Teksterne mangler dog de
bedste af FRIK-folkenes teologiske indsigt og poetiske åre.
Selve bogen er delt i to - første del indeholder de tolv sange med
tekst, melodi og klaverarrangement med becifringer. Anden del
er trestemmige korsatser og klaverarrangementer. Korsatserne er
skrevet for lige stemmer og tiltænkt brug med f.eks. børne- eller
ungdomskor. Da nærværende ikke spiller klaver og heller ikke kan
(eller har et kor at) dirigere, kan jeg ikke udtale mig om kvaliteten
af kor- og klaverarrangementerne. Korstemmerne ser dog umid
delbart meget enkle og lettilgængelige ud og skal nok finde anven
delse, der hvor bogen tages i brug. Efter denne anden del følger
Marks noter og forklaringer på sangene. Det fremgår, at flere af
sangene har været skrevet til salmekonkurrencer, hvoraf Mark har
vundet nogle stykker. Egentlig virker disse noter lidt overflødige
- hvorfor ikke lade sangene stå og tale for sig selv uden at støtte
dem på personlige anekdotiske krykker? Til allersidst er der så
efterskriftet, hvor Janne Mark lægger kortene på bordet. Det in
deholder den næsten klichéagtige salmeskriver-topos om, at hun
ikke havde planlagt at skrive salmer, de kom bare efterhånden, ”og
det har været nemt at følge med”. Med så stærke melodier og en
imponerende flot indspilning, er det ærgerligt, at teksterne synes
at være kommet til for let, uden for meget omarbejde og refleksi
on. Man fristes til med en anden Nørrebro-digter, salige Michael
Strunge, at kalde teksterne for ’’fidus-poesi”: det er hyggeligt og
småfinurligt, men tandløst og banalt; og fidus-poesi skal forstås
med det vigtige notabene, at man ikke skal have megen fidus til
teksternes teologi.
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DET SØNDERJYSKE SALMELEGAT
I juni måned 2015 uddeles tilskud fra Det søndeijyske 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 søndeijyske. Der kan eventuelt ydes bidrag til
salmehistoriske studier alt efter bestyrelsens bestemmelse.
Ansøgningsfristen udløber 31. maj 2015.
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