
En pdf-artikel fra www.salmedatabasen.dk 
 

 

 

 

 

 

 
 

Af Kirsten Nielsen, professor emeritus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret i oktober 2019 

 

 Så er det da en nådes-sag  

- Luthersk teologi i nyere salmer  



En PDF-artikel fra www.salmedatabasen.dk af Kirsten Nielsen 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 
 

Så er det da en nådes-sag 
- Luthersk teologi i nyere salmer 

 

Af Kirsten Nielsen, professor emeritus 

 

Den Danske Folkekirke er en evangelisk-

luthersk kirke. Ordet evangelisk peger på det 

bibelske grundlag for kirken, mens den særlige 

tolkning, som det bibelske har fået, fremgår af 

ordet luthersk. Det var gennem studier i 

Bibelen, ikke mindst Salmernes Bog, 

Romerbrevet og Galaterbrevet, at Luther selv 

var nået frem til sin forståelse af evangeliet 

som budskabet om Guds nåde i Kristus. 

Bibellæsning var derfor vigtigt for Luther, og 

da han ønskede, at hans landsmænd kunne læse 

Bibelen på deres eget sprog, påtog han sig at 

oversætte Bibelen til tysk. Derudover skrev han 

salmer på sit modersmål, så menigheden også 

gennem salmesangen kunne tage det kristne 

budskab til sig.  

Med den lutherske reformation i Danmark blev 

Bibelen oversat til dansk, og der blev også 

skrevet salmer på dansk, for med til den 

lutherske tradition hører menighedens sang. 

Man har med god grund kaldt Folkekirkens 

gudstjeneste en salmesangsgudstjeneste; men ét 

er at synge salmer, noget andet er, om de 

salmer, vi synger, også afspejler den særlige 

forståelse af evangeliet, som kom med 

reformationen. At de gamle salmer tog vare på 

den reformatoriske arv, er ingen vel i tvivl om; 

men hvordan står det til med de nyere salmer? 

Er de også præget af budskabet om Guds nåde i 

Kristus, og har de også Bibelen som en vigtig 

kilde? 

 

   

Harald Vilstrups reformationssalme 

I 1936 var det 400 år siden, at reformationen 

blev indført i Danmark, og i den anledning 

skrev Harald Vilstrup salmen: ”Vor arv vi 

kendes ved”. Salmen kom med i 1953 salme-

bogen og findes stadig i 2002 salmebogen 

(DDS 351). Vilstrup begynder med denne 

strofe: 

Vor arv vi kendes ved. 

O Danmarks menighed, 

hvor rig du dog er blevet: 

hvad før kun dødt stod skrevet, 

fik Åndens kraft og vinge 

til levende at klinge! 

Salmesangens betydning for at få evangeliet 

"til levende at klinge" er en uomtvistelig og 

umistelig del af reformationen. I den følgende 

strofe beskriver Vilstrup så, hvad det var, der 

blev talt og sunget om: 

Da lød i ord og sang 

den guddoms-stærke klang 

om Lammet, som har båret 

vor straf, til døden såret, 

om troen, som alene 

gør os for dommen rene. 

Kort og knapt sammenfatter Vilstrup det 

lutherske anliggende: Retfærdiggørelse ved tro 

for Kristi skyld. Billedet af det sårede lam 

henter Vilstrup fra Johannes Åbenbaring, hvor 

Kristus skildres som et slagtet lam (se f.eks. Åb 

5,6;13,8). Herefter vender Vilstrup, i den 

følgende strofe, tilbage til modersmålets 

betydning: 

Vort ringe modersmål,  

du blev en gylden skål 

til værdigt at frembære 

den Højes pris og ære...  
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Det var derfor ikke blot den lutherske teologi, 

men selve det at skrive og synge salmer på 

modersmålet, der skulle fejres ved reforma-

tionsjubilæet ifølge Vilstrup. Resten af salmen 

har derfor form af en bøn om, at Gud vil lade 

os bevare "dit nådebud", så det må bære frugt 

hos os "i Danmarks folk og kirke".  

  

Guds nåde i Kristus 

K.L. Aastrups salmedigtning  

Når noget nyt dukker op, bliver det ofte mødt 

med skepsis. Sådan er det også, når der skrives 

nye salmer. Kritikere peger enten på, at 

salmerne er dårlig poesi, eller også er det 

teologien, det er galt med. En af de salme-

digtere, som blev kritiseret for manglende 

poetisk sans, er K.L. Aastrup, hvis salmer er 

blevet kaldt dogmatik på vers. Da der kom en 

ny salmebog i 1953 havde salmebogskommis-

sionen da også kun taget fire originale Aastrup-

salmer med. Men med 2002 salmebogen har vi 

til gengæld fået mulighed for at synge hele 21 

originale Aastrup salmer. Og en god grund til 

at udvide med flere Aastrup salmer er hans 

markante lutherske forkyndelse.  

K.L. Aastrup (1899-1980) er en af de få, der 

skriver salmer i perioden fra mellemkrigstiden 

til begyndelsen af 1970'erne. Med udgivelsen 

af Salmer 1939 gør han sig kendt som en ny og 

betydningsfuld salmedigter. Aastrup følte sig 

hjemme i den tidehvervske teologi og for-

kyndelse, og den reformatoriske arv er tydelig i 

hans salmer.  Aastrups forkyndelse er Kristus-

centreret og handler om Guds nåde i Kristus. 

Da Guds søn kom til verden, vendte han ”til 

nådesbud din vredes dom” (DDS 27,4). Med 

Kristi opstandelse skete ”det, der aldrig kunne 

ske” (DDS 238,1), men om opstandelsen også 

bliver til virkelighed for salmens jeg, det 

afhænger alene af Guds nåde. Aastrup slutter 

derfor en af sine salmer med denne strofe:   

 

Så er det da en nådes-sag, 

hvad der af mig skal blive, 

om Herren gør en påskedag  

og kalder dødt til live.  

(DDS 216,9)  

Der er dog et emne mere, som var vigtigt for 

Aastrup. I artiklen ”Om at skrive salmer i 

Grundtvigs fædreland” forklarer Aastrup, at det 

er svært at skrive salmer i Grundtvigs 

fædreland, men når han alligevel vovede at 

gøre det, så skyldtes det, at der var emner, som 

indgik i reformationstidens salmesang, men 

som han kun fandt få spor af hos Grundtvig. 

Aastrup nævner bl.a. ”befalingen om kærlighed 

til næsten”. Selv valgte han derfor 

reformationstidens salmer som sit forbillede (jf. 

Hymnologiske Meddelelser 1973 nr. 1). Selve 

næstekærlighedsmotivet kommer hos Aastrup 

selv stærkt frem i salmen om den syge ved 

Betesda dam: "Betesda-søjlernes buegange" 

(DDS 157; jf. Joh 5,1-15).  

I den første strofe skildrer Aastrup knapt og 

nøgternt situationen med de mange syge, der 

ligger og venter på, at en engel får vandet bragt 

i oprør - de fleste "forgæves længe". Så vender 

han blikket mod den syge mand, som han blot 

kalder et menneske "mellem andre / så helt 

alene".  I stroferne 3-4 følger samtalen mellem 

Jesus og den syge, og i strofe 5 kvalificerer 

Aastrup Jesu ord ved at tale om, at det var 

skaberordet, der lød her blandt søjlerne. Jesus 

stiller i strofe 6 sit spørgsmål til den syge: "Vil 

rask du være?", hvortil den syge svarer, at han 

ikke har noget menneske, som kan hjælpe ham 

"til frelsens kilde". Jesus svarer nu med det 

Aastrup kalder "skaberordet" og fortæller, 

hvorfor han er kommet til verden: 

"Har intet menneske, 

 du min broder? 

For dig et menneske 

jeg er blevet; 

og i den Himmel. 

hvor jeg har hjemme, 
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er vi to sammen 

ved navn indskrevet." 

Derpå befaler Jesus manden at stå op og gå 

trøstigt videre, for han skal huske, at han ikke 

er alene. Og, som det hedder i sidste strofe, så 

har det etiske konsekvenser at have mødt Jesus: 

"Men husk: Et menneske 

skal du være. 

Fra egne veje 

at kunne vige, 

en broders ansigt 

ved mødet kende - 

det er på jorden 

min Faders rige." 

Budskabet om næstekærlighed får her sin klare 

begrundelse i selve inkarnationen. Det var for 

det ensomme og hjælpeløse menneskes skyld, 

Guds søn blev menneske, og derfor er den 

kristne også forpligtet på at tage ansvar for sit 

medmenneske. Guds nåde mod syndere i 

Kristus og menneskers ansvar for hinanden er 

det centrale i Aastrups evangelieforståelse. Og 

som i al luthersk forkyndelse er rækkefølgen 

vigtig. Guds nåde kommer først.   

 

Jørgen Michaelsen: 

Forbundetheden med Kristus 

Ganske længe var K.L. Aastrup den eneste 

markante salmedigter; men fra begyndelsen af 

1970'erne sker der noget. Præsten og digteren 

Jørgen Michaelsen udgav i årene 1971-86 hele 

otte hæfter med salmer. Formålet med salmerne 

er at formulere evangeliet om Kristus klart og 

tydeligt. I salmen, ”Som vintergrene” (DDS 

412) begynder Michaelsen med en bøn om at få 

”glæde og lys fra Guds evangelium”. Bønnen 

er nødvendig, for vi er, hvad Luther kaldte at 

være indkroget i sig selv: 

  

 

Som grene kroget 

dybt i vort eget 

i faldets kår 

ber vi om frihed: 

at Guds forløsning 

vort hjerte når. 

Jørgen Michaelsen har valgt træet og grenene 

som gennemgående metafor og genbruger 

dermed Jesu skildring af sig selv og disciplene 

som et vintræ med grene (Joh 15,1-8). Det er 

denne samhørighed med Kristus, der er det 

bærende i Michaelsens salme. Uden bindingen 

til Kristus kan et menneske ikke bære frugt i 

hverdagen. I salmen sammenlignes vi i første 

omgang med vintergrene; men i strofe 3 taler 

Michaelsen om "vort vintræ" i "vintrens egn". 

Salmen består af i alt 6 strofer, og i anden del 

af salmen bevæger vi os over i tolkningen. Det 

er Kristus, der i dåben forløser os til livet og i 

nadveren giver os sig selv (strofe 4-5). Derfor 

kan Michaelsen slutte sin salme med at vende 

tilbage til billedet af træet og grenene. Men 

hvor vi i strofe 1 sammenlignes med 

vintergrene, er vi i sidste strofe som 

vintræsgrene. Og på bedste lutherske gøres det 

tydeligt, at den frugt, vi skal bære, kommer af 

Guds nåde: 

Som vintræsgrene 

til Kristus bundet, 

af Kristus brugt, 

skal vi i hverdagens 

nærkamp bære 

Guds nådes frugt. 

Det begynder med naturbilledet, vintergrenene, 

men slutter i det bibelske billede af vintræet. 

Derigennem skabes sammenhæng mellem 

hverdagen og livsfællesskabet med Kristus. 
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Kristus som den nådige dommer 

Johannes Johansen: ”Dommer over 

levende og døde” 

En anden, som begyndte at udgive salmer i 

1970'erne, er Johannes Johansen. Som de fleste 

teologer på denne tid var Johannes Johansen 

påvirket af Tidehverv og dermed af den 

lutherske understregning af Guds nåde i 

Kristus. Men Johansen var i sin stil og 

sprogform helt sin egen. Stilmæssigt spænder 

han vidt fra det billedrige til det ganske enkle. I 

salmen ”Dommer over levende og døde” (DDS 

276) er det Kristus, der er dommeren. At 

dømme kræver, at dommeren kender sagen til 

bunds; men det gør Kristus, for "mørket er for 

dig som højlys dag" (jf. Sl 139,12). Men det er 

ikke nok at vide, at Kristus har forudsætningen 

for at dømme retfærdigt. Johansen beder 

derfor:  

Herre Kristus, når i lys du kommer, 

da forbarm dig, vær en nådig dommer. 

I strofe 2 skildrer Johannes Johansen vores 

egen dømmesyge:  

Iført dommerkappens dyre klæde 

klædte vi vor næste i foragt, 

slog ihjel hans mod og stjal hans glæde, 

klipped af Guds lov vor egen pragt; 

 frem mod dommedag må vi nu vandre,  

iført vore domme over andre. 

Johansen lægger ikke fingrene imellem, når 

han fremlægger anklagerne. Håbet knytter sig 

derfor til, at det alene er Kristus, der kan 

dømme os. For vi kan nu engang ikke dømme 

"i vor egen sag" eller dømme, før tiden er inde. 

Men så vil det ske: 

Dommerne blir dømt, når du skal råde, 

og de dømte kendes fri af nåde. 

Salmen slutter med tilliden til, at Kristus aldrig 

vil støde nogen ud i mørket, som kommer til 

ham "som han er". Derfor er det netop 

"solopgangen fra det høje", (jf. Luk 1,78) hvert 

knæ skal bøje sig for. Mørke og lys står over 

for hinanden. Kristus er det lys, der opklarer 

mørket og gør det mulig at dømme, men det 

sker med en dom fuld af nåde.  

 

Holger Lissner:  

Guds nåde - i kald og stand 

I 1974 udkom Løgumklostersangbogen med 

Holger Lissner som redaktør.  Lissner bidrog 

selv med både oversættelser og egne salmer. 

Sangbogen blev hurtigt kendt og brugt, og 

Lissner fik slået sit navn fast som salmedigter.   

Også for Holger Lissner er Guds nåde det 

bærende i den lutherske kristendomsopfattelse. 

Som munk kæmpede Luther med spørgsmålet 

om, hvordan han kunne finde en nådig Gud. 

Luther indså, at vejen ikke gik gennem egne 

forsøg på at gøre sig fortjent. Guds nåde er 

ufortjent. Holger Lissner giver udtryk for denne 

erkendelse i salmen om, at det ikke er os, der 

finder Gud (DDS 414): 

Den Mægtige finder vi ikke, 

den mægtige Gud finder os... 

 Guds Himmerig åbner vi ikke, men 

Gud åbner riget for os... 

Guds lovsange synger vi ikke, 

men sangene synger i os... 

At det er Gud, der finder os og griber ind i 

vores liv, bliver ligeledes tydeligt i Lissners 

salme til Lutherjubilæet i 2016: "Når du vil". 

Her begynder hver strofe med sætningen: "Når 

du vil", og hver strofe slutter med den 

konsekvens, som det har, at Gud er aktivt til 

stede: "Livet blir nyt, - vi synger". Ned gennem 

de første fem strofer skildrer Lissner, hvordan 

Gud rejser sit rige, nedbryder mure, kalder 

profeter frem, som kan vise vej, bryder de 

billeder ned, som magthaverne har skabt, 

bygger kirke, kalder til kamp og forvandler de 

forskellige kirker, så de kan mødes og aflægge 

vidnesbyrd. Salmen slutter med bønnen: 
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Lad det ske, 

at din dag bryder frem, 

hvor mørket må flygte 

og døden vil tabe. 

Lad os se, 

at dit er Guds rige 

og magten og æren. 

Livet blir nyt, 

- vi synger. 

Sådan er den nådige Gud, og vi må svare med 

sang. Lissner ville ikke kunne forestille sig en 

gudstjeneste uden salmesang. Og han vil ikke 

kunne tale om Guds nåde uden også at tale om 

livet uden for kirkens rum, sådan som han lærte 

det at kende først som lærer og siden som 

præst. I en aftensalme fra 1980, ”Nu går solen 

sin vej” (DDS 786) handler det om industri-

samfundets hverdag i timerne omkring 

solnedgang: Hvilen breder sig, travlheden 

dæmpes, og ”hjemmene fyldes af aftnens 

musik”. Umiddelbart virker det som ren idyl; 

men ikke for alle. Ensomheden og det slid-

somme natarbejde er også realiteter i den 

moderne tilværelse. Lissner formulerer derfor 

straks efter denne bøn: 

Vær med den, kære Gud, 

der må sidde alene, 

og den, der nu slider sig træt på fabrik!    

I 1980 var det fabrikslivet, Holger Lissner 

tænkte på; men i værket Sangene synger i os 

fra 2014 har Lissner rettet sidste linje til ”og 

den, der nu kører i nattens trafik”, da der er 

færre og færre, der arbejder i nathold på 

fabrikkerne. Holger Lissners salmer spænder 

vidt. Men fælles for dem er, at de taler enkelt 

og forståeligt ind i den moderne tid, sådan som 

han kender livet fra sin egen hverdag med 

elever og menighed. Det er livet "i kald og 

stand", som Luther ville sige.   

Holger Lissner skriver sine salmer, for at de 

kan blive brugt her og nu. De taler ind i hver-

dagen med dens bekymringer og anfægtelser, 

og det er herind, han bringer budskabet om 

Guds kærlighed og omsorg. I en salme om, 

hvad Guds fred betyder (DDS 678), er Guds 

fred ikke blot at finde i de gode oplevelser, som 

”når morgenlyset vælder ind”, Guds fred er 

også som et lys i natten:  

Guds fred er lyset i den nat, 

hvor døden griber i dig fat,  

men Kristus bryder ind med sit:  

Giv slip, for dette barn er  mit! 

Døden er en realitet. I salmen ”Nu har du taget 

fra os, hvad du engang har givet” (DDS 552) 

genbruger Holger Lissner ordene fra Jobs Bog: 

”Herren gav, Herren tog, Herrens navn være 

lovet” (Job 1,21); men hvor Job kan sige 

”Herrens navn være lovet”, dér nøjes Lissner 

med at tale om, at Herren gav og Herren tog: 

”Nu har du taget fra os, hvad du engang har 

givet”. Sorgen og savnet får den nødvendige 

plads. Først i strofe 3-4 inddrages Kristi 

opstandelse, og i sidste strofe åbnes der for en 

mulig fremtid af Guds nåde:  

Du gir os nye kræfter. 

Du knytter nye tråde.  

Og hvad så sker derefter, 

må komme af din nåde. 

Det er præsten, der trøster de efterladte, men 

med en åbenhed for forskellige tolkninger af 

det, der skal komme: Er det en ny partner, nye 

venner eller livet efter døden? Der er en 

åbenhed i denne salme, der giver os, der synger 

den, mulighed for at fortælle vores egen 

historie ind i salmens ord. Det er salmer til 

brug for menigheden, og det er salmer, der med 

hyppig brug af bibelske referencer forkynder 

Guds nåde ind i hverdagen.  
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Lisbeth Smedegaard Andersen:  

Kaldet til at følge Jesus i hverdagen 

Hverdagen er fuld af pligter. Men ud fra en 

luthersk tankegang er det netop dér, Gud har 

sat os til at leve vores liv. Lisbeth Smedegaard 

Andersen skriver i salmen "Han gik langs søen 

en forårsmorgen" (I tid og evighed, s. 102) ikke 

blot om, hvordan Jesus kalder sine første 

disciple (jf. Matt 4,18-22), men også om, hvad 

Jesu kald betyder for livet i hverdagen. 

Salmens første linjer skildrer naturen ved 

Genesaret sø, men derefter følger kaldelsen af 

disciplene:   

Han gik langs søen en forårsdag 

i sol med mursejlerskrig i luften 

og kaldte til sig et vennelag 

der for en tid glemte snusfornuften 

forlod familie og fiskenet 

og fulgte Jesus af Nazaret 

Ligesom mursejlernes skrig er svære at over-

høre, sådan er også med Jesu kalden. Og ikke 

blot hørte fiskerne det, de adlød også og glemte 

alt det, de egentlig var forpligtede på.  

I de to næste strofer skildrer Lisbeth Smede-

gaard Andersen Jesu forkyndelse fra bjerget, 

hans ord om "fuglen og markens lilje" (jf. Matt 

6,26-29). Han hentede håb og tro ned fra 

himlen og gik rundt blandt de unge mødre med 

børnene (jf. Mark 10,13-16) og de gamle.  

Men Jesus gjorde mere end blot at være 

tilstede: 

han lagde kærtegn og mening i 

de enkle pligter som alle kender 

selv gik han aldrig en sjæl forbi 

en blind, en fattig med tomme hænder 

og den som slet ingen før holdt af 

blev smuk som Eva den første dag 

Kaldet behøver altså ikke at betyde, at man skal 

forlade, hvad der i luthersk tradition hedder 

”kald og stand”, dagligdagen med alle dens 

pligter og gøremål. For Jesus selv gik netop 

omkring og ”lagde kærtegn og mening i / de 

enkle pligter som alle kender”. Og de blinde og 

fattige blev forvandlede ved mødet med Jesus, 

så de blev til det, de var skabt til at være, "som 

Eva den første dag" (jf. gudbilledligheden i 1 

Mos 1,27).  

Kaldet medfører, at man må vise mod til at leve 

i troens tillid: 

At følge ham er at springe ud 

i dåbens hav på de tusind favne 

og på hans ord sige ja til Gud 

der gav ham navn over alle navne 

at trække vejret i fulde drag 

og være hans til den sidste dag. 

Det er som at kaste sig ud på de tusind favne 

dybt vand. Men når vandet er ”dåbens hav”, så 

kan man vove at følge Jesus ”og være hans til 

den sidste dag”. På god luthersk vis er det i 

dåben, mennesker opnår fællesskabet med 

Kristus, som Gud har givet "navn over alle 

navne" (jf. Filipperhymnen, Fil 2,9).  

 

Guds kærlighed kommer gennem andre 

mennesker 

Lars Busk Sørensen: "Menneske, din 

egen magt" 

At være menneske betyder at have ansvar og 

forpligtelser over for andre mennesker. I 

salmen ”Menneske, din egen magt” (DDS 370) 

ønsker Lars Busk Sørensen at formulere det, 

der er hans væsentligste erkendelse, nemlig at 

det er gennem andre mennesker, Gud viser sin 

kærlighed. Hverdagslivets opgaver er gudgivne 

opgaver og udtryk for Guds måde at vise os sin 

kærlighed på.   Derfor havde Busk Sørensen i 

den oprindelige version af ”Menneske, din 

egen magt” følgende markante formulering i 

strofe 2: 
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Livets Gud har ingen hænder,  

derfor er det dig, han sender,  

når din næste lider nød.  

Salmebogskommissionen kunne ikke accep-

tere, at Gud slet ingen hænder har, så Busk 

Sørensen måtte ændre sin formulering til: 

”Livets Gud har dine hænder”. Pointen er 

under alle omstændigheder den samme: menne-

skets medansvar for denne verden. Men også 

hos Lars Busk Sørensen er der den evangeliske 

pointe, at når vi ikke slår til, så kan vi stole på 

Guds nådige tilgivelse: 

Og når du har brugt din dag 

til det sidste åndedrag, 

standser Gud din gråd og klage, 

tar en misbrugt dag tilbage 

- nådig skjult i evighed. 

Kærlighed er ikke et abstrakt begreb for Lars 

Busk Sørensen. Den viser sig i kravet om 

næstekærlighed, og den viser sig i, at Gud selv 

blev menneske. I salmen ”Nu står der skum fra 

bølgetop” (DDS 731) skaber Lars Busk 

Sørensen en parallel mellem naturens gang og 

menneskelivet. Efteråret sætter ind, og vi 

mennesker oplever også vores efterår. Og da 

"kan alene kærlighed / forhindre at vi synker 

ned / i bitterhed - fortabte". Den kærlighed, 

Lars Busk Sørensen taler om her, er Guds 

kærlighed i Jesus: 

Din søn var her og viste os, 

at døden intet finder hos 

den, der har elsket meget.  

Derfor kan Busk Sørensen i salmens sidste 

strofe bede om Guds velsignelse og med 

henvisning til Jesu ord om hvedekornet, der må 

dø for at kunne bære frugt (Joh 12,24), runde af 

med denne bøn: 

Her mellem modenhed og død 

velsign os med den sidste glød 

af jordens lyse sommer, 

og bryd så sindets frøskal ned, 

så alt i os er kærlighed 

den nat, da kulden kommer.  

 

Jesus som den solidariske bror 

Hans Anker Jørgensen: "Min Gud, min 

Gud, hvorfor har du forladt mig?" 

Mennesket er et magtfuldt væsen. Det er en 

magt, der kan tynge os ned, siger Lars Busk 

Sørensen. Men hvad med Guds magt? Med til 

arven fra Luther hører forestillingerne om Guds 

magt og den tillid, man derfor kan have til Gud 

og hans magtfulde søn ”den Herre Krist”, som 

det hedder i Luthersalmen ”Vor Gud, han er så 

fast en borg” (DDS 336). Hos nyere salme-

digtere som Hans Anker Jørgensen møder man 

samme tillid til Guds omsorg, men hans syn på 

Guds magt er anderledes.  I salmen ”Min Gud, 

min Gud, hvorfor har du forladt mig!” (DDS 

197; se også Sl 22,2) bygger tilliden ikke på, at 

Gud har magten til at gribe ind og hjælpe os, 

men på Jesu solidaritet med mennesker. Jesus 

er skildret som den bror, der tager del i 

menneskers smerte. Da Jesus hang på korset og 

kaldte på Gud, var hans skrig solidarisk med 

alle lidende: 

Det høje skrig, det dybe råb, 

 er hjertets trøst og verdens håb. 

Det slår med nagler fast, at du 

er ét med dem, der råber nu: 

”Min Gud, min Gud,  

hvorfor har du forladt mig!”  

Derfor kan digteren slutte salmen med at 

henvende sig til Jesus som ”min bror” og 

tillidsfuldt erklære, at  

når jeg er allermest forladt, 

ja, selv i dødens sorte nat,  

selv da har ikke du, min Gud,  

forladt mig. 
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Salmen er en langfredagssalme. Jesus er, som 

nævnt, skildret som den medlidende bror, ikke 

som en mægtig konge. Magten er hos Hans 

Anker Jørgensen tværtimod forbundet med 

denne verdens magthavere og deres brug af 

vold, dem, der tramper på jordens små.  

Den sociale indignation går igen i flere af Hans 

Anker Jørgensens salmer, og Jesus kan derfor 

skildres som den, der satte sig selv ”i de 

nederstes sted” og satte sig op ”mod de stores 

fortræd”. Og denne solidaritet varer livet 

igennem, ja, længere endnu, for: ”Vi lever i dig 

på den yderste dag”. (DDS 260).  

 

Den medlidende Menneskesøn 

Inge Hertz Aarestrup:  

”Jeg kender dit ansigt på korset” 

Det er heller ikke den magtfulde Gud, vi møder 

i Inge Hertz Aarestrups salme "Jeg kender dit 

ansigt på korset" (nr. 827 i salmebogstillægget 

100 salmer). Salmen tager sit udgangspunkt i 

Jesu korsdød langfredag.  Alle fem strofer 

begynder med ordene: ”Jeg kender dit ansigt”, 

men ned gennem salmen angives det sted, hvor 

digteren genkender Jesu ansigt.  

I strofe 1 kender hun ansigtet på korset. Hun 

kalder ikke Jesus ved navn, men bruger ud-

trykket ”du lidende Menneskesøn”. Udtrykket 

peger tilbage på den gammeltestamentlige 

skildring af den lidende Herrens tjener (Es 53), 

som i kristen tradition tolkes som Jesus. Det er 

altså som sandt menneske, Jesus lider. Men 

straks efter bekender hun hans guddommelige 

status. Han er ét med Gud Fader. Vi er i salmen 

ansigt til ansigt med den guddommelige 

menneskesøn. I strofe 1 læser vi, hvordan han 

gengælder ondt med godt, og selv som 

korsfæstet lyser han Guds fred. Og her er det 

naturligvis den aronitiske velsignelse (4 Mos 

6,24) med Guds lysende ansigt, der ligger 

bagved. 

 

Det næste møde finder sted på gaden (strofe 2): 

Jeg kender dit ansigt på gaden, 

du Gud som blev menneskers bror, 

du sidder på bænken med poser 

og dækker dit fattige bord. 

Jeg skynder mig bort fra din nærhed 

og undgår dit spørgende blik. 

Her møder salmens jeg den inkarnerede Gud i 

form af en udstødt, men vender sig bort. Vi 

kender reaktionen fra os selv og ved godt fra 

Jesu store tale om verdensdommen, at det i så 

fald er ham, vi afviser: "Sandelig siger jeg jer: 

Alt hvad I ikke har gjort mod en af disse 

mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!" 

(Matt 25,45).  

I strofe 3 møder vi ”du Gud som er børnenes 

ven” i kirken, hvor han og hans engle leger 

med de larmende unger (jf. Jesus, der velsigner 

de små børn, Mark 10,16). I strofe 4 bevæger 

vi os ind i lønkammeret, ind i mørket. Nu har 

angsten taget over, men alligevel så kender 

salmedigteren stadig Guds ansigt. Det er Gud 

selv, der skaber genkendelsen, ved at røre ”mit 

livløse ansigt" og tegne "dit eget portræt”. Så 

bliver det til netop det ansigt, som var Guds 

oprindelige plan, da han skabte mennesket i sit 

eget billede (1 Mos 1,27).  

Salmens sidste strofe handler om engang i 

fremtiden: 

Jeg kender dit ansigt en morgen, 

lyslevende Menneskesøn, 

du kalder de døde fra dybet 

og gør din velsignelse kendt. 

Jeg møder dig ansigt til ansigt 

når sollysets tøven er endt. 

Ordet ”Menneskesøn” skaber i denne sammen-

hæng en forbindelse til Matthæusevangeliets 

skildring af, hvordan det skal gå, når 

Menneskesønnen kommer i al sin herlighed for 

at dømme verden (Matt 25,31-46). Men hos 

Inge Hertz Aarestrup handler det ikke om dom, 
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men om velsignelse. For da skal vi mødes 

”ansigt til ansigt” (jf. ”Endnu ser vi i et spejl, i 

en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt”, 1 

Kor 13,12). 

Inge Hertz Aarestrup henter sit stof dels i 

Bibelen dels i hverdagens møde med andre 

mennesker. Salmen nævner ikke ordet næste-

kærlighed. Den handler om Kristus, og den 

handler om, hvad han betyder for os. Men den 

er med sin skildring af Menneskesønnens 

grænseløse kærlighed til de svage et forbillede 

og en indirekte opfordring til at efterligne 

Menneskesønnen i stedet for at flygte fra ”dit 

spørgende blik”. 

Salmen handler om, hvem den inkarnerede Gud 

er, og hvilke konsekvenser det må have for 

vores forhold til andre mennesker. Det er 

centralt for luthersk forkyndelse, at udgangs-

punktet er, hvad Gud har gjort for os og stadig 

vil gøre for os. Derpå kan vi koncentrere os om 

at være medmennesker. 

 

Næstekærlighed 

Iben Krogsdal: 

”Du skal elske din næste som dig selv” 

Fra en Kristuscentreret salme vender vi tilbage 

til temaet næstekærlighed, som K.L. Aastrup 

savnede i Grundtvigs salmer. Det sker i form af 

Iben Krogsdals salme ”Du skal elske din næste 

som dig selv”, som er udgivet i salmebogs-

tillægget 100 salmer som nr. 889.  

Iben Krogsdal fortæller selv om denne salme, 

at det er en af de få salmer, hun har skrevet, 

som har haft et klart teologisk og bibelsk afsæt. 

Hun ville skrive om spændingen mellem synd 

og nåde – lov og evangelium – magt og afmagt 

- eller om mennesket som på én gang synder og 

retfærdiggjort. Og hermed er vi naturligvis i en 

klart luthersk tradition. Men selv om indholdet 

er traditionelt luthersk, så er formen det ikke. 

For hun havde besluttet sig for at skrive en 

salme uden ”ét eneste kendt kirkeligt udtryk – 

ingen klicheer – ingen faste vendinger – og 

ingen abstraktioner og højpoetiske billeder. Der 

måtte ikke stå noget, der bare mindede om: 

Gud, Søn, Helligånd, tro, nåde, tilgivelse, synd, 

opstandelse, himmel, helvede o.s.v. Salmen 

skulle skrives så enkelt som muligt og billed-

erne være jordnære og udelukkende hentet i 

hverdagen.”  

Og det er, hvad hun gør, når hun tager 

udgangspunkt i det bibelske bud om næste-

kærlighed (jf. 3 Mos 19,18; Matt 19,19 og Matt 

22,39) og fortolker det i en række hverdags-

billeder. Salmens fire første strofer begynder 

alle med et ”du skal”. I de to første gælder det 

kærligheden til næsten, men hvad indebærer 

næstekærlighedsbuddet?   

Du skal elske din næste som dig selv 

du skal bære de andres himmelhvælv 

du skal dele dine lykker 

ud i tusindvis af stykker 

Udtrykket ”du skal bære på de andres himmel-

hvælv” minder om formaningen til at bære 

hinandens byrder (Gal 6,2). Men Krogsdal gør 

ansvaret større ved at formane os til at være de 

støtter, der skal være med til at holde andres 

verden (”himmelhvælv”) oppe, så den ikke 

bryder sammen, men stadig giver mening.  

I strofe 2 stilles nye, store krav: 

Du skal elske din næste som dig selv 

du har døgnvagt på din egen sjæls hotel 

du skal åbne dine døre 

og la folk gå ind med pløre 

Vi skal tage imod enhver, og vi skal desuden, 

som det hedder i strofe 3: ”kæmpe andres kamp 

hvor de går ned”. Og kravene stiger ned 

gennem salmen. Vi skal hjælpe den, der 

udsættes for vold, selv om det er sent på 

døgnet. Ja, det kræves endda, at vi skal ”høre 

dem der græder / lydløst og på fjerne steder” 

(strofe 4). Det er ganske enkelt umuligt. 

Kravene er uopfyldelige. Vi får aldrig gjort 

tilstrækkeligt, og oveni den erkendelse skal vi 
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så mindes om, at det, vi ikke fik gjort, det må 

andre tage sig af. Vi har blot efterladt det ”på 

de andres natteborde” (strofe 5). Vi er med 

andre ord syndere, der ikke kan lægge ansvaret 

fra os.  

Her virker udgangspunktet ikke spor luthersk. 

Nærmer vi os ikke en teologi om gernings-

retfærdighed? Det kunne se sådan ud; men det 

er det ikke. For salmens konklusion er ikke, at 

hvis vi blot forsøger at leve op til buddet, så 

kan vi håbe på at stå som retfærdige for Gud. 

Hvad Iben Krogsdal vil, er at fastholde, at det 

hører med til at være menneske at være 

skyldig. Og heri følger hun en klart luthersk 

tradition, som nok har været svagere repræsen-

teret i nyere salmedigtning end i tidligere tid. 

For Krogsdal er det befriende at se sin egen 

skyld i øjnene og ikke at skulle lade, som om 

man er anderledes, end man er.  

Syndsbekendelsen får ikke sproglig form i 

denne salme. Den må vi formulere for os selv 

ud fra det liv, vi her især har bedrevet. Men når 

vi er nået dertil, kan vi synge med på salmens 

sidste strofe: 

Men om natten går livets far herned 

og han lægger hånden på dig med sin fred 

og hans øjne lyser milde: 

Du har lov at være lille 

Når Iben Krogsdal bruger billedet af Gud som 

en far, der ”lægger hånden på dig med sin 

fred”, kan man få associationer til skriftemålet, 

hvor præsten lægger hånden på den enkeltes 

hoved med ordene: "Så tilsiger jeg dig alle dine 

synders nådige forladelse i Faderens og Søn-

nens og Helligåndens navn". Salmens sidste 

linje indeholder da også selve tilsigelsen af 

syndernes forladelse. Det sker ikke med den 

gængse formulering, men med ordene: ”Du har 

lov at være lille”, sagt af livets far. Heri ligger 

befrielsen, uden at kravene fjernes. Skal man 

sammenfatte salmens budskab i et luthersk 

slagord ville det være ”Simul justus et 

peccator”, på samme tid retfærdig og synder, 

men med den for Luther afgørende pointe, at 

det er af Guds nåde, mennesket retfærdiggøres.  

 

Guds nåde gælder enhver 

Steen Kaalø: Du tar mig, som jeg er 

Guds grænseløse nåde udtrykkes i Matthæus-

evangeliet bl.a. gennem ordene om Gud, som 

"lader sin sol stå op over onde og gode og lader 

det regne over retfærdige og uretfærdige" (Matt 

5,45). Ordene hører hjemme i afsnittet om 

fjendekærlighed, og her skelnes der tydeligt 

mellem retfærdige og uretfærdige. Steen Kaalø 

henviser i sin salme (nr. 874 i salmebogs-

tillægget 100 salmer) til dette sted, men med en 

lidt anderledes pointe:  

Du tar mig, som jeg er, 

du tar mig, som den blide sommerregn 

gir både korn og mælkebøtter væde, 

som solen stråler over høg og stær, 

og duggen spreder guld på skrald og hegn, du 

tar mig med din sommerlyse glæde! 

Ligesom Matthæus stiller Kaalø en række 

modsætninger op for at vise omfanget af Guds 

nåde; men hvor Matthæus understreger, at Gud 

tager sig af forskellige typer af mennesker, 

retfærdige og uretfærdige, så er pointen hos 

Kaalø, at det enkelte menneske, salmens jeg, er 

både som korn og mælkebøtter, som rovfugl og 

sangfugl, som skrald og hegn - og nåden består 

i, at Gud tar "mig som jeg er".  

Ned gennem salmen får vi det ene eksempel 

efter det andet på, hvor sammensat det enkelte 

menneske er. Vi er svage og værdiløse, men vi 

er også blevet Guds børn i dåben og har fået 

korset som redningsplanke. Livet indeholder 

den vilde glæde, følelsen af skam og angsten 

for døden; men midt i det hele er Gud med sin 

velsignelse. At Gud tar mig som den, jeg er, 

betyder også, at Gud giver "forladelse for alt, 

hvad jeg forspildte". Kaalø beder derfor: 
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Nu, Herre, tag mig nådigt til dit bord, 

og hvisk om skyld og blod, og brød og vin, 

så vandrer jeg ad nådens himmelstige! 

I Det Gamle Testamente fortælles det, hvordan 

Jakob i en drøm så Guds engle vandre op og 

ned på stigen mellem jord og himmel (1 Mos 

28,12). Kaalø genbruger billedet af stigen; men 

nu er det salmens jeg, der vandrer ad "nådens 

himmelstige". Vejen til himlen er ikke en vej, 

vi selv skal skabe, den er Guds gave. Men kan 

vi slet ikke gøre noget til gengæld for Guds 

nåde? Kaalø slutter med linjerne: 

Du favner mig, du tar mig, som jeg er, 

al fare, smerte, savn, står nu til dig, 

hav evig tak, og tag imod min glæde! 

Den enkelte er på samme tid synder og tilgivet, 

og alt hvad vi har at komme med er vores tak 

og glæde (jf. Guds sommerlyse glæde i første 

strofe). Og det gør vi, når vi synger salmer.  

 

Arven fra Det Gamle Testamente 

Salmer til de gammeltestamentlige læs-

ninger 

I 1992 skete der noget nyt i Folkekirkens guds-

tjeneste. Hidtil havde man ved højmessen læst 

tre tekster fra Det Nye Testamente og kun und-

tagelsesvis en tekst fra Det Gamle Testamente. 

Men med den nye alterbog blev der indført en 

læsning fra Det Gamle Testamente efter første 

salme. Fornyelsen betød, at menigheden fik et 

større indblik i den første del af Bibelen; men 

det betød også, at præsterne ofte havde 

vanskeligt ved at vælge en salme, som passede 

til den gammeltestamentlige læsning. På den 

baggrund tog Holger Lissner initiativ til at 

samle 12 salmedigtere i et salmeværksted, hvor 

de fordelte de gammeltestamentlige læsninger 

mellem sig. Undervejs drøftede de hinandens 

salmer, gav kritik og gode råd og skabte 

dermed et usædvanligt og frugtbart samarbejde.  

Resultatet blev 165 salmer, der udkom i 2011 

under navnet: Lysets utålmodighed. Salmer til 

de gammeltestamentlige læsninger af tolv sal-

medigtere fra vor tid. Salmedigterne forholder 

sig naturligvis meget forskelligt til de gammel-

testamentlige tekster, de skal skrive ud fra. Der 

er salmer, der holder sig tæt til den gammel-

testamentlige tekst. Inge Hertz Aarestrup 

indleder f.eks. sin salme til Es 49,13-18 (nr. 

156) med et direkte citat ”Glemmer en kvinde 

sit diende barn?” og udfolder derpå hoved-

tanken i den gammeltestamentlige tekst: Gud 

glemmer ikke!  

Ofte skaber salmen en overgang fra den 

gammeltestamentlige læsning til epistel og 

evangelium. Når Niels Johansen gendigter 

Salme 121, begynder han meget tæt på den 

gammeltestamentlige tekst med ordene: ”Jeg 

vender mig op imod bjerget” (nr. 145). Men 

hans salme munder ud i bekendelsen: ”Min 

hjælper alene er Kristus”.  

For Luther var det en selvfølge, at kristen 

forkyndelse omfatter begge testamenter som 

Guds ord. Indførelsen af faste gammel-

testamentlige læsninger og de nye salmer til 

disse læsninger er derfor også med til at bevare 

et luthersk syn på Bibelen som en helhed og 

dermed en vigtig del af den reformatoriske arv.  

 

Arv og fornyelse 

Den lutherske reformation betød en tilbage-

venden til Bibelen. Med oversættelsen af 

Bibelen til modersmålet fik de gamle ord en ny 

form, og gennem salmerne blev det bibelske 

budskab sunget ind i menighederne. De 

moderne salmedigtere viderefører den refor-

matoriske arv, når de igen og igen inddrager 

bibelske billeder og fortællinger og ud fra egne 

erfaringer skaber poetiske udtryk, for det, som 

Harald Vilstrup kaldte "dit nådebud". For det 

centrale i den lutherske arv er budskabet om 

Guds kærlighed til verden, sådan som den kom 

til udtryk i Kristus. Af nåde og uden menne-

skelig fortjeneste har Gud gennem Kristus sat 
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den enkelte fri til at elske Gud og sin næste. 

Det er salmer til brug i kirken, hvor vi 

modtager Guds kærlighed og tilgivelse i 

nadveren, og hvor vi sendes ud til hverdags-

livet med hinanden. Alt det kan vi nu med Iben 

Krogsdal synge om på denne måde: 

 

Vi bliver til i kirken 

et sted med ny begyndelse til alle 

med mild og vild opstandelse ved bordet 

hvor vin og brød fortæller 

så er det nu det gælder 

gå ud og tag Guds kærlighed på ordet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmeudgivelser 

Lisbeth Smedegaard Andersen, I tid og 

evighed. Salmer og sonetter. Kristeligt 

Dagblads Forlag 2014.  

Johannes Johansen, Min egen salmebog. Poul 

Kristensens Forlag 1996. 

Holger Lissner, Sangene synger i os. Salmer og 

sange. Unitas 2014. 

Lysets utålmodighed. Salmer til de gammel-

testamentlige læsninger af tolv salmedigtere 

fra vor tid. Idé og redaktion: Holger Lissner. 

Unitas Forlag 2011. 

Løgumklostersangbogen. Salmer og sange fra 

vor tid. Løgumkloster Højskole 1974. 

Lars Busk Sørensen, Salmer til vor tid. Et 

udvalg. Unitas Forlag 2014 . 

Tredjedagens lyse rum. 12 salmedigtere fra vor 

tid. 2001. Redigeret af Vita Andreasen og Bent 

Andreasen. Unitas Forlag 2001. 

100 salmer. Et salmebogstillæg. Eksistensen 

2016. 

 

Litteratur 

Kirsten Nielsen, Der flammer en ild. 

Gudsbilleder i nyere danske salmer. Aros 

Forlag 2007. 

Kirsten Nielsen, Morten Skovsted og Mads 

Djernes, 100 kommentarer til salmebogs-

tillægget 100 salmer. Syng Nyt 2016. 

Kirsten Nielsen, "Salmedigtningen 1914-2017" 

i Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 

3, 1914-2017. Redaktion: Niels Henrik 

Gregersen & Carsten Bach-Nielsen, Syddansk 

Universitetsforlag 2017, 303-329. 


