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Ti nye artikler  
publiceret på Salmedatabasen i december 2019 
 
Vi runder et spændende 2019 af med at lægge ti nye salmeartikler ud på vores artikelside.  
 
Disse artikler er som alle de andre i alt 67 artikler frit tilgængelige, og vi vil gerne benytte 
lejligheden til at takke de mange kompetente forfattere, der har bidraget til vores efterhånden 
righoldige ressourceside. Desuden en stor tak til prof. em. Kirsten Nielsen, der er 
artikelsidens redaktør og som har lavet abstracts til alle artikler, også de nedenstående. 
 
Tak for i år.  
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Skovsted, Salmedatabasen og Syng Nyt 
 
 

 
 
De ti artikler er lagt ind i nedenstående kategorier: 
 

Artikler af salmedigtere 

 
Benedicte Hammer Præstholm: En salme med bibel 
- Om sine egne salmer 
 
I sin artikel ”En salme med bibel” fortæller salmedigteren Benedicte Hammer Præstholm om 
brugen af bibelske henvisninger i egne salmer. Mange års arbejde som præst har været med til 
at skabe en fortrolighed med Bibel og gudstjeneste, som har gjort væsentlige ord og udtryk til 
en del af hendes eget sprog og derfor også af hendes salmer. Artiklen indeholder overvejelser 
over, hvorvidt læseren altid er nødt til at kende de bibelsteder og den kontekst, hun henviser 
til. Det har været vigtigt for hende, at også den ikke så bibelkyndige kan synge hendes salmer 
og føle sig ”sunget ind i en sammenhæng, hvor der tales om det liv, vi lever, med ord, der er 
store og stærke nok”. Nye salmer skal bringe ”bibelen i spil i vores nutidige sammenhæng” og 
derfor være skrevet i et nutidigt dansk, men med plads til de store bibelske ord. Gennem en 
række eksempler fra egne salmer i Kirkesangbogen viser Benedicte Hammer Præstholm, 
hvordan Bibelen kan give sprog til nutidige erfaringer af ”livets skrøbelighed, erfaringer af dyb 
taknemmelighed, af meningsfuldhed, af naturens storhed, af svigt og sorg, af ensomhed”. 
Download artiklen her: En salme med bibel 
 
 
 

http://syngnyt.dk/onewebmedia/benedictelauge.pdf
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Artikler om salmer og salmeforfatterskaber 
 
 
Kirsten Nielsen: Bibelsk reception i Iben Krogsdals salmer 
 
Kirsten Nielsen indleder sin artikel om "Bibelsk reception i Iben Krogsdals salmer" med at 
bestemme begrebet bibelsk reception. For Kirsten Nielsen handler bibelsk reception om, 
hvordan senere forfattere bruger Bibelen som intertekst for deres egne tekster. Eksemplerne 
på senere tekster er hentet dels fra Iben Krogsdals nyeste udgivelse "Fra dybet" dels fra hendes 
moddigtning af Luthers "Vor Gud er han er så fast en borg". Krogsdals sprog er anderledes 
end det klassiske, kirkelige sprog, men Bibelen er en stadig kilde til hendes salmer. I nogle af 
salmerne går hun bevidst ind i en kritik af gudsbilleder, som hun ikke kan acceptere. Det 
gælder f.eks. billederne af Gud som en magtfuld konge, der går i krig mod fjenderne, ligesom 
hun ikke kan bruge forestillingerne om Djævelen og hans dæmoner. Krogsdal foretager en 
afmytologisering af de djævelske magter. I hendes salme ser man indad, hvor Luther så udad. 
Men fælles for begge salmedigtere er deres tillid til Gud. 
Download artiklen her: Bibelsk reception i Iben Krogsdals salmer 
 
 
 
Julie Damlund: Guide til Sarvigs salmer 
 
Julie Damlund indleder sin artikel "Guide til Sarvigs salmer" med en præsentation af Ole 
Sarvig og hans udgangspunkt i modernismen og dens dybe krise. Oplevelsen af anden 
verdenskrigs barbari i form af koncentrationslejre og atombombesprængninger får i første 
omgang Sarvig til at vende sig indad. Men efterhånden inddrager Sarvig det fællesskab, der 
opstår i mødet mellem et jeg og et du. Og som det er tilfældet med Højsangen i Det Gamle 
Testamente, kan flere af dem læses både som digte om et menneskeligt møde og som 
digte/salmer om mødet med et større du. Julie Damlund har valgt at guide læseren gennem 
de 11 salmer, som på nuværende tidspunkt ligger på Salmedatabasen.dk. En af salmerne er 
"Som året går", der også er med i Salmebogen (DDS 720), tre af salmerne findes i "100 salmer" 
og fem af salmerne i "Kirkesangbogen". Salmerne er præget af længsel efter Gud, og i flere af 
salmerne giver Sarvig sprog til "troens forening med Kristus/Gud". 
Download artiklen her: Guide til Sarvigs salmer 
 
 
 
Kirsten Nielsen: ’Så er det da en nådessag...’ 
- Om den lutherske arv i nyere salmer 
 
Kirsten Nielsen viser i sin artikel, hvorledes den lutherske arv gør sig gældende i udvalgte 
salmer fra Harald Vilstrups salme i anledning af reformationsjubilæet i 1936 "Vor arv vi 
kendes ved" (DDS 351) til vore dages salmedigtere. Den lutherske arv kommer tydeligt frem i 
temaer som Guds nåde i Kristus, Kristus som den nådige dommer, Livet i kald og stand, Guds 
kærlighed gennem andre mennesker, Jesus som den solidariske bror, den medlidende 

http://syngnyt.dk/onewebmedia/kirstenbibelskreceptionlauge.pdf
http://syngnyt.dk/onewebmedia/damlund%20om%20sarvig.pdf
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Menneskesøn, det uopfyldelige krav om næstekærlighed og Guds nådige tilgivelse samt Guds 
nåde mod enhver. Kirsten Nielsen henter sine eksempler fra salmedigterne: Harald Vilstrup, 
K.L. Aastrup, Jørgen Michaelsen, Johannes Johansen, Holger Lissner, Lisbeth Smedegaard 
Andersen, Lars Busk Sørensen, Hans Anker Jørgensen, Inge Hertz Aarestrup, Iben Krogsdal 
og Sten Kaalø. 
Download artiklen her: Så er det da en nådessag… 
 
 
 
Agnes Köneke: ’Du maa først aand af aand ved ordet fødes’ 
- Om Brorsons bearbejdninger af Chr. Fr. Richters salmer i Den Danske Salmebog 
 
Agnes Köneke Hansen gennemgår i sin artikel en række af Brorsons gendigtninger af Chr. Fr. 
Richters salmer og sammenligner dem med de redigerede udgaver i Den Danske Salmebog 
(2002). Med fed skrift viser hun, hvor DDS afviger fra Brorsons oprindelige tekst, og 
behandler derpå hvad der var centralt for Brorson, og hvordan den nutidige redaktion har 
forholdt sig hertil. Artiklen er bygget op ud fra de temaer, der er afgørende i pietismen. Det 
handler om de genfødtes liv i Kristi efterfølgelse, om Højsangsmetaforik og troen på 
forestillingen om tusindårsriget (chiliasme), Sophiamystik, Gudhengivelse og anfægtelse. I 
artiklens sidste afsnit drøfter Agnes Köneke Hansen salmernes betydning i luthersk 
kristendom og kalder bl.a. salmer for "vores fælles religiøse hukommelse". Brorsons salmer 
har inspireret senere tiders salmedigtere, men de har også været en form for teologisk 
kampplads, hvilket tydeligt kan ses af de redigeringer, Brorsons salmer har været udsat for. 
Artiklen har desuden en fyldig bibliografi.  
Download artiklen her: ’Du maa først aand af aand ved ordet fødes’ 
 
 
 
Kristoffer Garne: K.L. Aastrups salmedigtning 
 
Valgmenighedspræst Kristoffer Garne giver i sin artikel en indføring i salmedigteren K.L 
Aastrups salmedigtning, hans overvejelser over hvad en salme er samt hans teologi. Artiklen 
begynder med Aastrups biografi, hvorefter Garne præsenterer Aastrups kriterier for en salme. 
Når man skal bedømme en salme, skal man lægge vægt på: "Hvad den siger, hvordan den 
siger det, og hvilke allusioner, der vækkes af den måde, den siger det på." Derpå gennemgår 
Kristoffer Garne udvalgte Aastrup salmer under overskriften "Salmer til gudstjenesten". En 
særlig gruppe af Aastrups salmer er evangeliesalmerne, og herfra har Garne valgt at gennemgå 
salmen "Betesda-søjlernes buegange. I artiklens afsnit om Aastrups teologi sammenfatter 
Garne teologien ud fra et af Aastrups læredigte i de tre hovedord: "bud, dom og nåde". I et 
kort afsnit skriver Garne om "Aastrup i 1953-salmebogen", hvorefter følger et afsnit om 
Aastrup som påskelørdags digter (jf. salmen "Der venter bag langfredags nat"), et afsnit om 
"Salmedigtning ved kisten" og til slut en kort afrunding med Aastrups aftensalme: "Tak for 
dagen, der er gået". 
Download artiklen her: K.L. Aastrups salmedigtning 
 

http://syngnyt.dk/onewebmedia/kirsten%20om%20luther.pdf
http://syngnyt.dk/onewebmedia/brorson%2Blauge.pdf
http://syngnyt.dk/onewebmedia/garne%20OM%20AASTRUP.pdf
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Kirsten Nielsen: Traumeforskning og sjælesorg 
 
Kirsten Nielsen inddrager i sin artikel om "Traumeforskning og sjælesorg", en amerikansk 
traumeforsker, Ronnie Janoff-Bulman, som har argumenteret for, at forestillingen om en 
velfungerende verden ligger dybt i alle mennesker. Denne forestilling består af tre 
fundamentale forventninger til verden: 1) Verden er os velvillig. 2) Verden er meningsfuld, og 
3) Det enkelte menneske er værdifuldt. Det er disse tre forventninger, Kirsten Nielsen 
genfinder dels i Jobs Bog og nogle gammeltestamentlige salmer dels i Iben Krogsdals 
salmesamling "Fra dybet". Men når det kommer til den vej, der kan føre ud af 
traumatiseringen, viser forskellene sig, ligesom menneskesynet i Krogsdals salmer er 
anderledes. For de bibelske tekster såvel som for salmerne "Fra dybet"gælder, at de indeholder 
bønner til Gud selv. Deri ligger det håb, der gør, at de kan yde sjælesorg til den, der har 
oplevet, at livet ikke lever op til forventningerne.    
Download artiklen her: Traumeforskning og sjælesorg 
 
 
 
Niels Thomsen: Ingemann var anderledes 
- Om Ingemanns salmedigting 
 
Niels Thomsen indleder sin artikel om salmedigteren Ingemann med at slå fast: "Han var 
anderledes, men han hører til." Ikke mindst teologer har været kritiske over for Ingemanns 
salmer, som man lidt nedladende har betragtet som udtryk for "folkereligiøsitet". Heroverfor 
sætter Niels Thomsen betegnelsen "folkekristendom". Ingemanns salmer er anderledes end 
de mere dogmatiske salmer, da han primært digter om Guds overvældende godhed og ikke 
om synd, anger og kødets opstandelse. Men Ingemann har gennem sine salmer givet sprog til 
netop folkekristendommen. Niels Thomsen viser derpå, hvordan Ingemann, der netop er 
digter og ikke teolog, formår at give sprog til lovprisningen af "lyset og livet". I forhold til 
Evangelisk-kristelig salmebogs "rationalisme og snusfornuftige moralisme" blev Ingemanns 
salmer en fornyelse og en befrielse. Sidste del af artiklen indeholder en gennemgang af 
udvalgte salmer og peger til slut på, at kun få andre salmer i salmebogen er skrevet af 
forfattere, der primært var digtere. Men om disse, såvel som om Ingemanns salmer, gælder, at 
"de i mindre grad bærer traditionens teologiske indhold i sig, og i højere grad den personlige. 
Jeg ville nødig undvære dem. De tager den urolige sjæl og den ubegribelige natur med ind i 
troens verden."   
Download artiklen her: Ingemann var anderledes 
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Peter Balslev-Clausen: "Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!" 
 - Dansk salmehistorie, en tematisk oversigt 
 
Peter Balslev-Clausen viser i sin artikel "Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!", hvordan 
salmedigtere gennem tiden formulerer forholdet mellem Gud og mennesker som et 
kærlighedsforhold. Med udgangspunkt i bestemmelsen af salmer som "et kvalificeret udtryk 
for den eksistentielle kommunikation mellem kristne og den treenige Gud" gennemgår 
Balslev-Clausen eksempler på denne kommunikation, bl.a. i Grundtvigs "Alt, hvad som 
fuglevinger fik". Efter et afsnit om forholdet mellem sang og kommunikation følger et afsnit 
om "Den erotiske metaforik" samt nogle afsnit om "Salme og bekendelse", herunder 
Grundtvigs opfattelse af konfirmationen, og om "Menneske først og kristen så". I afsnittet 
"Den eskatologiske lovsang" behandles bl.a. Grundtvigs salmer om kærligheden til 
ægtefællen og til Gud. Et særligt emne er "Den erotiske metaforik som kirkelig kampplads", 
hvor ændringer i salmer afspejler skiftende tiders syn på sexualiteten. Til slut følger et længere 
afsnit om Luthers, Stehns, Brorsons og Grundtvigs brug af bryllupsmetaforikken samt en 
påvisning af Ole Sarvigs sekularisering af det klassiske brudemotiv.    
“Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!” 
 
 
 
Margith Pedersen: ’Gud ske tak og lov’  
- Om Den Danske Salmebog for Børn og Unge 
 
Margith Pedersen, som selv var medlem af redaktionen for "Gud ske tak og lov - Den Danske 
Salmebog for Børn og Unge" (1. udg. 1993), giver i sin artikel en gennemgang af 
redaktionsudvalgets arbejde: Kommissoriet, udvalgets sammensætning og ikke mindst 
kriterierne for udvælgelsen af salmer. Udvalget arbejdede med 3 hovedkategorier af salmer: 1) 
Kernesalmer fra Den Danske Salmebog, 2) Nye salmer og sange, 3) Nye og gamle 
bibelhistoriske salmer og sange. Ved vurderingen af den enkelte salme anvendte udvalget to 
principper: et "uundværlighedsprincip" og et "forståelighedsprincip". Et særligt afsnit i 
artiklen omhandler de musikalske kriterier. Udvalget foretrak nye melodier til nye salmer og 
en mangfoldighed af stilarter. Arbejdet i udvalget indebar mod slutningen en høringsfase 
med god respons fra en række kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. 
Download artiklen her: ’Gud ske tak og lov’  
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