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Bent Melchior:

Salmernes Bog fra et jødisk perspektiv
-

starter på næste side

a/Bent Melchior

spektiv
lere toneangivende autoriteter i jødedommen har forsøgt at fastholde, at alle dele af den jødiske Bibel har samme grad af
betydning. Men den folkelige holdning har vist sig stærkere end disse autoriteter. Det fremgår allerede af den
omstændighed, at Mosebøgerne ved gudstjenesten opbevares i et særligt skab, der benævnes det hellige skab. De er
håndskrevne på særligt pergament. De to andre samlinger af den jødiske Bibel, Profeterne og Skrifterne, far ikke samme
behandling. Dog har rabbinerne fastholdt, at de skal indgå i gudstjenesten, så at der med et glimt i øjet tales om den bibelske
treenighed, hvor Bibelens tre dele bliver knyttet sammen. Men profetafsnittet må rettes ind efter den pågældende uges afsnit af
Torah, det vil sige Mosebøgerne, og de gamle prædikener, Midrashim, tog som regel udgangspunkt i Skrifterne, hvorfra man skulle
føre tanken tilbage til ugeafsnittet fra Torah, der altså var toneangivende.

F

Selv teksterne i Mosebøgerne blev affolket opfattet med forskelligartet betoning. Hvis menigheden hører på toraoplæsningen
siddende, så vil man rejse sig, når man f.eks. kommer til læsningen af De ti Bud. Det faldt ikke nødvendigvis i alle rabbineres smag,
men de fleste mennesker har fastholdt muligheden af at differentiere mellem teksterne. Folkets holdning viste sig stærkere end
rabbinernes.
Tilsvarende gælder det for Bibelens øvrige dele, at de har forskellig vægt i traditionen. Bøger som Ordsprogene, Job, Daniel, Ezra,
Nehemiah og Krønikerne er næsten totalt fraværende i gudstjenestens forløb. Det skal også erindres, at flere af bøgerne kun blev
optaget i den kanoniserede jødiske Bibel efter lange diskussioner, hvor teksterne blev udsat for meget kritik.
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Hvis man skal nævne en bibelsk bog, der ud over Mosebøgerne
klart udskiller sig fra de øvrige, så kommer man ikke udenom
Salmernes Bog, Sefer Tehillim. I den masoretiske inddeling står
den som den første i den jødiske Bibels tredje del, Skrifterne.
Den har i jødisk bevidsthed faet plads nærmest bøgerne i Torah.
Der er endog dem, der mener, at inddelingen af Salmernes bog i
fem dele peger på at gøre denne bog til en parallel til Torah med
dens fem Mosebøger. En gammel rabbinsk tekst taler direkte om,
at Moses gav Israel De fem Mosebøger, og tilsvarende gav David
dem Salmernes fem bøger. Jeg skal senere komme tilbage til
spørgsmålet om David som Salmernes forfatter.
Når vi taler om at dele Salmernes Bog i fem, så bevarer vi
uanfægtet den løbende nummerering fra i til 150. Salmerne 1 til
41 udgør den første bog. Derefter følger Salmerne 42 til 72 som
den anden bog, og Salmerne 73 til 89, Salmerne 90 til 106 og
Salme 107 til bogens slutning som henholdsvis tredje, fjerde og
femte bog. Ved slutningen af hver bog står der en sætning, der
formodentlig ikke er en oprindelig del af den pågældende Salme,
men snarere en afsluttende lovsigelse. For eksempel hedder det
i vers 14 i Salme 41: Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighed
og til evighed. Amen og Amen.
Den traditionelle jødedom holder fast ved, at de bibelske
tekster er Guds åbenbaring til menneskeheden. Det er Gud,
der fortæller om de historiske begivenheder og anviser, hvordan
Han som skaberen ønsker, at mennesket som skabning skal
opføre sig; hvordan mennesket som skabning bedst kan opfylde
skabelsens formål; hvordan mennesket kan opnå den højeste
grad af mening med tilværelsen. Det er for menneskets skyld
og ikke for at gøre skaberen en tjeneste, at alle leveregler bliver
åbenbaret. Som det er formuleret af en talmudisk lærer, Rabbi
Chananjah søn afAkashja: Den hellige, lovet være Han, har i

nåde besluttet at lade Israel indlægge sig fortjeneste, derfor har
Han givet dem mange lærdomme og bud, som det står skrevet:
”Det var Herrens vilje for deres retfærdigheds skyld at gøre
Torah stor og herlig” (Jesajas XLII,2i).
Så kommer Salmernes Bog som noget helt unikt. Det er ikke
Gud, der taler til mennesket, det er mennesket, der taler til Gud.
Her åbner mennesket sit hjerte og lader hele følelsesregistret
komme til udtryk. Man kalder på Gud i glæde og jubel, i
smerte og sorg, håbløshed afløses af ubegrænset tillid til
hjælpen, der skal komme fra Gud. Fortvivlelse følges af inderlig
taknemmelighed, umiddelbar og næsten naiv tro veksler med
mere filosofiske refleksioner.
Derfor er Salmerne blevet reciteret, læst og sunget både som en
del af gudstjenesten og ved alle mulige andre lejligheder. Jeg har
kendt folk med rødder i det østeuropæiske miljø fra det 19. og
første del af det 20. århundrede, der kunne alle 150 salmer fra
Davids Salmer udenad. I den sammenhæng skal det lige anføres,
at der findes gamle kilder, der taler om 147 Salmer. Der er ikke
tale om, at der siden er føjet nye tekster til, men hvad der senere
er benævnt Salme 1 og Salme 2 har oprindelig været én Salme,
og tilsvarende udvikling har gjort sig gældende for vores Salme
9 og 10, og Salmerne 114 og 115. Det tager sig nu bedre ud med
sådan et rundt tal som 150!
Når man skulle hylde eller mindes en person, så "stavede” man
til personens navn ved at læse de numre af salmerne, der svarede
til bogstaverne i navnet, idet alle hebraiske bogstaver har en
talværdi. Tre af dem har faktisk en værdi, der overstiger de 130,
der er det højeste Salmerne kan præstere, men så kunne man
f.eks. benytte sig af, at den 119. salme har otte vers for hvert af
det hebraiske alfabets 22 bogstaver, og så kunne man igen få alle

navnets bogstaver repræsenteret.
Brugen af Davids Salmer som en slags religiøs koncentration
går langt tilbage i den jødiske tradition. I en talmudisk tekst
(traktat Berachot V,i) fra det andet århundrede anføres det, at
”de hengivne ” [Chassidim) fra tidligste tid plejede at komme
en time før, at gudstjenesten skulle begynde for at forberede
sig på andagten. Det antages da, at de læste mange af salmerne,
hvad der også havde til formål, at de ikke henfaldt til almindelig
sludren og sladren, hvad der ellers let kunne have ført til sludder
og sladder. Efterhånden ankom flere af menigheden, så at de
sidste salmer rent faktisk blev læst i fællesskab af alle. Det er
antagelig forklaringen på, at de sidste 6 salmer, 145-150, er blevet
en del af den fastlagte morgengudstjeneste (se Den jødiske
Bønnebog, DjB, udgivet med dansk oversættelse 2002, s.20-22).
Især Salme 145 bliver fremhævet af mange autoriteter som en
væsentlig tekst, og den bliver da også læst yderligere to gange
om dagen, én gang senere på morgengudstjenesten og én gang
om eftermiddagen. Samme talmudiske kilde som nævnt ovenfor
går så langt i sin anbefaling af denne tekst, at den angiver at
regelmæssig læsning af Salme 145 kan sikre adgang til det evige
liv. Salmen optræder med to indledende vers. Det ene er faktisk
den sidste sætning i den forudgående Salme 144, ’’Held det
folk..Den første sætning er taget fra Salme 84, ’’Held dem,
der dvæler i dit hus..og den angiver selve formålet med at
komme i god tid til Guds hus.
Bønnebogen indeholder mange flere af Salmerne, og når jeg
netop fremhæver dette forhold, så skyldes det, at man ved
at medtage disse Salmer til mere eller mindre regelmæssig
brug ved gudstjenesten eller i forbindelse med andre religiøse
sammenkomster sikrer, at kendskabet til teksterne bevares og
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holdes levende. Benyttelsen af Salmerne ved gudstjenesten kan
i første omgang føres tilbage til et mere overordnet princip, der
går ud på at inkludere bibelske tekster, der blev læst eller sunget
i forbindelse med tjenesten ved selve Templet i Jerusalem.
Jødisk gudstjeneste har muligvis i sin oprindelse været
begrænset til offertjeneste, der både kunne være dyreofringer og
frembærelse af mad og drikke. I Andet Tempels tid, det vil sige
fra ca. 500 f.a.t., blev tekster med lovsang, taksigelse og egentlig
bøn i stigende grad knyttet til tjenesten ved Templet såvel som
i et voksende antal bedehuse, der med tiden fik betegnelsen
synagoger, og som ikke havde begrænsningen til at skulle foregå
på et enkelt udvalgt sted, hvad der alene gjaldt offertjenesten. Da
så også Andet Tempel bliver ødelagt i år 70 e.a.t., så faldt ofrene
helt bort. Teksterne derimod kunne leve videre, så meget desto
mere naturligt fordi gudstjenesterne med bøn og lovprisning i
høj grad erstattede den gamle offertjeneste.

)
1

Det gælder således de Salmer, som levitterne sang ved den
daglige offertjeneste morgen og eftermiddag. Hver af ugens
dage havde sin salme. For eksempel blev Salme 24 sunget om
søndagen, der var ugens første dag (se DjB s. 56-58). Salme 92,
”En salmesang til Shabbat”, var et naturligt valg til lørdagen,
som jo blev anset for at være den syvende dag, hvor man fejrede
Sabbat.
I tidens løb har man i den daglige gudstjeneste inkluderet Salme
100, der blev benyttet, når takofret blev båret frem, og Salme 30,
der var knyttet til festen for førsteafgrøden.
En særlig omtale fortjener de 15 Salmer fra nr. 120 til nr. 134,
der har overskriften Shi r Hama’alo t (DjB s.159-162). Allerede
oversættelsen af disse to ord volder vanskeligheder. Den senest
autoriserede danske oversættelse kalder den ’’’’Valfartssang”,

1931-udgaven skriver ’’Sang til Festrejserne”. Selv har jeg
benyttet ”En sang for pilgrimsrejsende”, medens den tidligere
udgave af den jødiske bønnebog helt opgav ævred og nøjedes
med at transskribere de hebraiske ord.
I henhold til den mest accepterede teori blev disse salmer
sunget, når israelitterne tre gange om året skulle valfarte til
Templet i Jerusalem. Andre anfører, at disse tekster blev
benyttet, da de bortførte vendte tilbage fra Babylon til Judæa.
Nok så interessant er en henvisning til, at der i Templet var 15
trin fra kvindernes område op til den del, hvor mændene havde
adgang. Der er beretninger om, at levitterne stod på disse trin
med deres instrumenter og sang (se den talmudiske traktat
Sukkah V,4). Selvom tallet 15 af andre årsager forekommer
hyppigt i den jødiske liturgi, så synes overensstemmelsen mellem
antallet af trin og antallet af Salmer at være mere end tilfældig, og
det hebraiske ord Hama ’alot kan bl.a. betyde trin eller trapper.
De 15 Salmer læses sammen med Salme 104 i vinterhalvåret hver
lørdag eftermiddag. En af de 15 har haft sin egen skæbne. Det
drejer sig om Salme 126, ”Når Herren vender Zions skæbne til
det gode, vil vore drømme gå i opfyldelse”. Når man til en menig
jøde nævner Shir Hama’alot, så tænker han eller hun ikke på 15
forskellige tekster, men alene på Salme 126.
I løbet af århundrederne har der udviklet sig en tradition, hvor
denne salme knytter sig til den jødiske bordbøn. Den er i sig
selv ret så lang, så når jeg ved enkelte lejligheder spiste frokost
med min gamle, kloge og værdige rabbi, der underviste mig
frem til min rabbinereksamen, så sagde han til mig, at hvis man
skulle sige bordbøn tre gange om dagen, så måtte man lære at
gøre det hurtigt, så at man også kunne nå andre gøremål. Men
på Sabbat og andre helligdage, hvor man har god tid, så indledes

bordbønnen med, at selskabet synger Salme 126, og der kan
bruges et stort antal melodier. I de fleste selskaber synger folk
med, så der bliver skabt en fin stemning op til selve bordbønnen.
Det skal også nævnes, at man, da Danmarks befrielse fra den
tyske besættelse skulle fejres i kirkerne den 6. maj 1945, så blev
der givet besked om, at man skulle bruge netop denne Salme
som udgangspunkt.
Når vi er inde på problemer omkring oversættelse af de gamle
tekster, kan det være på sin plads at nævne et praktisk eksempel,
hvor det ikke blot har været overvejelser omkring de enkelte
ords betydning, der har været inde i billedet, men også visse
teologiske holdninger har præget det resultat, som man kom
frem til. På et tidspunkt, hvor den dertil nedsatte kommission
sad og arbejdede på en ny oversættelse af Bibelen, forlød det,
at riget fattedes penge, og det var tvivlsomt, om kommissionen
kunne gøre sit arbejde færdigt inden for den fastsatte
budgetramme.
En læge fra Snekkersten havde i mellemtiden stiftet bekendtskab
med min oversættelse af Mosebøgerne, og han var så
venlig at synes godt om mit arbejde. Han foreslog derfor, at
kommissionen simpelthen skulle bruge min oversættelse, da
Mosebøgerne var nogle af de tekster, som man endnu ikke havde
arbejdet med. Derved kunne man spare de mange eksperters
tid og den dertil hørende aflønning. Jeg blev kontaktet af en
journalist fra det, der dengang hed Berlingske Aftenavis. Han
ville høre min reaktion på forslaget og ventede vist, at jeg skulle
klappe i mine små hænder.
Han blev derfor overrasket over, at jeg fandt forslaget
urealistisk. Jeg gjorde opmærksom på, at min oversættelse som
udgangspunkt havde den opfattelse, at oversættelse ikke kan

undgå at være en fortolkning. Der ville derfor i min oversættelse
være tydelige eksempler på, at jeg oversatte ud ffa den jødiske
forståelse af teksten. Det kunne Det danske Bibelselskab, der
stod for det store projekt med oversættelse af Bibelen, naturligvis
ikke leve med. De ønskede en oversættelse præget af, hvad den
danske kirke måtte mene dér, hvor der kunne gøres forskellige
synspunkter gældende. Det drejede sig om forholdsvis få, men
ret væsentlige steder.
Vi blev så enige om at yde en service for bladets læsere. Vi valgte
en tekst, hvor der kunne anlægges sådanne forskelligartede
synspunkter. Vi valgte Salme 110, der forelå i en foreløbig
oversættelse fra kommissionen, og så skulle jeg udarbejde min
version af samme Salme. Avisen offentliggjorde så resultatet,
hvor man også bragte samme oversættelse ffa 1931 udgaven.
Den lå sprogligt nærmere min version, men var enig med
det nye forslag på det væsentlige punkt i vers 3, hvor man i
kristendommen benytter udtrykket moderskød som et forsøg på
at gøre Salmen til en henvisning til Jomfru Maria. Det kan jeg slet
ikke finde i den hebraiske tekst.
Her er de to versioner, som de blev bragt i Berlingske Aftenavis
6. marts 1981, idet jeg skal gøre opmærksom på, at den
autoriserede udgave ændrede nogle af de sproglige vendinger før
udgivelsen i 1992.
Salme af David.
Herrens ord til min herre:
”Sæt dig ved min højre side,
så jeg kan lægge dine fjender
som en skammel for dine fødder!”
Herren vil udstrække dit magtfulde scepter fra Zion.
Du skal herske midt blandt dine fjender!
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Dit folk møder frivilligt frem på din kampdag.
”På hellige bjerge har jeg født dig
som dug af morgenrødens moderskød”.
Herren har svoret og angrer det ikke:
”Du er præst for evigt som Melkizedek”.
Herren er ved din højre side,
på sin vredes dag knuser han konger.
Han holder dom blandt folkene,
han fylder dalene med lig
og knuser hoveder i det vidtstrakte land.
Af bækken ved vejen drikker han
og løfter hovedet højt.
(Det danske Bibelselskabs prøveoversættelse, 1977)

En salme af David.
Herrens ord kom til min herre:
Sæt dig ved min højre,
indtil jeg har lagt dine fjender
som en skammel for dine fødder.
Fra Zion vil Herren række dig magtens scepter,
så at du kan herske midt blandt dine fjender.
Dit folk vil melde sig frivilligt, når dine styrker skal samles.
Siden du så dagens lys fra moderliv
har ungdommens dug været din i hellig skønhed.
Herren har svoret, og Han angrer ikke:
Du skal være præst til evig tid og retfærds konge efter mit ord.
Herren vil være ved din højre,
Han vil knuse konger på sin vredes dag.
Han vil dømme enhver nation,
der er fuld af morderisk vold,
og Han vil knuse lederen af det mægtige land,

der drak af bækken undervejs
og derfor holdt sit hoved knejsende.
(Bent Melchior, 1981)
Når der nævnes grupper af Salmer, der danner en enhed, så
må især Hallel Salmerne omtales. Ordet Hallel betyder at
lovprise, og det er kendt fra sammensætningen Hallelujah, der
betyder ’’priser Herren”. Den specielle betegnelse Hallel går
på Salmerne 113-118 (DjB s.191-194). Generelt er der tale om
en lovprisning af Gud, en hyldest til livet, en tak for at være
blevet bønhørt. Sætninger som ”Tak Herren, for Han er god,
for evigt varer Hans kærlighed”, ”Jeg skal ikke dø, men jeg vil
leve og forkynde Herrens gerninger” og ’’Dette er dagen, som
Herren er skabt, lad os fryde og glæde os på den” er enkelte
smagsprøver. ”Han lader den ufrugtbare bo i sit hus som en
glad barnemoder”, ”1 min trængsel påkaldte jeg Herren; Han
bønhørte mig og førte mig ud i det fri” og ’’Herre, hjælp os dog”
er nogle andre eksempler.

nymånedsdagene. Salmerne indgår også i den hjemmets højtid,
der praktiseres om aftenen til indledning af Pesach, hvad der er
meget logisk med tanke på, at det netop var ved den lejlighed de
blev sunget i Templet. Den lidt forkortede form, hvor halvdelen
af Salmerne 115 og 116 udelades, bliver i folkemunde kaldt halv
Hallel. Den benyttes også de sidste 6 dage af Pesach, hvor man
ellers skulle forvente den uforkortede form. Angiveligt skyldes
det, at disse dage præges af beretningen om israelitternes
redning ved Det røde Hav. Legenden fortæller, at da israelitterne
begyndte at synge i taknemmelighed til Gud, så skulle Gud have
tysset på dem og have sagt: Mine skabninger drukner i havet,
vil I da bryde ud i jubelsange? Med andre ord skal man også
i glæden over, at ens fjender er blevet slået, huske, at også de
andre er mennesker, der er skabt af Gud, og fjendens tab skal
begrænse sejrherrens glæde.

Som samling betragtet er den meget gammel. Legenden taler
om, at endog Moses og israelitterne sang Hallel i ørkenen, og
det ville i hvert fald sætte Kong David ud af spillet. Det drejer
sig nok nærmest om, at Salme 113 direkte taler om udgangen fra
Ægypten og redningen ved havet, men dér sang israelitterne en
helt anden sang som beskrevet i Anden Mosebog. Andre kilder
vil knytte læsningen af dette sæt af Salmer til profeterne. Der er
i hvert fald ingen tvivl om, at de hører til kategorien af tekster,
der blev benyttet ved tempeltjenesten, hvor levitterne sang dem
i forbindelse med ofringen af lammet til Pesach, den oprindelige
påskefest.

Hallel reciteres og synges med en forudgående lovsigelse, der
normalt kun bruges, når man udfører forskrifter, der er omtalt i
moseloven. Således siger lovsigelsens tekst direkte, at Gud har
hehiget os med sine bud og befalet os at læse Hallel, men der
står vitterligt ikke noget om det i Mosebøgerne eller i andre af
Bibelens skrifter. Det er så et af eksemplerne på, at den rabbinske
lovgivning i nogle tilfælde opleves med en sådan autoritet, at
bestemmelserne ligestilles med de forskrifter, der fremgår direkte
af Bibelen. Et andet markant eksempel på dette er lovsigelsen,
der siges ved tænding af sabbatslysene ved helligdagens
begyndelse fredag aften. Vel er budet om Sabbat et centralt bud i
moseloven, men der er ikke direkte nævnt noget om, at man ved
indledningen skal tænde to eller flere lys. Alligevel bruger vi altså
formuleringen om, at det er af Gud befalet.

Det er så blevet bestemt, at Hallel skulle læses ved gudstjenesten
på valfartsfesterne, til Chanukah og i lidt forkortet form til

Det er nævnt flere gange, at vi kalder Salmernes Bog for Davids
Salmer, og der er en populær opfattelse, der går ud på, at en jøde

skal tro på, at det er Kong David, der er forfatter til hele bogen.
Det er der nu ingen forpligtelse til, og godt det samme. I den
talmudiske traktat Baba Batra 15a hedder det, at Kong David
skrev Salmerne med hjælp af ”de ældre”, og der nævnes direkte
navnene Adam, Melkizedek, Abraham, Moses, Heman (Etan),
Jedutun, Asaph og de tre sønner af Korach. Nogle af disse navne
forekommer i forbindelse med indledningen til en eller flere af
Salmerne. Væsentligt er det, at det er erkendt, at der er tale om
en samling af tekster, af hvilke nogle er af meget ældre dato end
Kong David.
Dertil kommer, at det er en lige så almindelig opfattelse, at
adskillige af Salmerne er af nyere dato end Kong David. Den
meget autoritative fortolker af hele Bibelen, der er kendt under
navnet Rashi, fastslår, at Salmernes Bog ikke er færdig redigeret
i Davids tid. Der er således to Salmer, der synes at føre tilbage til
Davids søn, Salomon. Andre Salmer bærer præg af fangenskabet
i Babylon mere end 400 år efter Kong David. Antagelig er i
hvert fald nogle af de såkaldte Asaph Salmer, af hvilke vi har 12,
først blevet til i Nehemiah’s tid, altså yderligere mere end 100 år
senere. Så der er i høj grad tale om et samlerværk, og datoen for
den endelige redigering forbliver ukendt. Vi kan dog gå ud fra, at
bogen i dens nu kendte form har eksisteret flere århundreder før
vor tidsregning.
Når vi alligevel taler om Davids Salmer, så skyldes det, at
ikke mindre end 73 af dem har betegnelsen ”af David” som
overskrift. Igen kan det diskuteres, om det drejer sig om tekster,
der er forfattet af David. Ved oversættelse af forholdsord kan
man komme galt af sted, hvis man konsekvent bruger samme
præposition i oversættelsen fra tilfælde til tilfælde. For eksempel
er der dem, der i Salme 110, som er oversat ovenfor, mener, at
man ikke skal oversætte indledningen med ”En Salme af David”,
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men ”En Salme om David”, fordi de fortolker Salmen til at dreje
sig om denne konge. En anden lidt mere anonym person, der
nævnes i mange Salmer, er ”korlederen”. Men her oversætter vi
ikke ”af korlederen”, men ”for korlederen”, idet der forventedes
en vejledning til, hvordan Salmen skulle fremføres, og der er
selvfølgelig tale om den til enhver tid fungerende dirigent. I hele
55 tilfælde omtales ’’korlederen” i Salmernes overskrifter, men
slet ikke i de to sidste af Salmernes fem bøger.
Som et eksempel på den poesi, der florerede på den tid, som vi
her beskriver, har jeg lyst til som afslutning at gå lidt uden for
denne artikels tema og begive mig ind i den følgende bibelske
bog, Ordsprogenes Bog. Her finder man et stykke poesi godt
gemt i det sidste kapitel. Jødisk tradition fortæller, at det er
Davids søn, Kong Salomon, der er forfatter af bogen såvel som af
digtet. Det hævdes, at Salomon har skrevet digtet som en hyldest
til sin mor. Hvad enten det nu er tilfældet eller ej, så har det
fundet en plads i den jødiske tradition, idet mange ægtemænd
læser stykket som hyldest til ægtefællen, før man går til bords
for at nyde sabbatsmåltidet fredag aften. Det er i mine øjne både
smukt og aktuelt og viser, hvor langt fremme ligestillingen har
været i Judæa for ca. 3000 år siden:
’’Hvem, der blot kan finde en dygtig hustru; hun er langt mere
værd end perler. Hendes mand har inderlig tillid til hende, han
vil ikke lide noget afsavn. Hun øver godt og ikke ondt imod ham
alle sit livs dage. Hun sørger for uld og hør, og villigt arbejder
hendes hænder. Hun er som handelsskibe, der bringer føde
langvejs fra. Hun står op, medens det endnu er nat, for at give
folkene i huset mad og sine piger deres andel.
”Hun vurderer en mark og køber den, for frugterne af hendes
arbejde planter hun en vingård. Hun spænder bæltet fast om

hofterne og lægger kraft i sine arme. Hun fornemmer, at hun
handler rigtigt, hendes lampe går ikke ud om natten. Hun rækker
sine hænder mod rokken og holder fast om tenen.
”Hun åbner sin hånd for den fattige, hun rækker den mod den
trængende. Hun frygter ikke for sin familie i kulden, for alle
hendes børn er klædt i karmoisinfarvet tøj. Til sig selv fremstiller
hun tæpper, og hun klæder sig i fint purpurrødt linned. Man
lægger mærke til hendes mand i byens porte, når han mødes
med landets ældste.
”Hun fremstiller linned og sælger det, og bælter har hun til
salg til handelsfolk. Hun er præget af styrke og hæder, hun
går fremtiden i møde med et smil. Hun åbner sin mund med
visdom, har kærlighedens lære på sine læber. Hun våger over,
hvordan hendes børn opfører sig, og spiser ikke den dovnes
brød. Hendes børn rejser sig for at prise hende, hendes mand for
at lovsynge hende: "Mange kvinder er dygtige, men du overgår
dem alle.”
"Skinnet bedrager, og skønhed forgår, men en kvinde, der viser
Herren ærefrygt, bliver lovprist. Hun skal nyde frugterne af sit
arbejde, hendes gerninger synger hendes pris i byens porte.”
(Ordsprogenes Bog XXXI 10-31)

Bent Melchior var Danmarks overrabiner 1970-1996. Til
lige lektor i klassisk hebraisk ved Københavns Univer
sitet 1971-1984. Har bl. a. oversat De fem Mosebøger og
Den jødiske Bønnebog fra hebraisk til dansk. Er forfat
ter til flere bøger og et væld af artikler. Foredragshold
er ud over Danmark. Aktiv i danske og internationale
organisationer for menneskerettigheder.

Min far bliver iført
natskjorte.
Så længe jeg var barn,
dryssede han
stjernestøv og månegrus
ned i mine øjne.
Så længe jeg var barn,
talte jeg som et barn,
tænkte jeg som et barn,
dømte jeg som et barn.
Hver godnathistorie,
jeg fik,
havde sin egen farve.
Min far fortalte, så en blind
under mørkets klokke
ville kunne se
en regnbue.

12

Jeg sov og drømte
det umulige
langt borte fra verdens angst.
Jeg vender mig om,
vender mig mod ham,
ser i min fars øjne
stjernestøv og månegrus.
Nu kommer natten den lange nat.
Mælkeveje af morfin
suser
gennem hans krop
med lysets tyngde
af smertes ophør.

a/Kirsten Nielsen

er flammer
en ild
Bibelske gudsbilleder i nyere danske salmer

Indledning: Salmerne som ritual
vad er en salme? Salmeforskerenjens Lyster skriver et sted, at salmerne skal ’’give mund og mæle til den levende
menigheds aktuelle svar på Guds tiltale.” (Jens Lyster 1991,32). Hermed understreger han såvel nutidsaspektet, at
salmen skal være et aktuelt svar, som brugsaspektet, at salmer indgår i en liturgisk sammenhæng. Et digt kan læses
hvor som helst, og det samme gælder naturligvis for en salme. Men salmer skal også kunne bruges ved en
gudstjeneste, og ved den gentagne brug kan de opnå en næsten rituel status.
I gudstjeneste efter gudstjeneste gentager vi trosbekendelsen og Fader Vor, og ordlyden af disse faste led ønsker de færreste ændret.
Tænk blot på det ramaskrig, der lød, da bibeloversætterne tillod sig at ændre bønnen ’’Helliget vorde dit navn” til ’’Helliget blive
dit navn.” Og selv om man naturligvis diskuterede, om ’’blive” og ’’vorde” betød det samme, så var den væsentligste årsag til den
udbredte modvilje snarere, at rituelle tekster ikke blot indeholder mening, som man kan forholde sig til og tolke, de fungerer
også som faste led, hvor selve gentagelsen på det rette tidspunkt, på det rette sted og med de rette ord er det afgørende. Ja, nogle
ritualforskere vil gå så langt som til at hævde, at ritualer i sig selv er stort set meningsløse, meningen ligger i at udføre dem. (jf. Bent
Flemming Nielsen 2004,40-45).

H

Salmerne som tekst
En så radikal opfattelse af ritualet overser dog, at vigtige dele af fx den kristne gudstjenestes faste led er sproglige formuleringer af
menighedens tro. Det gælder de faste tekstlæsninger fra Det Gamle og Det Nye Testamente, de faste bønner og læsninger ved dåb
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og nadver samt de salmer, der synges. Gentagelsen hindrer ikke,
at menigheden forholder sig til ordene og fortolker dem. Når jeg
alligevel nævner disse ritualforskere, er det, fordi de kan minde
en om, at tekster, og her ikke mindst salmer, er mere end deres
meningsindhold. Salmer har klang, de skal synges og høres, og
de er forbundet med musik, alt sammen aspekter, der kan være
med til at gøre en indholdsmæssigt ikke så vægtig salme brugt og
elsket.
Når man synger en velkendt salme, er det ofte
først og fremmest melodien og det kendte ved ordene, man
nyder. Alligevel kan det ske, at en sådan salme giver anledning
til nytænkning. Det kan være en personlig erfaring, der igen gør
salmens ord nærværende, eller prædikenen, der har kastet et
andet lys over et salmevers, man egendig mente at kende ud og
ind. Om nye salmer gælder da, at de under alle omstændigheder
kræver aktiv medtænken. Ordene er anderledes, billederne er
måske overraskende, og af og til må man vende tilbage til en
formulering flere gange, før den åbner sig for en. Den nye salme
kan med sine anderledes formuleringer være både sværere og
nemmere at gå til end de gamle.
Lotte Thyrring Andersen kalder sin bog om
virkelighedsopfattelsen i Jørgen Gustava Brandts digtning for
"Gentagelsens poesi”, og det udtryk vil jeg gerne tage til mig,
når jeg skal karakterisere salmegenren. Thyrring Andersen
gør desuden opmærksom på, at ordet gentagelse kan have to
betydninger. Man kan gentage svarende til at kopiere, men
man kan også gentage i den forstand, at man udfører noget på
ny. Jeg citerer: "Gentage betyder med andre ord repetition og
tidsbunden gen-tagelse af det tabte.... en ny handling i tid:
genvindeisen af det tabte i det nærværende.” (Lotte Thyrring
Andersen 2003,13).
Når jeg i de senere år har beskæftiget mig ikke
blot med den gammeltestamendige salmedigtning, men også
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med nyere danske salmer, så er det faktisk også ud fra et ønske
om at bidrage til en sådan gen-tagelse gennem mine analyser og
fortolkninger. Bibelen er selv blevet til i en stadig genvindelse af
det tabte i det nærværende. Nye erfaringer har krævet ikke blot
reception, men også transformation af traditionen. Vi kan blot
tænke på Det Nye Testamente, som jo netop genoptager centrale
tanker fra Det Gamle Testamente og genformulerer dem. Også
om salmebogen gælder det, at den er blevet til i stadig dialog
med ældre tekster, først og fremmest Bibelen. På den måde har
salmebogen været med til at genvinde det, der stod i fare for at gå
tabt for nye generationer.
At salmer skrives for at synges, hindrer naturligvis
ikke, at man kan læse en salme. Men også for den, der læser
en salme, er det vigtigt at forstå salmen i lyset af Bibel og
gudstjeneste. Når man synger en salme ved en gudstjeneste,
sker det inden for en bestemt kontekst skabt af dagens tekster
eller den kirkelige handling, man er samlet om, dåb, vielse
eller begravelse. Læser man salmen i sit eget rum, er det i langt
højere grad ens egen situation, egne erfaringer, egne glæder
og problemer, salmen kommer i dialog med. Men salmen skal
desuden bringe den enkeltes liv ind i det kristne univers, så der
bliver kastet nyt lys over livet, når salmen gør Gud nærværende.
Den fjerne, fraværende, "tabte” Gud skal genvindes gennem
salmens ord. Derfor må også de nye salmer pege tilbage til
Bibelen og dens verden. Gør de ikke det, risikerer vi, at det alene
bliver vore private oplevelser, vi ser genspejlet i salmerne.
Forfatterrollen
Da jeg gik i gang med det forskningsprojekt, der bl.a. førte til
bogen ”Derflammer en ild”. Bibelske gudsbilleder i nyere danske
salmer, var der én ting, som var ganske nyt for mig: Jeg skulle
beskæftige mig med salmer fra min egen tid, skrevet af personer,
som jeg kunne kontakte, ringe til, sende mails til, sågar besøge

og drøfte salmerne med. Rent metodisk krævede det nogle
overvejelser. Så længe det var Davids Salmerjeg studerede, var
det forholdsvis enkelt at tilslutte sig det postmoderne slogan:
’’Forfatteren er død!” Det var jo i meget bogstavelig forstand
korrekt. Anderledes med de nulevende forfattere. Kunne jeg
også i den forstand, som de postmoderne litteraturkritikere
bruger udtrykket, hævde, at forfatteren er ”død”, dvs. at
forfatterens intention med sine tekster er uden betydning for min
tolkning af dem?
Og så måtte jeg jo indrømme for mig selv, at
også når jeg arbejdede med de gamle tekster, så forsøgte jeg
at nå tilbage til, om ikke den historiske forfatter, så dog den
forfatterstemme, som teksterne var styret af. Når jeg arbejdede
intertekstuelt og prøvede at finde de markører, som peger ud på
bestemte intertekster, så var det i realiteten en måde at efterspore
forfatterintentionen på. Men vel at mærke i bevidstheden om,
at gennem interteksten kommer endnu en stemme til orde (jf.
Kirsten Nielsen 2000).
I vore dage er de fleste af os, der arbejder med
Bibelen som litteratur, stærkt præget af forskellige former for
reader response teorier. Hvor den klassiske historisk-kritiske
metode lægger vægten på forfatteren og dermed budskabets
afsender, så lægger vi i vore dage vægt på, at betydning opstår
i mødet mellem tekst og læser. Men hvor nogen vil hævde, at
afsenderen bør lades ude af betragtning, ’’Forfatteren er død!”,
så det alene bliver teksten og mødet mellem tekst og læser, man
beskæftiger sig med, så vil jeg, så vidt muligt, have alle tre med:
forfatteren, teksten og læseren. Det medførte, at jeg opsøgte de
fem salmedigtere, som jeg vier et særligt kapitel i bogen: Lisbeth
Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Lars Busk Sørensen,
Vibeke Gundelach og Simon Grotrian og drøftede nogle af deres
salmer med dem. Og jeg kan roligt sige, at disse salmedigtere er
spillevende. Dog ikke i betydningen, at de ville hævde en særlig

fortolknings-ret som forfattere. De vidste udmærket, hvordan
de enkelte salmer var blevet til, og hvad de havde tænkt, da de
skrev dem; men de var alle bevidste om, at brugerne af salmerne
også kommer med deres egne intertekster, hvilket medfører, at
salmerne kan åbne sig for nye betydninger.
Jeg talte på et tidspunkt med Vibeke Gundelach
om en af hendes salmer, hvor der var udtryk, som kunne
tolkes på forskellige måder. Og da jeg forsøgte at fa en form for
’’autoritativt forfattersvar”, smilede hun i stedet og sagde blot:
’’Mine salmer er som fugle. Jeg har sendt dem ud i verden.” Det
måtte jeg så nøjes med; men det var samtidig et frihedsbrev til
fortolkeren.
Eksempler på gudsbilleder i nyere salmer
Salmedigteren Holger Lissner skrev i 1972 salmen, Kain, hvor
er din bror? (DDS 698). På det tidspunkt indgik der meget
fa gammeltestamentlige læsninger i Den Danske Folkekirkes
gudstjeneste, til gengæld kunne man vist godt regne med, at
de fleste kirkegængere havde hørt om Kain og Abel. Og det er
en vigtig forudsætning for, at man kan forstå Lissners salme.
Fortællingen om de to brødre står i 1 Mos 4,1-16 og handler i
al korthed om brodermord. Da Gud uden et ord til forklaring
accepterer Abels offer, men ikke Kains, gribes Kain af vrede
mod sin bror og dræber ham. Gud anklager Kain for mordet,
forviser ham fra agejorden, men ender med trods alt at give
Kain et beskyttelsesmærke. Så meget er man nok nødt til at vide
for at kunne følge med i salmen. For i modsætning til mange
andre salmer, der gendigter en bibelsk fortælling, så genfortæller
Lissner ikke handlingsgangen, kun Guds ord til Kain. Og det
siges ikke engang i salmen, hvem den talende er. Det må vi som
læsere selv slutte os til ud fra vort kendskab til Bibelen.
Kain, hvor er din bror?

Mon du tror,
du kan skjule dig for mig?
Mon du ved,
hvor han led,
da du stødte ham bort?
Se, her er din bror!
Kain, hvor er din bror?
Mon du tror,
jeg er både døv og blind?
Der er blod
på din fod,
og dit brød har smag deraf.
Se, det er din bror!
Kain, hvor er din bror?
Mon du tror,
du er fri, når han er død?
Du kan gå,
men ej nå
tid et sted, hvor han ej er.
Se, dér er din bror.
Kain, hvor er din bror?
Mon du tror,
at han ikke kræver dig?
Derfor giv
ham det liv,
som du selv far af mig.
Se, han er din bror!
Indtil nu er vi, der kender den gammeltestamentlige fortælling
og kan inddrage den som intertekst, i stand til at supplere med
den nødvendige viden derfra. Det er Gud Herren, der taler til
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den gammeltestamentlige Kain. Og selv om det naturligvis er
muligt at høre Guds ord som en mere generel advarsel mod at
tilsidesætte ansvaret for vor næste, så er det trods alt muligt at
bevare en vis distance. Men i salmens sidste vers sker der noget
afgørende, for nu er interteksten ikke længere Første Mosebog:
Kain, hvor er din bror?
Mon du tror,
at jeg ikke elsker dig?
Se kun op
på min krop
er der stik og naglegab.
Kain, jeg er din bror!
Ved at inddrage endnu en intertekst foretager Holger Lissner
en nytolkning af forlægget. Historien om Kain og Abel udsættes
ikke blot for reception og transformation gennem aktualisering,
der sker en overskridelse af den gammeltestamentlige fortællings
grænser. Den talende, som henvender sig til Kain, er ikke
længere den gammeltestamentlige Gud. Og Kain er ikke længere
blot en skikkelse fra fortiden. Nu lader digteren den korsfæstede
komme til orde. Det er ham, der er den dræbte bror. Ogjesu ord
til Kain henvender sig til enhver, der læser salmen. Kain bliver til
den nutidige læser.
Interteksten er Ny Testamentes beretning om
Jesu stedfortrædende død for mennesker, men heller ikke i
dette vers griber Holger Lissner til genfortælling. Det siges ikke
engang, at den talende er Jesus. Men ordene ’’stik og naglegab”
er klare markører, der peger tilbage til beretningerne om Jesu
korsfæstelse og dermed genkalder Ny Testamentes budskab om
Jesu stedfortrædende død i læserens bevidsthed.
Holger Lissner bringer i denne salme to
bibelske fortællinger i dialog med hinanden og med læseren.

Dermed skaber han også en nær forbindelse mellem den
gammeltestamendige Gud og den korsfæstede Jesus. Den
gammeltestamendige Gud, der i i Mos 4 og i salmens første fire
vers optræder som anklageren over for forbryderen, skifter rolle.
Han ifører sig menneskeskikkelse og bliver ikke blot Kains, men
læserens bror. Gennem dette rolleskift åbnes der for en anden
slutning end den gammeltestamentlige, hvor retfærdigheden
sker fyldest. Nu viser det sig, at nåde kan gå for ret, når Jesus
som menneskers bror selv påtager sig straffen ved at dø på
korset. Salmen fortæller frelseshistorie uden atfortælle historien.
Læseren må selv inddrage såvel den gammeltestamentlige som
den nytestamentlige intertekst.
Simon Grotrians brug affader og moderbilledet
Da jeg arbejdede med faderbilleder i de nye salmer, viste det sig
hurtigt, at selve fadermetaforen ikke blev brugt særlig ofte. Et
af problemerne er naturligvis, at et hyppigt brugt billede nemt
går hen og bliver en kliché. Men undertiden skal der ikke så
meget til, før en digter kan genbruge faderbilledet, uden at det
bliver klichéagtigt. Jeg tænker her på en salme af den yngste
af de salmedigtere jeg især har beskæftiget mig med: Simon
Grotrian. I 2006 udgav han salmesamlingen Jordcnj salt og
verdens lys. Salmerne er rimede, og flere af dem kan synges på
velkendte salmemelodier. Et karakteristisk træk ved disse salmer
er kombinationen af udtryk hentet fra vidt forskellige kontekster.
Herved skabes der overraskende kombinationer, der ikke altid
er lige nemme at tolke. Af og til virker de enkelte linier som korte
snapshots, og det kan være vanskeligt at skabe sammenhæng
mellem dem. Der er noget fragmenteret over den verden, Simon
Grotrian skriver ud af og ind i. Ikke desto mindre er hans salmer
båret af en umådelig tillid til Gud. Vi skal se på en enkelt af dem.
Jammerdalen bugter sig

fra hæl til tinding
jeg må finde trøst i dig
min Faderbinding
fuglesværme samles nu på Himlens bred
Kristus lå på æg aflutter kærlighed
hør min klare stemme
jeg vil også være hjemme.
Kærligheden, som vi fik
i bæreposer
snitter selv en Judasstrik
til røde roser
vi vil stige op og blive verdens lys
skallen vil vi smide med et Jonasnys
da biir livets gerning
den forniklede guldterning.
At Bibelen fungerer som intertekst for salmen fremgår
umiddelbart af de navne, der nævnes, og som fungerer som
markører for læseren: Kristus, Judas ogjonas, to personer fra
Det Nye Testamente og en fra Det Gamle Testamente.
Salmen begynder med at kalde livet som helhed
for en jammerdal. Dette svarer til megen klassisk, kristen
forkyndelse, hvor livet skildres som en pilgrimsrejse, hvis
egentlige mål er Guds himmel. Kontrasten mellem denne
verdens jammerdal og himlens lyksalighed er markant. Og når
jammerdalen opfattes som en pilgrimsrejse, kan man trøste sig
med, at den blot er noget foreløbigt, som Gud nok skal føre en
frelst igennem. En sådan tillid til Gud udtrykker Simon Grotrian
gennem udtrykket "min Faderbinding”. Det er et moderne
ord hentet fra psykoanalysen, men i salmen bruges ordet
overraskende positivt som udtryk for tillid.
Parallelt med denne tillidserklæring til Gud følger

skildringen af fuglesværmene på Himlens bred. Fuglene kan
være et billede på pilgrimmene, som når frem til målet, Himlens
bred. Med et nyt og originalt billede gøres Kristus til en rugende
fugl. Der er muligvis tale om en transformation afjesu ord om,
at han ligesom en høne har villet samle kyllingerne, men de
ville ikke, Matt. 23,37. Hvis vi inddrager denne intertekst, er det
tydeligt, at Simon Grotrian transformerer billedet, så det handler
om det, der går forud: hønen, der af kærlighed udruger sine
unger. Og dér, hos hønen, vil han også gerne være, for dér kan
han føle sig hjemme.
Kristi kærlighed kontrasteres i den følgende strofe
af den kærlighed, man kan købe sig til: kærlighed i bæreposer.
Her bruges et dagligdags ord, bæreposen, sammen med et af
de mere abstrakte og traditionsrige ord: kærlighed. Den købte
kærlighed fører dog ikke liv, men død med sig, nemlig døden
som en Judasstrik. Judas gik, som bekendt, hen og hængte
sig efter at have forrådt Jesus for 30 sølvpenge, Matt. 26,15.1
modsætning hertil vil menigheden blive verdens lys. Ordene om
verdens lys er hentet fra Jesu bjergprædiken, Matt. 5,14. Men for
at blive verdens lys må vi, der synger salmen, af med skallen. Vi
er ligesom kyllingerne, der skal ud af deres skal for at fa liv. Men
midlet dertil er noget så originalt som et Jonasnys. Hvor der er
nys, er der liv!
Jonas blev ifølge Det Gamle Testamente slugt af
en hvalfisk og blev på den måde reddet fra druknedøden. I Det
Nye Testamente genbruges Jonas-motivet som et Kristustegn:
”For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter,
sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre
nætter.”, Matt. i2,40.Jonastegnet er opstandelsens tegn.
Salmen slutter med, at når vi har smidt skallen,
så ”blir livets gerning den forniklede guldterning”. Og her er
interteksten nok Grundtvigs, Morgenstund har gtild i mund,
DDS 752, der slutter med ordene: ”Da randt for os guldterning.”
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Men hos Simon Grotrian er guldterningen blevet forniklet. Et
billigere metal er lagt uden om guldet. Det indre er derfor mere
værdifuldt end det ydre, ganske som det er tilfældet med det liv,
der findes inden for skallen.
Salmen udtrykker stor tillid til Gud som Faderen
og Kristus som en hønemor. Far og mor som gudsbilleder,
menneskeverdenen og dyreverdenen i skøn parallelitet. Og
derfra går associationen videre til den nytestamentlige forståelse
afjonas som opstandelsestegn.
I løbet af kun to strofer lykkes det for Simon
Grotrian at kombinere flere forskellige bibelske intertekster
med sin egen tids sprogbrug. Salmens form og en hel del
af sprogbrugen passer godt ind i en fragmenteret verden,
hvor den enkelte kan stykke sit livssyn sammen af forskellige
traditionselementer. Karakteristisk for Simon Grotrian er da den
store rolle, de bibelske intertekster spiller som forankring af hans
tillid til og glæde ved livet (jf. Kirsten Nielsen 2007,266-269).
Bibelsk ogfilosofisk sprog hos Lars Busk Sørensen
Det sidste digt,jeg vil inddrage, er hentet fra Lars Busk
Sørensens digtsamling: Til Gud. Refleksioner over gudsbegrebet.
En digtkreds. At det er digte henvendt til Gud minder om
salmegenren, hvor man påkalder Gud med lovprisning, tak eller
bøn om hjælp. Bestemmelsen Refleksioner over gudsbegrebet
giver derimod et andet signal. Gudsbegrebet er et udtryk, der
normalt forbindes med filosofiske overvejelser over, hvordan det
guddommelige kan defineres, og ordet refleksion peger i samme
retning. Det er den filosofiske eftertankes rum, vi skal bevæge os
ind i, men det er, om jeg så må sige, eftertanke for Guds ansigt.
Et godt eksempel herpå er digtet, Du er den der er (Lars Busk
Sørensen 2004,7).
Du er den der er,

den årsagsløse væren
der giver min væren mening,
den evigt selvfølgelige
hos hvem al visdom vokser
og alle spørgsmål visner.
De kendte stjernehimle
kan ikke rumme dig,
så lidt som mine metaforer,
og dog er hele din fylde
i det mindste græsstrå.
Du er ordet Gud,
subjektet i den sætning
der altid står tilbage,
når samtalen forstummer.
Du er det nødvendige ord
jeg jubler mod forårssolen,
når livet omfavner mig
med min elskedes arme.
Du er det fadernavn
jeg hvisker mod stjernekulden,
når tomheden maser sig på,
det navn der også i dag
forhindrer min bevidsthed i
at opløses i det store intet.
Dit sted og din hensigt
kender jeg ikke.
Jeg ved bare at du er.

Trods den filosofiske sprogbrug er der ingen tvivl om, at også
Bibelen er intertekst for disse vers. ”Du er den der er” kan
umiddelbart virke som en rent filosofisk formulering; men
udtrykket spiller på gudsnavnet i Det Gamle Testamente, Jahve,
der kan gengives: ”Jeg er den, jeg er” eller blot ”Jeg er”, 2 Mos
3,14. Og videre minder det om de forskellige ”jeg er-udsagn”
i Johannesevangeliet: ”Jeg er den gode hyrde”, Joh 10,11, eller
”Jeg er vejen og sandheden og livet”, Joh 14,6.1 Bibelen er disse
ord udtryk for Guds eller Jesu selvpræsentation, men hos Lars
Busk Sørensen er de en bekendelse til den Gud, digtkredsen
er henvendt til. Dermed bliver det ikke et abstrakt gudsbegreb,
digteren forholder sig til, det er den bibelske Gud.
At Gud er den, hos hvem al visdom vokser, far
en særlig mening, hvis man inddrager den gammeltestamentlige
fortælling om paradishaven og kundskabens træ som intertekst.
11 Mos 3 er kundskabens træ det forbudte træ, som mennesket
ikke måtte spise af. I Lars Busk Sørensens bekendelse til
Gud er visdommen derimod skildret som noget positivt,
for her er perspektivet vendt om: her handler det om Guds
egen visdom, og over for den bør alle spørgsmål visne. Den
bibelske syndefaldsberetning ligger bag formuleringerne, men i
lovprisningen af Gud udelades enhver henvisning til menneskets
syndefald.
Ned gennem digtet forsøger digteren at tilnærme
sig, hvem og hvad Gud er. Men hverken himlen (jf. Salomos
tempelbøn i 1 Kong 8,27) eller sproget kan rumme Gud. Selv
om digteren bruger metaforer og dermed sprogformer, som
er åbne over for fortolkning, så er ordene for små. Glosen
’’metafor” hører hjemme i sprogvidenskaben, mens talen om
himlen er hentet fra den bibelske intertekst. Det er også en
bibelsk intertekst, der kan uddybe påstanden om, at Guds fylde
kan indeholdes i endog det mindste græsstrå. Selve valget af
græsstrået er overraskende. For i Bibelen er græsset billede på

mennesket i dets flygtighed. ’’Menneskets liv er som græsset,
det blomstrer som markens blomster; når vinden blæser over
det, er det der ikke mere, dér, hvor det stod, ser man det ikke
mere.”, hedder det i SI 103,15-16 (jf. også Es 40,6-8). Hvad Busk
Sørensen opnår ved at vælge netop græsset som gudsbillede er
at give ord til inkarnationen: at Gud selv blev menneske på et
bestemt tidspunkt i historien og levede under denne verdens
vilkår. Gud er dermed ikke blot den gammeltestamentlige Gud,
men også den, der kom i menneskelig skikkelse og derfor måtte
dø som et menneske.
Om ordet Gud ved Lars Busk Sørensen, at
det er sætningens subjekt, det styrende led, ikke det styrede.
Selv i tavsheden er ordet Gud nærværende. Gud er selve
forudsætningen, som han må henvende sig til, når han gribes
af livsglæde. Når han mærker det uendeligt store rum med
dets kulde, er det Guds fadernavn, han hvisker. Det er ikke det
dagligdags ord far, men Bibelens ord, fader, han sætter op mod
tomhed og intethed. Det er relationen mellem Gud Fader og
barnet, der forhindrer, at bevidstheden opløses i intethed.
I første strofe er Gud visdommens voksested;
i digtets sidste bekender digteren sin egen mangel på indsigt.
Om Gud ved han blot, at ”du er”. Digtet slutter tilsyneladende
med en rent formal bestemmelse af Guds eksistens. Det ligner
filosofiens måde at definere på; men digteren beskriver ikke
i 3. person, han tiltaler i 2. person. Dertil kommer, at den
gammeltestamentlige intertekst, som ligger bag de indledende
ord, ”Du er den der er”, siger mere, end at der eksisterer en
Gud. For det er den Gud, Bibelen taler om med sine ufuldkomne
ord, sine utilstrækkelige metaforer, det er den Gud, der er
subjektet og ikke objektet. Det er den Gud, der åbenbarede sig
for Moses i navnet: ”Jeg er” (jf. Kirsten Nielsen 2007,236-239).
Reception og transformation kan også vise sig i
en sådan kombination af to sprogtyper, der som oftest holdes
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adskilt, det bibelske og det filosofiske. Teknikken minder om
den, der ligger bag brugen af metaforer, hvor to kontekster, der
normalt ikke forbindes, bliver sat i relation til hinanden. For
netop ved at forbinde det hidtil uforbundne, er det muligt at sige
noget nyt. Når to parallelle linier mod al forventning alligevel
krydses, så opstår der noget uventet.
Og måske gælder det for al salmedigtning,
at vi dér møder forsøget på at bringe to linier til at mødes,
den himmelske og den jordiske. De kan synes parallelle og
uafhængige af hinanden; men det er kristendommens påstand, at
de igen og igen krydser hinanden!
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a/Holger Lissner

m at skrive
salmer i skyggen
af de store digtere

en ultrakorte udgave af et foredrag med denne titel er: ‘‘’’Det er heller ikke morsomt!” Den lidt længere udgave er: ”Det er
meget inspirerende! Der er virkelig noget at leve op til!”

D

For der er vist ikke nogen af os salmeskrivere af i dag, som ikke slås med en følelse af, at vi skriver vore salmer i
skyggen af de store digtere. Fordi de var så store digtere. Men det gælder vel alle kunstnere, alle digtere, alle malere og
komponister, at vi må arbejde i skyggen af de store forgængere, og må forholde os til dem, der sætter en standard, det kan synes
umuligt at leve op til. Benny Andersen, som ikke skriver salmer, giver udtryk for det i sit digt
Morgenstund

Morgen
Et eneste ord har man nået at skrive:
Morgen
og straks har man alle de gamle
skriverkarle på nakken
forgængere angriber altid bagfra
ser én over skulderen
flår i papiret
slås om kuglepennen
enkelte kommer med hviskende forslag

andre råber i munden på hinanden
hvordan overhovedet fa et ord indført
ud over det ene
man nåede at skrive
For morgenstund har ikke bare guld i mund
den forgylder klippens top og bjergets side
og mens jeg prøver at fa øje på
det åndssvage bjerg
vågner alle guds favre blomster og fugle små
og gir sig til at
titte til hinanden
titte til hinanden
vifte med det ene bryn,
men de gamle skvadderhoder er langtfra færdige med
at diskutere guld
thi nok står det skrevet at
som guld er den årle morgenstund,
men den spreder det også på sky
mens sneglen med gyldentækket skjold på ryg
må vandre frem og tilbage og tænke
nok er jeg sløv og tålmodig,
men dette må snart fa en ende
Undskyld siger jeg,
det er egentlig mit digt,
hvis jeg bare ku fa lov til at skrive det....
(Denne kommen og gåen, 1993)
Når vi skriver, må vi enten prøve på at smide de store
forgængere ud af sindet, mens vi skriver, eller i hvert fald skubbe
dem væk fra opmærksomheden, og en tid kan det vel lykkes.
Men det viser sig næsten altid, at de gamle på en eller anden
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måde har gemt sig i stuen. Deres tanker, ord og sprog klinger
med i vores sprog, i vores indfald, tilvalg og fravalg, og vi slipper
ikke for at se, at vi står på skuldrene af dem, også når vi skriver
noget, de ikke drømte at skrive.
Det er ofte blevet sagt, at det ikke var muligt at skrive salmer
mere efter Grundtvig. Han havde gjort det så fremragende, fyldt
salmeformen så eftertrykkeligt ud, skrevet så mange salmer om
alle emner, så der var ikke brug for flere. Dermed havde han låst
døren til salmeværkstedet og smidt nøglen væk. Det varede da
også en rum tid, før der kom gang i salmeskrivningen igen for
alvor.
Men en nordmand, centralt placeret i det norske
salmebogsarbejde, skrev til mig for nyligt: ”Det er akkurat
som om der synes å mangle et tanketrinn i estimeringen av
Grundtvig: Det kan jo neppe være velsignelsesrikt at han gjøres
til den grandiose avslutning av salmediktningen i Danmark.
Men hvis han på den ene side ikke skal være det, og på den andre
side er så enormt enorm som det hevdes, så er det jo på forhånd
gitt at det meste av det som kommer etterpå, vil ha mer modeste
dimensjoner. Det behøver man ikke i ethvert tilfelle analysere seg
frem til som en konklusjon som er like overraskende hver gang.
Men det er høyst sansynlig bare, hvis man røgter den fortsatte
salmeskaping ved å slippe noefrem, man kan gjøre seg håp om at
der midt iblant alt som i seg selv er tjenlig og godt, plutselig også
kan komme en “ny Grundtvig”. Trur eg.1
Hvorfor skulle det ikke ske? Brugen af sproget udvikler
sig hele tiden, det hører vi tydeligt, når vi ser gamle danske
film. Musikken udtrykker sig også stadig på nye måder, og
selv teologien står jo ikke stille. Bibelen er stadig den store
inspirationskilde, som vi er nogle, der er fanget ind af og prøver
at fortolke på stadig nye måder. Helligånden blæser stadig som
vinden fra nye retninger.
Det er langt fra alt, hvad de store salmedigtere har lavet,

der er godt. Både Kingo, Brorson og Grundtvig og Ingemann
kan skrive som de store gamle salmedigtere. Men det skal vi
har også skrevet salmer, som kun er jævnt håndværk og
heller ikke. Vi skal skrive så godt, som vi nu kan.
meget tidstypiske. De har ikke den samme uopslidelighed og
Og i grunden gør vi ikke andet end det, kirkens folk altid
nødvendighed over sig som mesterværkerne.
har gjort. Lytter til Bibelens ord og lader dem kalde nye ord
Det samme gælder de salmer af mindre digtere, som står i
frem i os. Enhver forkyndelse er en genklang af de oprindelige
salmebogen. De er bestemt heller ikke mesterværker. Men de
ord, eller en transformation af dem. Evangelisterne gjorde det.
bruges, søndag efter søndag. For kirken har brug for mange
Kirkefædrene gjorde det. Alle teologer og digtere gør det. Ja,
salmer, 5-6 hver søndag, hvis gudstjenesten skal hænge sammen. det er vel det, hele dette projekt drejer sig om at belyse. At vise,
Derfor må vi også bruge nogle af de ringere salmer for at ikke at
hvordan gamle tekster bevarer og viser deres aktualitet ved at
skamride mesterværkerne. Det er disse B- og C-salmer, vi andre
blive brudt på ny i et menneskesind og blive nyformuleret.
kan konkurrere med.
At skrive salmer, og bønner, som jeg også gør, er at prøve at
Men vi kan ikke undgå at mærke afstanden til dem. De er
skabe et liturgisk sprog, som kan bære gudstjenesten af i dag.
som husene på Frilandsmuseet, meget smukke og interessante,
Nogle har ikke behov for nye ord. De elsker de gamle ord, for
og vi kan sagtens nyde dem æstetisk. Men vi vil meget nødig bo
de synes, at de i deres ophøjethed værner Guds anderledeshed.
i dem. Vi kan synge dem med munden, men ikke med hjertet.
Det gør de måske også. Men andre af os længes efter ord, der
Vi kan forholde os historisk til dem, men ikke eksistentielt. Det
taler ægte og ligefremt til Gud, som Jesus lærte os at sige Far
gælder vel også nogle bibeltekster. Nogle af dem taler direkte
til. I enhver kirke er der både bevarere og fornyere, præster og
til os henover århundrederne, så vi slet ikke tænker på, hvor
profeter. Og de forstår som regel ikke hinanden.
gamle de er, mens andre kræver masser af kommentarer og
Men det er ikke de gamle salmedigtere, der er de værste, selv
udlægninger, for at vi kan fornemme deres ærinde.
om vi godt ved, at dem vil vore salmer altid blive sammenlignet
Det er salmens opgave at fungere eksistentielt, som vores
med. Lars Busk Sørensen skriver i Trediedagens lyse rum; ”De
svar til Gud, som vores tak og bøn. Når vi synes, at livet ikke
store gamle har efterhånden ... lagt så stor afstand til vores
er til at holde ud, eller når vi glæder os ved et bryllup eller en
nutidige sprog og verdensbillede og aktuelle hverdag, at de ikke
barnedåb, eller sørger ved en begravelse, så har vi brug for nogle lemgere kan vare direkte efterligneligeforbilleder... Alligevel er
ord, vi kan gå ind i uden historisk filter og finde vores egen
de skønne at haveforan sig, -fjerne, urørlige idealer at se hen til,
glæde eller sorg i. De gamle kernesalmer kan give os det. Det kan når man skriver. De afstikker retningen for os som skystøtter om
nogle af de nye salmer også. De, der taler ægte og stilfærdigt til
dagen og ildstøtter om natten. ” (s.265)
os med ord, som vi kan finde os selv i.
Og vi mangler nogle salmer. F.eks. salmer, der svarer til de
Skyggen af nutidens digtere
gd. læsninger, som først kom ind i alterbogen i 1992. Eller salmer,
Nej, det er snarere nutidens store digteres skygge, der
der passer til teksterne i 2. tekstrække, som først blev indført
generer i hvert fald mig. For når jeg ser, hvad mange af dem kan
efter Grundtvigs død. Derfor er vi nogle, der har prøvet på at
med sproget, hvordan en Pablo Neruda, eller Pia Tafdrup eller
dirke døren op til salmeværkstedet, vel vidende, at vi slet ikke
Jørgen Gustava Brandt, kan finde nye prægnante billeder og

vendinger, så ved jeg godt, at hvis vi, der skriver salmer i dag,
skal måles med samme målestok, falder vi ynkeligt igennem.
Og jeg kan godt forstå, at det må være irriterende for de rigtige
digtere og litteraturens elskere at se, at nogle af vore salmer
bliver trykt i 4-500.000 eksemplarer, mens de gode digtere kun
opnår oplag på 4-500 stykker, højst 1000 eksemplarer af deres
digtsamlinger.
Da Salmebogsforslaget var udkommet i 2000, skrev Jørgen
Gustava Brandt et irriteret indlæg om det i Weekendavisen
med overskriften ''En idiotisk overvagt af middelmådighed.”2
Og i et andet indlæg i Kristeligt Dagblad skrev han: ”Mange
af bidragene virker som tamme efterligninger afgamle salmer
eller kirkepop med associationer i retning af teltmission. Jeg kan
dårligtfå øje på noget iforslaget, der med vagt afspejler nutidens
kristne trosforestillinger.” 3

Nu skal jeg ikke foregribe det næste foredrag, som jeg
glæder mig til at høre, men jeg kan heller ikke se, når jeg
læser hans salmer, at de ''med vagt afspejler nutidens kristne
trosforestillinger” på en mere overbevisende måde end vi
andre. Formelt måske nok, sproget er anderledes. Men i
trosforestillingerne, i den teologiske gennemtænkning af
Bibelens skrifter i lyset af vor tids verdensbillede, af mødet
mellem trossamfundene, i den sjælesørgeriske holdning, - nej,
det kan jeg ikke se. Men det kan selvfølgelig være min fejl.
Jeg har også med stor nysgerrighed læst Simon Grotrians
salmer og bønner. Og de rummer rigtig gode vendinger, men
også udtryk, som jeg må spekulere længe over for bare at forstå,
hvad han mener, som når han i en af sine salmer synger: ”Da
får vi mad på tankespiret/ larkesegl på Evighedens tromme,/
vi har søgt en bil med Frelsergearet/ inden vores håbetid var
omme./ Hallelujapol, / vi pudser vores hindbarsol.” (Jordens
salt og verdens lys. s 77J. Jeg føler mig dum, når jeg læser sådan

noget, og det kan da ikke være en salmes opgave. Det taler til
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min forstand og ikke til mit hjerte. Jeg synes, at de fleste af hans
salmer, selv når de bliver udlagt så fint, som Kirsten Nielsen gør
det i sin bog ’’Der flammer en ild”4, er så svære, at jeg tvivler på,
at ret mange af dem, der er skrevet indtil nu, vil blive folkeeje.
Ganske vist bruger Simon Grotrian bibelske billeder, så selv Lars
Bukdahl må fryde sig, men den sproglige opfindsomhed er så
stor, at det bliver den, der tiltrækker sig hele opmærksomheden.
Jeg hørte sidste år en konkurrence mellem nogle unge,
meget dygtige musikere, svarende til den, der finder sted i disse
dage. Til ham, som vandt sidste år, en blændende dygtig ung
accordeonspiller, som spillede Ole Schmidts akkordeonkoncert,
sagde Kim Sjøgren: ”Jeg vil gerne give dig en kompliment.
Da du spillede Ole Schmidts akkordeonkoncert, tankte jeg
ikke: Hvor er han dygtig! Men jeg tank te: Hvor er det en god
accordeonkoncert, OU Schmidt har skrevet!” Det skal gøres, så

det ikke er fremførelsen, men musikken, der høres. Sådan også
med salmerne.
Hvad er en god salme
Men ”en god salme kan ikke vare et dårligt digt. Et dårligt
digt kan ikke vare en god salme, siger jørgen Gustava Brandt.
Og det er rigtigt, hvis man kun ser litterært på det. Lars Busk
Sørensen siger nogenlunde det samme, når han skriver: ’’Rent
formelt er der ingen forskel på salmedigtning og al anden
digtning. Det er de samme astetiske love, der galder, hvad enten
jeg skriver en salme eller et karlighedsdigt..., og man må stille
de samme kunstneriske lødighedskrav til en salme som til ethvert
andet digt. Det krav lever de bedste af vore klassiske salmer også
fint op til. De er skrevet af nogle af vores største digtere. ... Den
samme målestok er vi nødt til at anlagge overfor salmer, der
skrives i dag. Anderledes kan jeg ikke sige det, selv om jeg samtidig
føler mig som drengen, der er sendt udfor at skare den gren af,
han selv skal have tav med.

Det har sig nemlig med salmen som med al anden poesi, at
hvis man vil bruge den til etformål, hvis man pålægger den at
forkynde noget bestemt, mister den sin poetiske løvemanke og
bliver et gement trækdyr. Men lader man den beholde sin frihed,
bliver den - hvis det da er en god salme - indirekte tilforkyndelse.
Men så er det ikke længere noget, man pålægger den, men noget
den selv vil... Sådan er nu engang salmens natur, sådan er
poesiens natur. Gør man den til trækdyr, dør den, men giver man
den frihed, skænker den os rige gaver.”6
Det lyder rigtigt. Men dermed er det hele ikke sagt.
Fordi ærindet er et andet, og ærindet må også være med til at
bestemme målestokken. Må jeg tage en parallel? Hvornår er
en prædiken en god prædiken? Det er ikke kun noget retorisk,
poetisk, litterært. Jesus valgte ikke retorikere som sine disciple,
men en mærkelig flok af ulitterære personer.
En prædiken er en god prædiken, når den taler til et
menneske, så det hører præstens ord som Guds ord. Selv en
dårligt fremført prædiken kan være en god prædiken, hvis den
rækker nogle ord til det menneske, der har brug for at fa netop
det sagt til sig af en anden. Og en blændende prædiken kan i al
sin retoriske herlighed være en dårlig prædiken, hvis den peger
mere på pastor Petersens dygtighed og påhitsomhed end på
Gud. Ja, den samme prædiken kan være en god prædiken for
en og en dårlig prædiken for en anden. Der er Helligånden og
modtagersituationen til forskel.
Det samme gælder for salmerne. Derfor har ”Altidfrejdig”
talt så stærkt til mennesker, selv om de fleste teologer og
litterater rynker på næsen af den. Derfor har pragtsalmer som ”0
kristelighed” somme tider været spildte Guds ord på Ballelars,
fordi Ballelars slet ikke kunne tage ordene til sig.
Det kan selvfølgelig ikke bruges som en undskyldning for
at skrive dårlige salmer. Vi skal stadig prøve at skrive så godt
som overhovedet muligt, gøre os al den umage, vi kan, netop

fordi salmer skal kunne bruges igen og igen og kunne tåle
sliddet, og dårligt sprog kan også stå i vejen for budskabet. En
salmebogskommission skal stadig afveje kvaliteten, før de slipper
en salme ind i salmebogen. Men selv en Askepot kan vise sig som
en prinsesse, når prinsen ser på hende med forelskede øjne.
Og er det nu også rigtigt, at en salme mister sin poetiske
løvemanke, hvis man pålægger den at forkynde noget bestemt?
"Påskeblomst, hvad vil du her''1 og ”Kirken den er et gammelt
hus” eller '"Vidunderligst afalt på jord” eller ”Den yndigste
rose erfunden” eller ”Sorrig og glæde” forkynder da klart
og er alligevel gode salmer. Her mødes det poetiske og det
forkyndende på en fin måde, uden at det ene tager noget fra det
andet. Og når Paul Gerhardt siger til sit hjerte:
På Herren må du agte, hvis det dig vel skal gå,
hans gerning du betragte, hvis din skal velbestå!
Ved sorg og selvskabt plage du intet retter ud,
thi intet kan du tage, alt kan du få af Gud.
så taler han jo ikke kun til sig selv, men til os alle. Og det er stadig
en god salme.
Det er ikke tilfældigt, at langt de fleste salmeskrivere er
præster. Vores salmer udspringer af det intense arbejde med
Bibelens tanker og af vores møde med mennesker i alle mulige
og umulige situationer og har deres hjemsted og udgangspunkt
i gudstjenesten og dens refleksion af Bibelens tanker. I
sjælesorgen og den personlige samtale. De er koncentrationer af
mange prædikener og samtaler.
Begravelsessalmen
Jeg kunne ikke have skrevet min begravelsessalme, nr. 552
i salmebogen, hvis jeg ikke havde været præst og haft mange
meget forskellige begravelser, hvor jeg skulle tale ind i den
umuligste af alle situationer, ansigt til ansigt med døden. Og
hvis jeg ikke havde haft et evangelium at forkynde. Med i mine

forudsætninger er mange af de familierjeg har siddet med, som
pludselig har mistet en af deres kære.Hvordan skal vi dog leve
videre efter dette?” Og hvad har en præst at sige til det?
Ja, jeg kan prøve at sætte mig ind i deres situation og sætte
ord på den, så de ikke skal være sprogløse. For hvis de er
det, kan de ikke komme ud af sorgen og slet ikke høre, hvad
evangeliet har at sige ind i deres situation. Og jeg kan prøve at
tænke den døde ind i Guds virkelighed i lyset af evangeliet om
Kristi opstandelse. Jeg ved godt, at jeg så bevæger mig ud over,
hvad jeg selv har set. Jeg bevæger mig fra det, jeg ved, til det, jeg
tror eller snarere håber. Fordi jeg selv har oplevet begravelser,
hvor opstandelsesbudskabet gav en mærkelig trøst og bar. Så jeg
skrev:
1. Nu har Du taget fra os,
hvad Du engang har givet.
Nu favner døden den, der
for os var selve livet.
Og intet bliver mere
helt, som det var, herefter,
for sorgen river i os
med kærlighedens kræfter.
2. Nu er vi fyldt af savnet
og gruer for i morgen.
Men, Gud, Du kommer til os
og trøster os i sorgen.
Vel er vi alle ramt af
den gådefulde stilhed,
men Du er også nær med
Din nådefulde mildhed.
3. Du griber os i mørket
og blidt mod lyset vender.
For selv om vi er adskilt,
er vi i Dine hænder.
Og du var selv i mørket
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den dag, da Kristus døde,
du rejste ham til livet
i påskens morgenrøde.
4. Se, døden er forandret.
Nu kan den ikke vinde!
Da Kristus tog den på sig,
blev den en slagen fjende.
Og derfor kan vi håbe,
at også vi far givet
at gå i morgensolen
og glæde os ved livet.
5. Så lad kun sorgen synge,
få luft for al sin klage,
og lad kun savnet tynge,
Din godhed biir tilbage.
Du gir os nye kræfter.
Du knytter nye tråde.
Og hvad så sker derefter,
må komme af Din nåde.
Holger Lissner 1993

Her står jeg i kirkens sammenhæng med mit sind, min
læsning i Bibelen og mine refleksioner, mine oplevelser af sorg
og trøst, og det er selvfølgelig ikke nogen poetisk kvalitet, med
mindre det kan mærkes, at jeg selv har været i sorgen og savnet.
Det kan godt være, at nogle synes, at det er et dårligt digt.
Men brugen har vist, at selv om den har et versemål, som
krævede en ny melodi, og man i hvert fald ikke har lyst til at lære
nye salmer ved begravelser, bruges den mere og mere, og jeg
far jævnligt taknemlige tilbagemeldinger om, hvad netop denne
salme er kommet til at betyde for folk, der har mistet. Måske også
på grund af melodien, der nænsomt siger det samme på sin måde
som teksten.
Den er ikke blevet til i et øjebliks digterisk inspiration. Den

I

blev til på bestilling, men det gjorde Handels Messias og mange
andre værker også. Og bestillingen satte nogle tankerækker i
gang, en proces, som både er bevidst og ubevidst. Den proces
er i grunden ikke væsensforskellig fra den verdslige digters. Men
der indgår nogle andre intertekster
Masser af forfattere og kunstnere sætter sig til skrivebordet
hver morgen og prøver at lukke op for den skabende kraft, og
det kan der komme rigtige gode værker ud af. Det er og bliver en
mærkelig blanding af flid og inspiration. Og de fleste forfattere
og kunstnere, både kirkelige og ukirkelige, oplever, at et værk
melder sig selv og vil skrives. Jeg er også blevet vækket hen på
morgenstunden, fordi underbevidstheden var i fuld gang med en
salme, og så er der ikke andet at gøre end at vågne så meget, at vi
kan skrive det ned, mens vi kan huske det. Hvem var det så, der
skrev, digteren eller digtet?
Klagesalmen
Min klagesalme, nr. 660 i salmebogen ""Kom, hjælp mig,
Herre Jesus", skrev jeg på et tidspunkt, hvor jeg fulgte et
menneske, hvis ægtefælle var blevet myrdet helt meningsløst, og
pludselig kunne hun ikke bruge Gud til andet end til at skælde
ud på. Det gjorde vi så. Og det tog lang tid.
Men det var ikke bare hendes og min afmagt og smerte, jeg
skildrede, og alle de mange andres smerte, som jeg har mødt
som præst. De er med i den. Salmen bygger også på de gtl.
klagesalmer, som ofte er todelte, idet de har et drejepunkt, hvor
salmisten efter at have klaget til Gud som i salme 22 '"Min Gud,
min Gud, hvorfor har du forladt mig?'’’’ når frem til at slå over i
et udsagn om tro med ordene "Men du, Herre... du har svaret
mig. Jeg vilforkynde dit navn for mine brødre". Hermed giver de
udtryk for en erfaring, vi også kan gøre, nemlig at når klagen far
ord og bliver sagt til nogen, kommer vi snarere igennem sorgen.
Således er første del af salme 22 nu læsetekst til Langfredag,

mens anden del ”Men du har svaret mig... ”, er læsetekst til 2.
påskedag. Der er sket noget i mellemtiden. Det er sjældent, at
den klagende er kommet så langt. Men salmen går foran og vil
hjælpe hende frem til troen.
Klagesalme
1. Kom, hjælp mig, Herre Jesus,
nu kan jeg ikke mer.
Mit liv er mig for mægtigt,
og intet lys jeg ser.
Men du har sagt, at ingen nat
kan skjule mig for dig,
så kom, og lad mig mærke,
du holder fast i mig.
2. Jeg er så træt til marven,
som var mit liv forbi.
Tit længes jeg mod graven,
som om jeg dér blev fri.
Men du vil ikke slippe den,
der føler sig forladt,
du sidder ved min side
i denne tunge nat.
3. Jeg er min egen fjende,
jeg brænder mine broer,
jeg håber, det far ende,
jeg ved, hvor lidt jeg tror.
Men du er stadig nær hos mig,
her kan jeg rase ud,
til vreden biir til aske,
og tvivlen tror på Gud.
4. Hvor længe skal jeg klage?
Hvorfor er jeg så blind?
Gir du mig nye dage
med sol og forårsvind?
Kom, rejs mig fra de døde,
så jeg til liv står op

og mærker solen gløde
ind på min slidte krop!
Holger Lissner 1993

Den er ikke særlig kunstfærdig, denne salme. Den er
lavmælt, grå og hverdagsagtig som lidelsen. Og anderledes kan
jeg ikke tale til folk, der bærer sorg. Men netop denne salme er
blevet læst igen og igen af mennesker, der ikke kunne holde livet
ud. Den er blevet fast salme i en selvhjælpsgruppe af kvinder,
der har været udsat for incest; og en kvinde, som oplevede tre
dødsfald inden for to måneder, brugte den til at komme igennem
den svære tid. Det er da også en kvalitet, som nok ikke grunder
sig i poesien, men den poetiske form hjælper den klagende til at
kunne lære salmen udenad, så den kan bruges som bøn.
Så gør det i grunden noget, om salmen ”mister sin poetiske
løvemanke og bliver et gement trækdyr”? Vor Herre red også ind i
Jerusalem på et gement trækdyr uden poetisk løvemanke.
Kravene til en salme
1. Salmer er noget andet end almindelige digte. I deres
brug og væsen og form. Salmer skal kunne synges og må derfor
være på regelmæssige, strofiske vers. Det er en binding, når vi
skriver. De behøver ikke at rime, selv om de fleste gør det. Svein
Ellingsen har skrevet fine salmer, som ikke rimer, og hvor vi slet
ikke savner rimet.
Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv.

Alt godt, til vort og andres vel,
er dine gaver.
I svaghed fremmer du dit værk,
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vor nøgne kvist skal sætte knop... osv.
2. Salmer skal have en melodi, som vil det samme som
teksten. Melodien må ikke ville sig selv eller have sit eget
budskab, som det sker, når vi skriver på en kendt melodi. Skriver
vi på en gammel salmemelodi, bliver ordene ældre, end de er. Og
skriver vi på ”En lille nisse rejste”, flytter nissen med over i den
nye tekst.
3. Salmerne må også være præget af modtagerne. Vi skriver
ikke for akademikere. Vi skriver for hele folket, så også ganske
almindelige mennesker kan finde sig selv i teksterne. Jeg gør i
hvert fald. Vi skriver også til nogle, som ikke kender Bibelen ret
godt. Som synes, at dørtrinnet til kirken kan være meget højt, og
at dogmatikkens sprog er et svært sprog.
Jeg kan se på mange af mine salmer, at de har en
sjælesørgerisk tone. De er skrevet for at trøste dem, der er kede
af det. Trøste mig selv, når jeg er ked af det. For vi prædiker det,
vi selv har brug for at høre, og vi digter det, vi selv har brug for at
synge.
4. Et digt er ikke en salme, hvis det ikke springer ud af
Bibelens tankeverden, hvad enten det er en beretning, den
er bygget over, eller bare et vers eller en vending. Det er
Bibelen, der, som Kirsten Nielsen siger det, er ’interteksten’,
udgangspunktet og inspirationen, klippen og anstødsstenen,
og prøven på, om vi har konstrueret vores egen lille
hjemmestrikkede religion.
Så salmer er aldrig kun mine digte, selv om det er mit navn,
der står under. De hører til i kirken. De er som alle folkelige
sange brugstekster, skrevet til at blive sunget af et fællesskab.
For folkelige fællesskaber bruger sangen for at udtrykke det, der
driver bevægelsen, og for at holde sammen på bevægelsen.
Derfor kan vi også se, at der opstår en ny sangbølge,
når der kommer en ny bevægelse, både i kirken og i folket.
Reformationen fik Luther til at digte, ortodoksien Kingo,

pietismen Brorson, romantikken Ingemann og Grundtvig og
tidehverv Aastrup. Vækkelsesbevægelserne har deres sange, og
arbejdersangbogen rummer arbejderbevægelsens sange.
Også det opbrud, som 1968 markerede, kaldte nye sange
og salmer frem i hele den vesdige verden. Men derfor er vi også
udsat for forældelse, når bevægelsen klinger ud, og strømmen
finder andre flodlejer. Sange har deres tid, og så glider de
fleste ind i den store glemmebog med undtagelse af de fa
mesterværker, som har noget ’’evigt”, almengyldigt over sig.
Jeg ved godt, at set udefra kan kirkens teologi virke firkantet
og låst, store tunge dogmer, som nogle mener, at vi skal tro på
for at være kristne. Men set indefra er kirkens teologi, kirkens
eftertænkning af troen, snarere som en middelalderlig katedral,
et rum, der er langt større, end vi kan overskue, men som vi kan
gå ind i og gøre mageløse opdagelser i. De er bygget gennem
århundreder af menneskers tvivl og tro, kampe og nederlag, og
derfor er der masser af’intertekster’, som klinger med eller imod.
Sådanne rum er Bibelens skrifter også i al deres
modsigelsesfuldhed. Der er rum og kapeller, vi ikke går ind
i ret tit, men når vi går på opdagelse og prøver grænserne af,
udtryksmulighederne, så oplever vi det ikke som hæmmende,
men som lyssprækker i det mørke rum. Disse mørke rum,
mysterierne, må gerne kunne mærkes.

Med ét kunne jeg se, hvad han mente. Af et kunstværk
kræves det, at det skal være originalt, sige noget, der ikke
er sagt før på den måde. En ikonmaler har ikke det samme
originalitetskrav over sig. Han går ydmygt ind i en tradition
med temmelig faste rammer og skaber inden for disse rammer
et værk, der peger væk fra sig selv og løfter blikket og fa os til at
vide os set af Gud. Og dog er ikonerne ikke helt ens.
Selvfølgelig ville jeg ønske, at jeg var dygtigere til at skrive,
at jeg kunne noget mere med sproget. Men ingen kan mere, end
vi kan. Og måske er det meget godt. For jo dygtigere vi bliver,
jo mere må vi kæmpe for at bevare ydmygheden over for det at
male ikoner.
Alligevel kan jeg ikke lade være med at drømme om, at Gud
vil skænke os en salmedigter, der skriver meget bedre end mig og
alle de andre. En, der både har sproglig fantasi og spændstighed,
en nyskabende billeddannelse kombineret med en dyb
rodfæstethed i det bibelske univers og tankesprog, og som
samtidig ligesom Brorson kan skrive folkeligt enkelt og teologisk
centralt de salmer, som jeg og mange andre længes efter, når vi
synger de kun halvgode B- og C- salmer. Så ville jeg med glæde
holde op med at skrive salmer. Håber jeg. Men jeg synes ikke, at
han eller hun er ikke kommet endnu. Vi venter stadig på Godot.
Eller ham, som kommer i Herrens navn.

At male ikoner
Jeg var for nogle år siden sammen med nogle svenske
sangskrivere, og vi lagde vore sange og salmer frem for hinanden
til vurdering. En af dem sagde om mine salmer, at de var
pasticher. Det kunne jeg selvfølgelig ikke lide at høre. For det
siger jo, at det ikke er særlig originalt, hvad jeg går og laver.
Men det er nok ikke helt forkert. Bagefter kom en af de andre
salmeskrivere hen til mig sagde: ”Det skal du ikke være ked af,
Holger. For det, du gør, er at male ikoner.”

Formålet.
Digteren skriver alene, ud fra tiden og sit eget liv, selv når hun
skriver for Gud som højeste instans, som Pia Tafdrup siger, at
hun gør'. Hun skriver i sin poetik: ’’Poesi er ikke blot en samtale,
jegfører med mig selv. Gennem arbejdet med digtningen er mit
gudsforhold langsomt ændret. Det er min overbevisning, at
der ikke gives en egentlig skaben uden en vis omgang med Gud.
Vel at mærke en anden end den, kirken som religiøs institution
praktiserer. For mig erforholdet til Gud udsprunget afpoesien,

derfor erjeg hjemløs i den religiøse institution.”

Det er en vigtig forskel. For min salmedigtning udspringer
ligesom Bibelens skrifter som en del af kirkens liv, i troens kamp
med tilværelsen, og poesien er ikke udgangspunkt for mig,
men en vej, en måde at udtrykke mig på. Andre kan have det
anderledes. Jeg citerede før Lars Busk Sørensen, der sagde:
”Min salmedigtning er... begyndt i poesien og ikke i teologien.”
Men han er alligevel blevet salmedigter og dermed flyttet sin
digtning ind i institutionen. For han vil gerne have sine salmer
sunget ved gudstjenesten.
Jeg hørte engang Ole Wivel holde foredrag om liturgisk
sprog, og han sagde, at der ikke kan skrives salmer mere. For
vi lever i en tid, hvor kristendommen ikke længere har magt
over fantasien, især på de kunstneriske områder. Og så tiltager
fantasien sig en religiøs opgave. Men der findes ikke nogen lødig
digtekunst i vor epoke, sagde han, som ikke er religiøs, hvad
enten den er ateistisk, blasfemisk, panteistisk eller desperat
nihilistisk. For hvis digteren ikke kan møde Gud, skaber han selv
en. For digtekunsten kan ikke bevare sin storhed uden at ville
forholde sig til Altet, helheden.
Men der er ingen helhed, kun tid og øjeblikke. Uanset der ikke
findes et digtersind, der kan spejle universet, så spejler hver
stump universet. Passer det ikke digterne? Jo, udmærket. Det
er dejligt for kunstnerne at være uden styring. Digtningen er
digterens eget erkendelsesprojekt.
Men det ender nemt i en tomhed, når mennesket selv vil være
Gud. Ole Wivel sagde: ”Man kan satte sig op mod tiden i sin
forkyndelse, men ikke som kunstner. Man kan satte sig op mod
tidens tanker, men ikke dens nerve, (har Martin A. Hansen
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sagt). Derfor kan der stadigforkyndes, men ikke skrives salmer.
Digteren har en tvang i sig til at tale ind i og ud afsin tid. Men
prasten har en anden tvang, det er evangeliets tvang.” 8

Jørgen Gustava Brandt har sagt noget af det samme: ”Den
store lyrik i Danmark har verdens bedste salmedigtere. ... Den
lange tilblivelsestid -før det 20. århundrede - falder til held
også sammen med en endnu eksisterende ’’kulturel enhed”, der
gjorde det kunstnerisk muligt at skabe sange på en falles folkelig
bekendelse a priori. Her ligger en afforklaringerne på, at salmer
i moderne tid i en vis forstand er en kunstnerisk umulighed at
skrive. ...Et lødigt digt - eller altså en sang - lader sig nu yderst
sjældent skabe udfra en på forhånd given tro eller bekendelse
(i konfessionel mening), det vil altfor letfalde i en slags
propagandaens fælde. Et digt kan faktisk - hvis det skal - kun
komme iforhold tilfeks. kristendommen, dersom det poetisk kan
bevise en fremvoksende erkendelse af dens sandhed.
Den sangbare, bundneform er heltforskelligfra anden poesi i
vore dage, og indfaldsvinklen som nævnt problematisk. Det ligger
i salmen som genre, at den er tjenende, en brugskunst, der tjener
til noget. Og det kan en moderne kunstner nok være betænkelig
ved. For nutidskunst er i den forstand eksperimenterende, at den
undersøger noget, i digtningen, i selve sproget og dets relationer
til virkeligheden. Værket kan... ikke opstå afknæsatte værdier,
det kan ikke være en pris af noget givent og vedtaget, som den
digtende iforvejen problemløst bekender sig til, man kan ikke
bare gå udfra et budskab, som skalformidles. På den anden side
kan det spontane udtrykfor undren og vækst melde sig, og det kan
ske, at man på lykke ogfromme kan skrive en sang, der også kan
bruges i det kirkelige fællesskab, uanset at vores tidsalder er uden
enhedskultur. 9

Derfor vover han alligevel at skrive salmer. Ved at distancere sig
fra kirken. Ved at gøre sine salmer til et poetisk projekt mere end
et kirkeligt. Men han slipper ikke for at måtte forholde sig til
både det poetiske og det teologiske. Fordi kirken står for noget
bestemt, og når hans salmer skal bruges i en gudstjenestelig
sammenhæng, bliver de også vurderet ud fra den sammenhængs
normer. Og han holder også en bagdør åben, når han skriver:
” Værket kan... ikke opstå af knæsatte værdier, det kan ikke være
en pris af noget givent og vedtaget, som den digtende iforvejen
problemløst bekender sig til, man kan ikke bare gå udfra et
budskab, som skalformidles”. Det har han ret i. For slås vi ikke
med teologien, så bliver det bare propaganda.
Men der er jo ikke nogen ordentlige salmeskrivere og præster,
der problemløst bekender sig til traditionen, til evangeliet. Vi er
alle spændt ud mellem ordene og tiden. Mellem Gud og verden.
Det spændende ved at forkynde og skrive salmer er netop, at vi
ikke kan fa det til at gå op. Den skjulte Gud, lidelsen, forsynet
contra tilfældet, Kristi skikkelse, skyld og tilgivelse, forsoningen,
døden og opstandelsen og evighedshåbet er så uhåndterlige
størrelser, så vi altid må prædike med røde kinder vel vidende, at
vi ikke magter at finde de dækkende ord. Men vi taler for ikke at
tie.
Også vi har en tvang i os, evangeliets tvang, som Ole Wivel
talte om, til at skrive. Men udelukker det, at der kan skrives god
poesi ud fra den tvang? Det er jeg stadig ikke overbevist om.
For tvangen kommer fra Guds Ånd, der vil meddele sig, tale i
os, vække troen i os. Er det mere mistænkeligt end digteren, der
føler poesiens tvang?
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Med i redaktionen af Løgumklostersangbogen, Salmer og
kirkeviser, udgivet Gudstjeneste for alle sanser 1996, Du
fylder mig med glæde 1998. Et kollektforslag 1990. Dansk
spillemandsmesse 2004 o.a.
Holger Lissner.

a/Erik Kobbelgaard/
Holger Lissner

.j'^agen bliver

Allehelgen
lirik Kobbelgaard 2006

Iki- gen hli - ver kort ved Al - le

hel - gen.

snart sit

sid - ste

Hm

ku!-den kom-mer. og - så

vi

fry - se.

når vort In' b/ir as - ke.

(sidste v. H dur!)

tab

Melodien til "‘Dagen bliver kort”.
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1. Dagen bliver kort ved Allehelgen,
træet mister snart sit sidste løv,
kulden kommer, også vi må fryse,
når vort liv bliver aske, tab og støv.

5. Jeg har prøvet vejen ind i mørket,
udholdt kærlighedens strenge bud,
jeg har vist, at de, der mister livet,
kan i tro fa det igen af Gud.

2. Natten er så lang ved Allehelgen,
uret går, men tiden går i stå,
fanget af en skyggedans af minder,
den, vi elsker, kan vi ikke nå.

6. Jeg kan ikke tage savnet fra jer,
sorgens lys må langsomt brænde ud,
men I bliver ét med jeres døde,
når I overgiver dem til Gud. -

3. Døden kommer nær ved Allehelgen,
river alle blomsterne itu,
og vi mærker den i vore lemmer.
Jesus Krist, har du forladt os nu? -

7.1 Guds kærlighed er I forenet,
I er bænket ved det samme bord,
og i Ånden kan I synge sammen
i min kirkes Allehelgenskor.-

4. - Nej,jeg kommer til jer gennem natten,
over dybe vande går min vej,
jeg vil trøste allejer, der savner:
I, som bærer sorg, kom, hør på mig!

8. Håbet liver op ved Allehelgen,
asketræets grene sætter knop,
evighedens morgensange klinger,
Kristus lever, mørket lyser op.
Holger Lissner 2006

Anmeldelse

af Jens Lyster

ar en av oss
Om psalmdiktaren Anders Frostensons liv ochfdrfattarskap. Marcus Willén (red.).
Orebro Universitet. Humanistica Oerebroensia. Artes et linguae 13. 2007.
ISBN 978-91-7668-565-5. 150 sider indb. Pris: SEK 100.

en svenske salmedigter Anders Frostenson (1906-2006), der dominerede arbejdet med en ny svensk salmebog i
igyo’erne og -So’erne, døde i Orebro den 4. februar 2006, næsten 100 år gammel. I anledning af hans 90-års fødselsdag
den 29. april 1996 blev han fejret med bidrag i Hymn. Medd. 1996/1, s. 3-19, bl.a. med et fotografi fra hans velmagtsdage.
Nærværende bog, der blandt meget andet godt glimrer med en række gode fotos, rummer alle de forelæsninger, der
holdtes på et offentligt symposium om Anders Frostenson på Orebro Universitet i november 2006.
Med mere end 600 salmer og med sit præg på 146 tekster (hvoraf 55 er originale) i den officielle 1986-salmebog blev Frostenson
århundredets mest produktive svenske salmedigter. Desuden var han aktiv som verdslig lyriker, børnebogsforfatter, oversætter og
filmproducent.
I stedet for at referere de enkelte forelæsninger har jeg valgt ud fra forelæsningernes præcise formuleringer at tegne Anders
Frostensons levnedsløb, der i alt fald for danske læsere ikke er almindelig kendt. Jeg håber derigennem at give en appetitvækker til
denne sympatiske udgivelse.
Anders Frostenson voksede op som den ældste af fem søskende i et landmandshjem i Loshult på grænsen mellem Skåne og
Småland og havde, allerede før han kunne læse, takket være moderen et forråd af digte, poesi og mundtlige fortællinger i bagagen.
Moderen åbnede hans øjne for naturens forunderlighed. ”Ågde vi mer av undran/ skulle vi varsna mer, av undret i allt som lever/
som blommar och vissnar ner”, skrev han senere. Naturbilleder blev til visioner om evigheden. Vor verden er samtidig Guds verden:
”Rymd och jord/ varandra ftinnit./ Ur samma skaparord/ de upprunnit”.
Guds røst eller kaldelsen spiller en vigtig rolle i hans liv. Ordet fra Gud mødte ham ikke i en kirke, men på en cykeltur på
landevejen mellem Lund og Lomma. "Upplevelsen av rosten kan jag inte fbrklara, men den har aldrig låmnat mig”. Han havde
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egentlig tænkt sig en fremtid som journalist og var en tid
frivillig medarbejder ved Sydsvenska Dagbladet. Nogle fa
uger efter "rosten”, og han var da 23 år, var han for første
gang i Missionshuset og fandt her lys og varme, en følelse af
fællesskab med mennesker, der var vant til at tale om deres
tro. Han besluttede at læse teologi. Gustav Aulén og Anders
Nygren blev hans lærere og bidrog til hans lutherske forankring.
Efter ordinationen i Lunds Domkirke 1932 kom han til Gustaf
Vasa Kyrka i Klara-kvarteret i Stockholm og kom i forbindelse
med Oxfordbevægelsen, og en af dens foregangsmænd,
dyrlægen Gustaf Thorsell, opfordrede ham indtrængende til
at skrive salmer. Da han endelig i 1935 havde gjort ”det forstå
psalmforsoket”, ringede han til dyrlægen for at forelægge ham
resultatet. Da han spurgte efter Thorsell, blev der helt stille i
røret. Derefter kom det uventede svar: ”Du kan ikke tale med
Thorsell. Han døde i nat!” Salmen, som Frostenson ville have
læst op, blev hans gennembrud som salmedigter. ’’Jesus från
Nasaret går har fram an som i gången tid” rummer visionen
fra gudsmødet med tiltalen fra den åbne Himmel i omkvædet:
’’Himmelriket år nåra”. I salmebogen fra 1937 blev Frostenson
repræsenteret med 9 salmer.
Det gamle Klara i Stockholm var forfatternes, kunstnernes
og bohemernes Klara, men også de forarmedes og fattiges.
Her mødte han Guds ansigt i afmagt og armod. Her forstod
han, at det er med de fattige, at Gud identificerer sig i Kristus:
” Kristen bliver man ikke ved selv at identificere sig med en
kristen trosopfattelse, med en menighed eller med Guds sag.
Men vi bliver kristne, ved at Gud identificerer sig med os”.
Inkarnationen far betydning for den kristnes totale livstolkning.
Mennesket finder sin plads som det lidende menneskes broder.
Hverdagen er stillet i evighedens lys: ’’Allting tjånande, lyder
din lag./ Konung utan like,/ Låt också mitt liv bli en arbetsdag,/
i ditt våldiga rike.” Af de kunstnere, Frostenson mødte i Klara-

kvarteret, fremhæver han især Nils Ferlin: ’’Hans respekt for
ordene var forbilledlig. Ligesom respekten for medmennesket.”
Frostenson havde blik for at koble oplevelserne blandt de
hjemløse og kasserede til en sund luthersk teologi og se sin
næste og Kristi krop i dem, der var sat udenfor.
11941 blev Frostenson gift med en ung kvindelig
kinamissionær, Ulla Lidman, datter af pinsekirkens berømte
leder, Sven Lidman. Giftermålet med Frostenson udelukkede
hende fra pinsekirken. Hendes nye platform blev et harmonium
længst fremme i Gustaf Vasa Kyrka, hvor ægteparret Frostenson
tog et initiativ til aftengudstjenester med megen sang og musik
hver søndag aften, der voksede til en vækkelse af uanet omfang.
Gudstjenesterne måtte henlægges til Ostermans bilhaller i
Stockholm, som krigen havde gjort tomme. Her kom gennem tre
og et halvt år mellem 2000 og 3000 besøgende til gudstjenester
i økumenisk ånd, for ’’Guds rike år så ofantligt mycket storre ån
alla månskliga grånsdragningar.” Til disse aftengudstjenester
skrev Frostenson bl.a. kaldelsessalmen ’’Jesus år ute och soker./
Vem ska han finna i dag. / Vem ska i dag honom svara:/ Herre, du
ser, hår år jag.” Der er en umiskendelig vækkelsestone i salmens
præsens og i tilbagevendende ord og udtryk som ”i dag”, ”hår”,
”nu”, ”mitt ibland oss”, men der er ikke den sentimentalitet
og moralisme, som tit klæbede til traditionelle vækkelsessange.
Der er tale om en fornyelse af vækkelsessangen i retning mod
det saglige mere end følelserne, mod virkeligheden mere end
mod ønskedrømmene. Udgangspunktet var eksistentielt, det
handlede om menneskene på Norrmalm, rundt om Odenplan,
hvor Gustav Vasa Kyrka ligger.
En ny fase i Frostensons salmedigtning begyndte, da han i
1949 blev sognepræst på Lovo i Målaren. Bønnen og naturen
blev nu tilbagevendende temaer. Det daglige liv skulle spejle
det ukendte. Guds røst i verden beskrives ”som når en mor
om kvållen ropar barnen hem”. Vi er ’’Barn av två vårldar”,

som det hedder i en bogtitel. I bogen ’’Ingen utanfor” skriver
han: ”De två orden ’’ingen utanfor” kommer tillbaka i många
av mina psalm-vistexter, bland annat i flera nattvardspsalmer.
Det ar ingen tillfallighet”. Modpolen til at stå udenfor er det i
nadveren givne fællesskab, ”den enda plats på jorden dår ingen
år utanfor”.
Gennem forfatterskabet går en længsel efter det tabte. Gud
skal skabe nye himle og en ny jord. Naturen skal befries for
menneskenes misbrug. Han skriver: ”Det år något fel med
vår gudstjånst och det år något fel med vårt sått att leva om vi
månniskor biir så mårkvårdiga och upptagna av oss sjålva att vi
glommer vår samhorighet med alla de varelser Gud skapat, med
djuren och blommorna”.
På Lovo begyndte han at skrive salmer for børn. Ulla
Lidman Frostenson blev medlem af rigsdagen, hvad der
stillede større krav til ham som far over for deres egne børn. I
omgangen med dem fik han den indsigt, der gav ham tilgang
til medarbejderskabet i ’’Kyrkovisor for barn”. Iagttagelser i
naturen vinder ind i kirkeviserne. Skabelsen bliver central, og
vores lydighed er indbygget i skabelsen. Hverdagen giver flere
anledninger til gudstjeneste end søndagen. Troen kan ikke
kobles af den verden, hvor den har sit arbejdsfelt: ”Det år de
nåra tingen/ som åt det fjårran liv beskår./ Alska Gud kan igen,/
som ej hans vårid har kår”.
Den alt for tidlige død meldte tit sit knugende nærvær i
Frostensons liv. 11962 døde Ulla Lidman Frostenson af cancer,
kun 52 år gammel. En overvældende tomhed og ængstelse
for fremtiden overskyggede tilværelsen. Frostenson mindes:
’’Søndagen den 9. juli konfirmeredes vor datter Anna Clara
i Lovo Kyrka. Natten efter, mellem søndag og mandag, døde
min hustru Ulla. I sorgen så jeg en cirkel sluttes. Jeg var i
tankerne tilbage ved min egen konfirmation fyrre år tidligere,
i Stenbrohults Kyrka, som var præget af min netop døde
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medkonfirmand. Ved tanken på ham fødtes salmen ”Våga vara
den du i Kristus år,/ den i hans tanke, den i hans kårlek/ den i
hans ogas eviga Ijus du år”. Tiden efter hustruens død fik senere
sit udtryk i salmen ”Mina dbda timmar bår jag fram till dig”,
hvori indgår bønnen ’’Andas på dem, borttag/ tomhet, tyngd
och dod./ Fyll dem med din nårhet/ och din skaparglod.”Jeg
fik den kraft jeg behøvede, sammenfatter Frostenson. Foran
sig havde han den mest produktive del af sit forfatterskab. Den
åndelige vise blev et for ham uventet omfattende arbejdsfelt.
Dets rødder i krav om fred, frihed og retfærdighed fortsatte i
den globale samvittighed, som kendetegnede den fremvoksende
miljøbevægelse. Fra ’’Psalmer och visor 76” er den mest kendte
’’Guds kårlek år som stranden och som gråset”, der talte til
samtiden, til efterkrigstiden. Muren mellem øst og vest, ligesom
de usynlige mure af frygt mennesker imellem, udtrykte både
fængsel og gitter, og kontrasterede mod visionen ”en rymd
for drommar,/ en jord dår tråd och blommor kan slå rot..
Virkeligheden kan se anderledes ud. Salmen blev forbudt i
øst, men blev kampsang. Ordene havde relevans i en aktuel
situation. Den spredte frihedens evangelium i ufrihedens
verden. Kritikken mod de rådende forhold og tilliden til Guds
kærlighed styrkede de involverede i troen på forandring. Salmen
blev internationalt kendt gennem Kirkernes Verdensråds
sangbog ’’Cantate Domino”. Når den blev så elsket, hænger det
utvivlsomt sammen med Frostensons programerklæring om at
lade salmen tage udgangspunkt i den verden, som vi kender, og
derfra bevæge sig ind til det kristne dogme. Sagt med hans egne
ord i et brev 1972 til Olov Hartman: ”Det år en stor Ijus oppning,
sen skårps innehållet strof efter strof så man kan tala om domen
i slutstrofen. Jag tror att alltfor många av våra psalmer och visor
skårmar av for sig genom att borja med en åkallan av Jesus eller
Gud. Det år vål båttre att borja dår månniskorna år och sen leda
dem något steg framåt mot vad man vill ha sagt.”

På et vægtæppe i Frostensons arbejdsværelse stod et tomt kors
og på begge sider af korset et af ham selv forfattet tankesprog:
”Oster, vaster, norr och soder, korsets armar overskygga”.
Ordene rummer en livsanskuelse. Skrevet i en splittet tid over
for truslen om en ny verdenskrig taler de om fællesskab. Ordene
følges op i salmen ’’Alla åro våra broder, som på jorden bo
och bygga”. Søskendeforholdet er grundet i skabelsen. At stå
udenfor er vrangsiden. Når mønsteret vendes rigtigt, fremstår
sammenhængen: Himmeriget, ”det oåndliga hemmet”, er beredt
til arvtagerne, troens børn. Skabelsestroen og eskatologien
knyttes sammen. Mennesket er skabt af Gud for at vende tilbage
til Gud. At gå bort indebærer at komme hjem.
Vid tomhetens och intets grans
en røst mig når, den år en vans;
du kommit hem, den sager.
Och såren laks och sången fods,
vad djupast i mitt liv jag sokt
och langtat tilljag åger.

Ovenstående iagttagelser er især hentet fra Alva Ekstroms
forelæsning. Hun disputerede i 2006 på en afhandling om
’’Teologi och kontext i Anders Frostensons fbrfattarskap”. Per
Olof Nisser skriver om samfund og samtid i salmerne. Inger
Selander om Frostenson og frikirkerne. Carina Lidstrom om
hans digtning for børn. Lars-Åke Lundberg om melodierne til
hans salmer, Kjell Ove Nilsson om teologien i salmerne. Roland
Forsberg har nogle personlige reflektioner. Bogen afrundes af
en paneldiskussion: ’’Overlever Anders Frostensons Psalmer?”
Svarene skal ikke røbes her.
Der er mange kloge og indsigtsfulde iagttagelser i denne bog.
Lad mig slutte med nogle af dem, som Sten Wistrand indleder
bogen med: ”På en psalm kan stållas krav som vi inte ståller på

en dikt, liksom vi på en dikt kan stålla krav som psalmen klarar
sig utan... I hogre grad ån den renodlade dikten provas psalmen
i sin praktiska gårning. Dår kan den mest fullåndat lyriska
text fallera medan några till synes konstlosa rader kan fylla sin
uppgift. ... Kanske år det så att psalmer paradoxalt nog skrivs
mindre for evigheten ån månget sekulårt verk. Men en psalmtext
kan naturligtvis också ha litteråra kvaliteter som garanterar den
ett lyriskt liv långt efter att den dott som fimgerande psalm”

Anmeldelse
afVagner Lund

(^J^jpplement
til Salmemelo
dien i dansk tradi
tion 1569-1973
Efterskrift af dr. phil. Henrik Glahn

2000 udkom professor, dr.phil Henrik Glahns bog: ’’Salmemelodien i dansk tradition 1569-1973”. Bogen var et unikt
forsknings- og registreringsarbejde, der imødekom et stort behov i mange kredse og var et smukt resultat af mange års arbejde
af en kyndig og kompetent musikforsker. Bogen blev modtaget med begejstring, og som en anmelder her i tidsskriftet udtrykte
det: ’’Glahns nye bog er resultatet af et livslangt virke indenfor kirkemusik og musikvidenskab. Værket er i den forstand
forfatterens gyldne testamente til eftertidens beskæftigelse med dansk koralhistorie” (Peter Weincke, Hymnologiske Meddelelser
2000/3).

1

Skæbnen ville, at dette omfattende bogprojekt i dansk kirkemusikalsk univers blev krydset af to andre vigtige projekter nemlig: ”Den
danske salmebog 2002” med tilhørende ”Den danske Koralbog 2003”. Set udefra har arbejdet med de tre projekter og forberedelsen
af alle tre udgivelser så at sige fundet sted i næsten samme tidsrum, uden at det dog har været muligt at indoptage de nye salmer og
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koraler i Glahns registrant fra 2000.
Dette forhold nåede Henrik Glahn at råde bod på, og allerede i
2006 inden sin død samme år havde Glahn forberedt et materiale
til et supplementsbind. Dette nye bind foreligger nu med
udgivelsesår 2007. Bogen er som angivet i teksten en registrant
vedrørende melodisamlinger til ’’Den Danske Salmebog 2002”
samt rettelser til bogen ffa 2000 ’’Salmemelodien i dansk
tradition 1569-1973”.
Hovedsigtet med det nye tillæg er som Henrik Glahn udtrykker
det i indledningen: ”At give den interesserede mulighed for
gennem den fremlagte oversigt samlet at overskue det nu
’’autoriserede” salmemelodirepertoires sammensætning i lyset af
såvel nærmere som fjernere forgængere på området”.
Med et særligt engagement er supplementsbindet på forbilledlig
vis færdigredigeret og udgivet af Henrik Glahns enke organist
Inge Bønnerup.
Som den første del fra 2000 er supplementsbindet en
vellykket udgivelse handy, solid og med en klar læselig tekst.
Supplementsbindet forener og fuldstændiggør værket fra 2000
og sammen vil de to bøger for altid udgøre værket om den
danske koral indtil 2003.
I sandhed et gyldent testamente!

Recenssion
av Karin Karlsson

f

jr dig en sång
mitt brost

Musikalisk gestaltning i Ijuset av hermhutisk tradition. Avhandling for filosofie
doktorsexamen i musikvetenskap, konstnårligt-kreativa programmet. Goteborgs
universitet.

om grund for sin avhandling staller Christina Ekstrom frågan ” "Hur kan jag definiera ’hjartats dimension’?”, ett begrepp
som står for en kvalitet i relation till framforande av musik. Aspekter i samband med framforande av sånger står i fokus.
Ekstrom noterar att i musikhistoriska framstållningar låggs tonvikten på musikalier och tonsåttare, inte på kvaliteter i
samband med framforande. Detta motsvarar det ideal som råder inom konservatoriekultur och konsertkanon, nåmligen
att framfora musiken enligt tonsåttarens intentioner och att stålla verket i centrum. Ekstrom ståller frågan om ett skål till
att sånger, dår hon identifierar hjårtats dimension, forbigås i musikhistorien kan vara att dessa tonsåttningar hade en utommusikali
funktion och var relaterade till andliga rbrelser. Hon sokte ett undersokningsobjekt som kunde vara exempel på en bortglomd
musikalisk praktik dår likheter med ’’hjårtats dimension” kunde spåras.

S

I arbetets inledningsskede fann Ekstrom en 1800-talstonsåttare och kyrkomusiker som lyfte fram sången och sjungandet, innerligheten och kontakten med Gud och som dårigenom awek från från ideal hans samtida och senare musikhistoriker/musikforskare
inkluderade i konstmusikkanon: Carl Abraham Mankeil med rotter i Christiansfeld, en herrnhutisk forsamlingsort i Danmark. Detta
våckte frågan om det kan finnas ett samband mellan hjårtats dimension och herrnhutismen, Brodrauniteten, en teologisk rorelse
kånd for sitt rika musikliv och for ett starkt drag av innerlighet och hjårtlig fromhet. Ekstrom riktade dårfor sitt intresse mot musiken
i denna rorelse.
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I forskningsarbetet ingick fbrutom avhandlingen genomforandet
av tre klingande projekt.
Herrnhutismen
Christina Ekstrems avsikt var att undersoka hur musik utfordes
i Brodrauniteten och hur musikalierna var utformade. Studien
ar avgransad geografiskt till herrnhutismen i svensk och tysk
kontext och tidsmassigt till perioden från 1720-talet och till det
sena 1700-talet. Roreisen etablerades 1727 i Herrnhut i Ostra
Tyskland med Nicolaus Ludwig von Zinzendorf verksam som
dess ledare från grundandet och till sin dod 1760. Det fanns en
bakgrund i den lutherska landskyrkan och pietismen men också
i en medeltida protestantisk rorelse, Unitas Fratrum, grundad av
Jan (el. Johan) Hus på 1400-talet. I Unitas Fratrum var sången
central i gudstjånsten, och forsamlingen sjong på modersmålet.
Roreisens sångbocker inneholl både nyskrivna sånger och sånger
ur den romersk katolska traditionen, oversatta och bearbetade
for att stamma med roreisens låra. Aven instrumentalmusik
forekom.
Herrnhut har forblivit centralort for herrnhutismen som spreds
snabbt till många lander. Brodraforsamlingar våxte fram i
Sverige: i Stockholm, Goteborg, Uddevalla och Karlskrona.
Forsamlingarna ftmgerade som societeter inom Svenska kyrkan.
Herrnhutisk musik
Den herrnhutiska forsamlingsmusiken kallades Gemeinmusik.
Musikens objekt var Jesus, hans månniskoblivande, liv, lidande
och dod. Musikens funktion var kommunikation mellan
månniska och Gud, mellan jordiskt och himmelskt, men också
mellan månniskor. Sången var mediet och sången den musikgren
som vårderades hogst. Tonsåttningarna var utformade så att
texten med tydlighet skulle kunna uppfattas.”

Inom Brodrauniteten fanns teologiska seminarier som
erbjod enhetlig utbildning, vilket underlåttade inforandet
av Gemeinmusik i alla brodraforsamlingar. Kontakter inom
roreisen holls också genom lårare och medarbetare, så kallade
diasporaarbetare, som ambulerade mellan forsamlingarna i de
olika lånderna.
Två former for gudstjånst var unika for de herrnhutiska
brodraforsamlingarna:
* ’’Sångtimman”, dår man utifrån ett tema eller en text fogade
samman sånger eller delar av sånger till en sammanhångande
sångpredikan. Liturgen som ledde gudstjånsten tog upp en vers,
och forsamlingen och organisten foil in. Man sjong utantill, ”by
heart”, ur en stor gemensam repertoar. Åven spontandiktning
forekom.
* ’’Festpsalm” kallades en gudstjånst som firades vid storre
hogtider och vid speciella tillfållen. Festpsalmer var sjungna
liturgiska ordningar som kan liknas vid kantater. De bestod
av bibeltexter, tonsatta for en eller flera roster och instrument,
samt figuralsång och forsamlingssång av koraler med ackompanjemang. Textagendor tryektes och delades ut for att
underlåtta for forsamlingen att delta.
Konstmusikkanon och apokryfer
Ekstrom konstaterar att begreppet konstmusikkanon inte år
giltigt for musikkategorin ’’Gemeinmusik”, den herrnhutiska
forsamlingsmusiken. Hon ser ett behov av ett adekvat begrepp
och infor dårfor ’’apokryf” som hon håmtar från teologin. På
motsvarande sått håmtades begreppet kanon från teologin till
musikvetenskapen på 1970-talet for den repertoar som betraktas
som klassiska måsterverk. Som kånnetecken for en musikalisk
apokryf anger hon en utommusikalisk funktion for musiken och
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hog vardering av vokalmusiken liksom subjektivitet och senti
mentalitet vid framforandet samt enkelhet i fråga om struktur
och harmonik
Sång
Den gemensamma sången hade en central plats i herrnhutiska
gudstjanster. Att den var angenam och annorlunda an
samtida praxis finns omvittnat av besokare vid gudstjanster
i Brodrauniteten. Ekstrom återger ett antal foreskrifter som
galide for sång: Sångens kansloinnehåll skulle uttryckas med
rosten men åven genom mimik och hållning. Dynamik och
klangkaraktår skulle vara svagare och mjukare an vad som
var samtidens kyrkliga praxis. Rosterna skulle vara rorliga
och smidiga, vilket kråvde ovning, och man efterstråvade
en så fullståndig samklang att forsamlingen skulle låta som
en enda rost. Liturgens artikulation skulle vara tydlig, men
i forsamlingssången fick inte uttalet bverdrivas med risk att
klangen forsåmrades. Tempot skulle anpassas till textens
kånsloinnehåll.
Utover forsamlingssången sjdngs solo och duett. Vidare fanns
korer och ensembler, både barnkorer och blandade korer.
Sångbbcker, musikalier
1778 utgavs Gesangbuch zum Gebrauch der Evangelische
Briidergemeinen med 1 750 sånger, och en tillhorande koralbok
med 500 melodier kom ut 1784. Dessa bocker kom att anvåndas
i brodraforsamlingar i hela vårlden, vilket bidrog till att
skapa enhetlighet i psalmrepertoaren. 1795 utkom en svensk
oversåttning med 975 sånger: Samling af aldre och nyare
Andeliga Sånger och werser. Olika psalm- och sångbbcker var
dock i bruk, och man valde bocker med hånsyn till samlingens
art. Vid samlingar for allmånheten, så kallade ’Tremdenstunde”,
sjbng man oftast ur Den svenska psalmboken och Sions sånger, en
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svensk herrnhutisk sångbok forst utgiven 1743, den mest spridda
boken med andlig anknytning under andra hålften av 1700-talet.
Det fanns en stråvan till enhetlighet inom Brodrauniteten
åven i fråga om repertoaren for ensemble- och kbrsång. I
forsamlingsdagbocker har Christina Ekstrom funnit noteringar
om utbyte av noter mellan olika brodraforsamlingar, och
musikalier tycks ha cirkulerat. Hon har också funnit att
notbeståndet i arkivet i Stockholm bverensståmmer vål med
beståndet i Herrnhut och i Christiansfeld. Den mesta av musiken
skapades av tonsåttare inom rbrelsen och skiide sig från våridslig
musik. Bevarade musikalier visar dock att musik åven av andra
tonsåttare forekom, men då kunde anpassningar gbras, till exempel forkortningar, forenkling av harmonik eller strykning av
koloraturpassager.
Orgel och bvriga instrument
Det finns belagt att musik på valthorn och basun forekom
redan under Brbdraunitetens forstå år liksom musik på
stråkinstrument, flbjter och klaverinstrument. Forsamlingssången
ackompanjerades på olika instrument, allra oftast violin, och
instrumentalundervisning forekom inom forsamlingen. Både
kvinnor och mån i blandade åldrar musicerade vid sammankomsterna. Koralerna i Brodrasångboken transkriberades for
stråkar. Orgel ansågs dock som det sjålvklara instrumentet till
fbrsamlingssång. Det rådande klangidealet for all musik inom
rbrelsen gålide åven for dispositionen av orglarna, som dårfor
alltid byggdes utan mixturen Spelanvisningar fanns for alla
instrument, utforligast for orgel. Kantorn skulle spela av sitt
hjårta, snarare stbdja ån leda sången, inte spela for starkt låta
texten prågla spelet. Enkelhet i orgelspelet var ett estetiskt val
och inte ett tecken på att musikernas bildning var bristfallig.
Tvårtom var kraven på musikerna hbga. Preludier, improviserade

stycken, skulle spelas i gudstjanstens inledning och avslutning,
men den musiker som inte beharskade improvisation tillrackligt
val, rekommenderades att i stallet spela koralmelodier. God
formåga att transponera till alia tonarter kravdes, eftersom
liturgen tog upp sånger och darmed avgjorde valet av tonart.
Psalmerna sjongs med interludier mellan fraserna, och
interludierna lick varken vara konstfiilla eller spelas oskickligt.
Blåsensembler, ’’basunkor”, och orkestrar, Collegium musicum,
forekom också och spelade vid olika tillfallen. Basunkorens
funktion var framfor allt att ackompanjera forsamlingssången
vid samlingar utomhus. Organisterna i stockholmsforsamlingen
tycks genomgående ha varit mån, medan det finns uppgifter om
kvinnliga organister i Goteborg omkring 1850.
Musiker
Två av musikerna i Brodraforsamlingen i Stockholm kan nåmnas
som speciellt framstående.
* Johan Georg Lotscher (1733-1805), var organist, både
i Brodraforsamlingen och i Katarina kyrka, kompositor
och ledamot i Musikaliska akademien. Han var medlem i
Brodraforsamlingen från 1772, och som dess musikaliske
ledare satte han sin prågel på musiklivet under senare delen
av 1700-talet. En stor mångd av hans kompositioner ingår i
Brodraforsamlingens arkiv, men många forekommer åven i andra
sammanhang..
* Gustaf Adolph Mankeil (1812-1880) med rotter i Christiansfeld
och bror till Carl Abraham Mankeil, nåmnd ovan, var organist i
brodraforsamlingen från 1830-talet. Han var organist åven i Sankt
Jakobs kyrka samt tonsåttare och arrangør, vidare orgellårare vid
Musikaliska akademin dår han också var ledamot. Han bidrog
till brodraforsamlingens musikliv både med egenkomponerad
musik och med repertoar från Christiansfeld.

Material och metod
Ekstrom bygger sin musikvetenskapliga framstållning fråmst
på primårkållor som diarier, protokoll, bilder och musikalier
samt sekundårkållor och tidigare forskning. Hon har bedrivit
repertoarforskning bland annat i i Brodraunitetens arkiv i
Herrnhut och i brodraforsamlingarnas arkiv i Stockholm och
Goteborg. En stor del av musikalierna år från 1700-talet och det
mesta år opublicerat.
Klingande projekt
For att sdka svar på frågan ”Vad sjong herrnhutarna och hur
låt deras sång?” genomfbrde Christina Ekstrom tre klingande
projekt, som redovisas i avhandlingen tillsammans med agendor
och inspelningar på DVD-skiva som bilagor.
Det forstå projektet var en kyrkokonsert, ffamfbrd vid tre
tillfållen 2003, med rubriken
”Han år Jesus vår Broder” Nyupptåckt hermhutisk musikfrån
1700-talet.
Programmet inneholl musik håmtad i arkivet i Herrnhut och
i brodraforsamlingens arkiv i Stockholm. Besåttningen var
en till två roster, stråkkvartett, traversflojter och generalbas.
Kvaliteter som skulle prbvas vid framforandet var inklusivitet
och informalitet. Herrnhutisk spiritualitet skulle uttryckas
i musikutforandet med nårhet och en personlig relation till
lyssnarna som viktiga inslag.
Det andra projektet genomfbrdes som en musikgudstjånst i
Orgryte gamla kyrka 9 december 2003, med rubriken
’’Freue dich und seifrohlich” En gudstjdnst i hermhutisk anda.
Ugångspunkten var att en festpsalm skulle utgora huvuddelen
av gudstjånsten, inramad av kbrsång och forsamlingssång i
inledningen samt av bon och kbrsång i avslutningen. Bland

ett stort antal forsamlingsagendor till festpsalmer i samlingen
Schwedische Lieder valde Ekstrom festpsalmen for den 24
december 1790, en festpsalm dar det visade sig att flera arior
overensstamde med sånger av Lotscher. Vidare kunde flertalet
melodier till forsamlingssångerna spåras till den koralbok
från 1784, som horde till herrnhutarnas mest spridda sångbok
Gesangbuch mm Gebrauch der Evangelischen Briidergemeinen
från 1778 (nåmnd ovan). Forsamlingssång håmtades bland annat
ur den svenska herrnhutiska sångboken Samling af aldre och
nyare Andeliga sånger och verser. Så rekonstruerades musiken.
Instrumentbesåttningen valdes utifrån anvisningar i Lotschers
sånger och omfattade stråkkvartett och generalbas. Den
gemensamma sången ackompanjerades på orgel. Två sångare
och en kor medverkade liksom en liturg. Bibeltexter sjongs som
solo, duett och kor medan fri diktning anvåndes for forsamlingssången. De herrnhutiska musikidealen skulle galla, och sången
skulle vara mjuk och svag i ett långsamt tempo. Som viktiga
drag betonades samklang, kånsloinnehåll, tempo och musikalisk
artikulation. Orgelspel till forsamlingssång inneholl preludium,
format efter sammanhanget, och interludier mellan fraserna.
Ekstrom upplevde att festpsalmen, dår alla deltog, gav forutsåttningar for en nåra relation mellan musiker och lyssnare och att
en kånsla av nårhet och informeli anda uppstod.
Det tredje projektet genomfordes som konserter i Vara
konserthus under rubriken
”Dofta, dofta blomman min”. Upptåcktsfard i 1800-talets
sångflora.
Avsikten var att prova om herrnhutisk musikalisk estetik
overforts till senare andliga roreiser, till exempel nyevangelismen,
och att prova den herrnhutiska musikkoden vid framforande av
musik med inspiration från herrnhutismen. Musik av tonsåttare
med anknytning till Brodrauniteten valdes: Carl Abraham

44

Mankeil, Carl Jonas Love Almquist och Amalia Redec. Vidare
valdes musik av tonsåttare med trådar till nyevangelismen:
Gunnar Wennerberg, Per Ulrik Stenhammar, Amanda Sandborg,
Elisabeth Nyberg och Wilhelm Stenhammar. Dessutom ingick
musik av tre tonsåttare utan kånda band till Brodrauniteten
eller nyevangelismen men snarare apokryhska ån kanoniska:
Constance Brandh, Johan Erik Nordblom och Joseph Vogler.
Programmet inneholl vokala stycken i olika konstellationer,
såvål med som utan ackompanjemang, och pianostycken. En
vokalkvartett, professionella sångare knutna till Vara konserthus,
och en pianist engagerades for projektet. Ambitionen var att
formedia en herrnhutisk kånsla till konsertpubliken. Konsertens
forstå del inneholl snabba tempi samt stark dynamik och
dramatik i form av naturlyrik och humor. Den andra delen
var tånkt att pråglas av herrnhutiskt kånslolåge och inneholl
kvaliteter som innerlighet och omhet liksom Jesusfromhet. I
den sceniska gestaltningen laborerade Ekstrom med kvaliteter
från såvål herrnhutisk tradition, hjårtats dimension, som från
konstmusikkanon. Under konserten skulle en foråndring från
distans till nårhet och från formell hållning till informeil genom
faktorer som fysiskt avstånd, kroppsspråk, klådsel och frisyr,
attityd och tilltal. Intentionen var att fa sångare och pianist att
uttrycka sig personligt och subjektivt, att låta musiken pråglas
av stihhet, transcendens, sentimentalitet, tårar och kånslor.
Pianisten uppmanades att låta texten påverka spelet och att
spela mjukt och foljsamt. Åven sången skulle framforas svagt och
mjukt. Under forarbetet visade det sig att det urval av apokryhsk
repertoar som programmet rymde kråver ett framforande, dår
en relation till medmusiker och publik etableras. Konserten
mottogs mycket positivt av publiken.
Disputationen ågde rum vid Goteborgs universitet den 7
december 2007 och bestod av två delar. Den forstå delen

var ett musikprogram med ett urval ur de tre klingande
projekten. Besattningen var två solo- och duettsångare,
stråkkvartett, cembalo, orgel, piano, vokalkvartett samt
liturg oeh sjungande publik. I disputationens andra del
behandlades avhandlingen med docent Marta Ramsten som
opponent.

I juni måned 2009 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 2009.

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