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 Traumeforskning og sjælesorg 
- Jobs bog og Iben Krogsdals salmer ”Fra dybet” 

Af Kirsten Nielsen, professor emeritus 

 

Traumebegrebet spiller en vigtig rolle i vore 

dages psykologi. Voldsomme begivenheder 

kan efterlade dybe sår på krop og sind. Det 

oplevede kan ændre hele ens indstilling til 

livet, til andre mennesker og til Gud. Det, man 

bevidst eller ubevidst har bygget sit liv på, 

smuldrer under fødderne på en. Menings-

fuldhed og tryghed afløses af meningsløshed 

og utryghed. 

Tre fundamentale forudsætninger 

En amerikansk traumeforsker, Ronnie Janoff-

Bulman, har i bogen Shattered Assumptions. 

Towards a New Psychology of Trauma vist, at 

selve forestillingen om en velfungerende ver-

den ligger dybt i alle mennesker. Derfor er det 

så traumatisk, når vi oplever, at verden ikke 

fungerer, sådan som vi forventede det. Ifølge 

hendes studier er vi udstyret med, hvad hun 

kalder Fundamental Assumptions, dvs. nogle 

fundamentale forventninger, som hjælper os til 

at agere i verden og til at fungere effektivt. I 

bogen gennemgår hun tre fundamentale for-

ventninger:   

1) ”The world is benevolent”. Verden er os 

velvillig. Det indebærer, at vi kan møde verden 

med en positiv forventning. 

2) ”The world is meaningful”. Verden er 

meningsfuld. Det indebærer, at vi kan være 

trygge ved, at det er en ordnet verden, hvor der 

er sammenhæng i det, der sker. 

3) ”The self is worthy.” Jeg'et, det enkelte 

menneske, er værdifuldt. 

At vi går ud fra disse tre fundamentale forvent-

ninger til tilværelsen viser sig tydeligt, når 

tilværelsen pludselig ikke svarer til disse  

 

forventninger. Traumatiserede mennesker op-

lever netop, at verden hverken er dem venligt 

stemt eller meningsfuld. Og de oplever heller 

ikke sig selv som værdifulde mennesker. De 

føler endda ofte medskyld i den katastrofe, der 

har ramt dem. Det viser sig f.eks. i voldtægts-

ofres selvbebrejdelser. 

Janoff-Bulman beskæftiger sig ikke med 

religiøse tekster, men alene med traumatiserede 

mennesker, som har været til behandling for 

deres traumer. Religion spiller faktisk ingen 

rolle i hendes analyser. Men Janoff-Bulmans 

empiriske studier af bl.a. traumatiserede 

amerikanske soldater kan faktisk kaste lys over 

en meget vigtig problemstilling i Bibelen. For i 

Bibelen er der adskillige eksempler på mennes-

ker, der klager over, at Gud ikke har levet op til 

deres forventninger om, at Gud skulle sikre, at 

verden er en god og retfærdig verden. Og det til 

trods for, at de selv - i egne øjne - er retfærdige 

og værdifulde mennesker. 

Det traumatiske i Jobs Bog  

Et godt eksempel på beskrivelsen af en 

traumatisk oplevelse er Jobs Bog. Job er en 

retfærdig mand, som har levet et godt liv under 

Guds velsignelse. Pludselig rammes han af den 

ene ulykke efter den anden.  Som læsere ved vi, 

at baggrunden for ulykkerne er en aftale, som 

Satan har indgået med Gud. Satan tror ikke på, 

at Job er lige så from og retfærdig, som Gud 

hævder. På Satans opfordring indvilger Gud 

derpå i at lade Satan sætte Jobs fromhed på 

prøve ved at udsætte ham for en række 

alvorlige tab. Fremmede folk stjæler hans kvæg 

og dræber hans karle. Lyn fra himlen rammer 

både hans får og hans hyrder. Ja, selv Jobs børn 

mister livet i en voldsom storm. Job ved intet 

om, hvad der er foregået i himlen mellem Gud 
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og Satan, så for ham at se, må det være Gud, 

der sender alle ulykkerne over ham. I første 

omgang vender han sig til sin Gud i ydmyg 

accept af, at Herren er den, der både giver og 

tager tilbage: 

Herren gav, Herren tog, 

Herrens navn være lovet.   

(Job 1,21)  

Men Job forventer mere af Gud end magt. Gud 

er også garanten for retfærdigheden i tilværels-

en. Job begynder derfor at anklage Gud for at 

behandle ham uretfærdigt. Vi kan med henvis-

ning til Janoff-Bulmans studier sige, at Job 

netop var gået ud fra, at den Gud, der har skabt 

verden, også er velvillig og handler menings-

fuldt. Jobs anklager mod Gud viser desuden, at 

Job betragter sig selv som et godt og værdifuldt 

menneske, som ikke har gjort noget, der kan 

berettige Gud til at straffe ham. Jobs funda-

mentale forventning er, at Gud er god og 

retfærdig over for retfærdige og værdifulde 

mennesker som Job selv. Derfor bliver mødet 

med virkeligheden så traumatisk.  

Jobs venner, som kommer for at trøste ham, 

forsøger at gøre det ved at minde ham om, at 

Gud styrer verden med retfærdighed. Der må 

derfor også være en sammenhæng mellem, 

hvordan et menneske selv handler, og hvordan 

det går det i livet. De er repræsentanter for den 

traditionelle visdomslære, der hævder sammen-

hængen mellem retfærdighed og et godt liv og 

mellem synd og straf. Elifaz, den første af 

vennerne, forklarer da også Job, at når Gud 

sender de mange ulykker over ham, så skyldes 

det, at Job har syndet og nu får sin retfærdige 

straf. Elifaz formaner derfor Job til at angre og 

bede Gud om nåde (Job 8,4-7). Men Job 

accepterer ikke den præmis, at han har syndet 

og dermed gjort sig fortjent til de lidelser, Gud 

udsætter ham for. Hvor vennerne fremhæver 

den guddommelige retfærdighed, hvor skyld og 

ond skæbne hører sammen, så er Job gennem 

egen erfaring nået til, at Gud blot er den 

stærkeste og gør, hvad han vil. I første omgang 

bøjede Job sig for Guds magt (Job 1,21), men 

nu anklager han Gud for uretfærdig brug af 

magten.  

Gælder det den stærkes kraft, så er det 

ham! 

Gælder det retten: "Hvem kan kræve 

mig til regnskab?" 

Selv om jeg har ret, dømmer min 

mund mig skyldig, selv om jeg er 

uskyldig, gør han mig til løgner; men 

jeg er uskyldig.  

(Job 9,19-21) 

Der er ikke den sammenhæng i tilværelsen, 

som Jobs venner hævdede. I Jobs eget tilfælde 

handler Gud uretfærdigt. Job indkalder derfor 

Gud til rettergang, så Gud kan svare på 

anklagerne. Med stor selvfølelse erklærer han: 

Her er mit indlæg med underskrift, nu 

må den Almægtige svare mig. 

Havde min modpart skrevet sin 

anklage, bar jeg den gerne på 

skulderen eller lagde den om mig som 

en krans. 

For jeg kan aflægge 

regnskab for hvert skridt, som en 

fyrste kan jeg nærme mig ham. 

(Job 31,35-37) 

Job er ikke i tvivl om sit eget værd; men kan og 

vil Gud nu svare for sig? Jo, Gud kommer og 

holder en lang tale. Ikke direkte om sagen 

mellem Job og ham, men om hele det store 

skaberværk, som Gud har ansvaret for, og som 

derfor kun Gud kender meningen med. For som 

Gud spørger Job: "Hvor var du, da jeg grund-

lagde jorden?" (Job 38,4). 

Job angrer nu sine ord og tager det hele tilbage 

(Job 42,4-6). Men det er værd at bemærke, at 

det sidste, Gud siger, er henvendt til Jobs 
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venner: "I talte jo ikke sandt om mig, sådan 

som min tjener Job gjorde" (Job 42,8). Gud 

accepterer altså alt, hvad Job har sagt 

undervejs, også Jobs anklager, og kompenserer 

til slut ved at give Job sin velsignelse i form af 

et langt og godt liv. 

Hvis vi sammenligner Jobs Bog med de tre 

fundamentale forventninger, som Janoff-

Bulman opererer med, er der tydelige ligheder. 

En stor del af vejen deler Job og hans venner 

netop disse forventninger. Men hvor Janoff-

Bulman tænker ud fra et sekulariseret 

verdenssyn og ikke inddrager Gud i ligning-

erne, taler Job og hans venner ud fra et religiøst 

syn på verden. For dem er det Gud selv, der er 

eller burde være garanten for, at verden er 

velfungerende, så man kan leve med positive 

forventninger til livet. Derfor er der også 

forskel på, hvordan det religiøse menneske og 

det sækulariserede menneske forsøger at 

komme overens med en traumatisk oplevelse. 

For hvor både Jobs venner og Job har en Gud 

at henvende sig til, dér har det sækulariserede 

menneske kun andre mennesker (herunder også 

terapeuten) og sig selv at støtte sig til. 

 

Det sjælesørgeriske i Jobs Bog 

En vigtig del af Janoff-Bulmans bog har 

overskriften: "Rebuilding Assumptions. Inter-

preting the Traumatic Experience" (s. 115-

141). Som overskriften angiver, drejer det sig 

om, hvordan mennesker, der har oplevet noget 

traumatisk kommer videre i deres liv. Det 

kræver en smertefuld proces, hvor den 

traumatiserede må genoverveje sine funda-

mentale forventninger for derved at nå til en 

tilværelsesforståelse, som kan rumme både 

deres oprindelige forventninger og de erfaring-

er, de har gjort. Herefter følger et afsnit om 

andre menneskers betydning i denne proces (s. 

142-165). Det er karakteristisk, at vejen videre 

alene handler om, hvad den traumatiserede selv 

kan ændre med hjælp fra andre mennesker.   

I Jobs Bog er perspektivet et andet. Andre 

menneskers hjælp i form af vennernes meget 

rigide teologi viser sig nytteløs. Ja, den er 

ganske enkelt usand (Job 42,8). Sandheden 

ligger i Guds skildring af det store komplice-

rede skaberværk, som alene Gud kan gennem-

skue. Herigennem får Job korrigeret sine 

fundamentale forventninger. Verden er ikke så 

enkel, som han oprindeligt troede. 

Men Jobs Bog indeholder ikke kun over-

vejelser over tilværelsens indretning og 

menneskets begrænsede muligheder for at 

gennemskue Guds planer. Forfatteren skildrer 

også, hvordan Gud selv griber ind og giver Job 

et nyt liv. Fortolkere af Jobs Bog har ofte været 

utilpasse ved bogens afslutning, som de har 

betragtet som en sentimental happy end efter 

det store eksistentielle drama mellem Job og 

Gud. Men slutningen skal med for at vise, at 

den handlekraftige Gud også kan gribe ind i et 

enkelt menneskes liv. Ligesom hele Jobs kamp 

viser, at selv i modgangen lever han med håb 

til Gud: 

Dog ved jeg, at min løser lever, til 

sidst skal han stå frem på jorden. 

Når min hud er skrællet af, når mit 

kød er tæret bort, skal jeg skue Gud; 

ham skal jeg skue  

ham og ingen anden skal mine øjne se.  

Mit indre fortæres af længsel. 

 (Job 19,25-27) 

Job har et håb på trods. Nok kan han ikke holde 

fast i sine oprindelige forventninger til en nøje 

sammenhæng mellem menneskers og Guds 

handlinger; men han holder fast i, at det er 

Gud, han må sætte sit håb til. Dette håb er med 

til at gøre Jobs Bog til en tekst, som kan yde 

sjælesorg til andre mennesker. Jobs Bog giver 

læserne mulighed for at tolke deres eget liv i 

lyset af Jobs liv. og bogen bliver på den måde 

en model for, hvordan man kan bearbejde en 

traumatisk oplevelse. Det kræver en smertefuld 
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proces, hvor man må revidere sit billede af Gud 

og opgive at få det til at passe ind i en meget 

snæver skyld-skæbne kasse.  

Og så skal det tilføjes, at Jobs Bog ikke blot er 

en hjælp for traumatiserede mennesker, men 

også for dem, der har et meget afgrænset 

billede af Gud som den kærlige far, som altid 

beskytter sine børn mod alt ondt. For før eller 

siden vil de opleve, at billedet ikke slår til over 

for virkeligheden. Og her viser et værk som 

Jobs Bog, at det er muligt at genfortolke sine 

forventninger på en måde, hvor man ikke 

opgiver sin fundamentale tillid til Gud. Set i 

lyset af Janoff-Bulmans analyser bliver det 

desuden klart, at det religiøse menneske har en 

mulighed, som går ud over det sekulariserede 

menneskes i bearbejdningen af forventning-

erne: Det religiøse menneske kan henvende sig 

direkte til Gud selv om hjælp. Jobs Bog er 

derfor ikke blot en bog om eksistentielle og 

teologiske spørgsmål, det er også en bog til 

sjælesorg.  

 

Traume og sjælesorg i Salmernes Bog 

Jobs Bog er blot et af Bibelens eksempler på, 

hvordan verden kan bryde sammen for et 

menneske, så det må anklage Gud for ikke at 

leve op til forventningerne. Andre eksempler 

kan vi finde i Salmernes Bog, hvor salmisten 

klager over Guds fravær: "Min Gud, min Gud, 

hvorfor har du forladt mig?" (Sl 22,2) eller 

direkte anklager Gud for at sove: "Vågn op, 

hvorfor sover du, Herre? Stå op og forstød os 

ikke for evigt" (Sl 44,24). I disse bønssalmer 

appellerer salmisten til Gud om at svare og 

gribe ind, men hvor Gud i Jobs Bog både 

svarede med ord og handling, så møder vi 

meget få svar fra Guds side i Salmernes Bog 

(Sl 12,6 kan dog læses som et sådant direkte 

svar fra Gud). Men vi møder vidnesbyrd om, at 

Gud har lyttet og grebet ind. Som reaktion på 

Guds hjælp takker salmisten sin Gud., fordi 

Gud har svaret: "Du har svaret mig!" (Sl 

22,22b). Eller som det hedder i en af 

takkesalmerne, Sl 30: "Herre, jeg priser dig, for 

du har trukket mig op fra dybet; du lod ikke 

mine fjender glæde sig over mig" (Sl 30,2). 

Salmisten oplevede ikke blot at være udsat for 

menneskers fjendskab. Gud selv havde svigtet 

ham. Verden var altså hverken velvillig over 

for ham eller meningsfuld. Hvad det tredje 

angår, om han selv er et værdifuldt menneske, 

så er der flere eksempler på, at salmisten 

(ligesom Job) bedyrer, at han er retfærdig: 

"Herre, hør en retfærdigs sag! Lyt til min klage, 

hør min bøn, fra mine læber uden svig" (Sl 

17,1). Det er nemlig hans fjender, der lyver om 

ham: "Der er ikke et sandt ord i deres mund, 

deres indre er en afgrund, deres strube er en 

åben grav, de har en glat tunge" (Sl 5,10). 

Derfor beder salmisten også Gud om at skaffe 

ham ret: "Skaf mig ret, Herre, for jeg er 

retfærdig og skyldfri" (Sl 7,9).  

I de gammeltestamentlige salmer møder vi de 

samme fundamentale forventninger, som i Jobs 

Bog, og som Janoff-Bulman peger på i sine 

analyser af traumatiserede mennesker. Men i 

forhold til de traumatiserede mennesker, som 

Janoff-Bulman har analyseret, og som også har 

mistet tilliden til eget værd, så møder vi igen 

og igen hos Job og i Salmernes Bog 

mennesker, som på trods af de ulykker, der 

rammer dem, holder fast ved deres eget værd, 

og som ikke opgiver at henvende sig til Gud 

med håb om Guds indgriben. 

De gammeltestamentlige salmer er igen og igen 

blevet brugt i sjælesørgeriske samtaler eller 

blevet læst af den enkelte, som har brug for 

hjælp. Bønssalmerne former et forløb fra 

skildringen af nøden med råbet om hjælp til 

den håbefulde venten på Guds svar eller til 

takken, fordi Gud svarede. Det afgørende er 

her, at den fundamentale forventning om, at 

Gud vil svare, er intakt trods de ulykker, der 

har ramt en, ja, endog på trods af, at Gud tier. 

For med til salmistens forventninger hører 

også, at han gennem sin henvendelse til Gud 

kan få Gud til at ændre sin tavshed til tale, sin 

passivitet til handling. Salmerne har således en 

dobbelt sjælesørgerisk funktion. De skal ikke 

blot påvirke den, der læser eller synger salmen, 
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men også påvirke Gud selv til at gribe ind og 

hjælpe.  

På den baggrund skal vi se på, hvordan en 

moderne salmedigter, Iben Krogsdal, udøver 

sjælesorg gennem sine salmer.  

 

Iben Krogsdals salmer som sjælesorg  

Iben Krogsdal har for nylig udgivet en samling 

af salmer med titlen, "Fra dybet. Nye salmer 

over gamle salmer"?  Udtrykket "Fra dybet" 

peger tilbage til en kendt gammeltestamentlig 

bodssalme, Sl 130: "Fra det dybe råber jeg til 

dig, Herre". Og de gamle salmer, hun skriver 

ud fra, er da også et udvalg af gammel-

testamentlige salmer. Udvalget består af de 

salmer, som indgår som læsninger ved 

gudstjenesten.  Der er ikke tale om egentlige 

gendigtninger, men om reaktioner på de gamle 

salmer - i medspil og modspil. Og skal man 

gøre sig klart, hvad det er, Iben Krogsdal i sin 

titel kalder "dybet", og hvad der sker i løbet af 

hendes salmer, så er tesen om de tre 

fundamentale forventninger en god hjælp.   

 

"Langfredag i verden" 

Iben Krogsdals salme, "Langfredag i verden" 

(s. 39) bygger på den klassiske bønssalme, 

hvor salmisten klager: "Min Gud, min Gud! 

Hvorfor har du forladt mig?" (Sl 22,2). Her er 

dybet gudsforladtheden, som gør alting 

meningsløst. Den Gud, som skulle have beskyt-

tet salmisten mod overgreb, har svigtet. Iben 

Krogsdal begynder salmens fem første strofer 

med ordene "Langfredag i verden. Og himlen 

er stille". Vi får således fra begyndelsen at 

vide, at salmen handler om den dag, hvor Jesus 

blev korsfæstet.  

 

 

Langfredag i verden. Og himlen er stille. 

Et menneske hænger på korset forladt. 

Langfredag i verden. Et dunkende 

varsel om den der skal jages i nat. 

Korsfæstelsen fandt sted engang, men Lang-

fredag er ikke kun en historisk begivenhed. 

Langfredag er et varsel om, hvad der sker også 

i denne nat. - Og Gud tier!  

Salmen fortsætter med billeder af lidelse. 

Dyrene samler sig om "lemlæstet kød". Det er 

de stærkeste, som lever. Lysene går ud. "Nu 

falder en stjerne, / det hvisker de gamle om 

Gud". Mødre græder af længsel og savn, mens 

"hundene flænser Guds navn". Hele verden er i 

oprør, når "arterne brøler af vold". Vold og 

lidelse, og himlen er stille. Det er meningsløst, 

hvad der sker. I salmens sidste strofe rejser 

Iben Krogsdal derfor det afgørende spørgsmål 

til Gud: 

Langfredag i verden. Gud, hvor er du henne? 

Lad dødskampen ende og vis hvem du er. 

Langfredag i verden. Gud, hjælp os. Det 

haster. 

Der hænger et menneske her 

Vi får ikke noget svar. Vi får ikke som i Sl 22 

salmistens tak for, at Gud greb ind. Det er og 

bliver Langfredag. Påskemorgen kan end ikke 

skimtes. De fundamentale forventninger til 

verden som et godt og meningsfuldt sted svarer 

ikke til den virkelighed, der skildres i 

beretningen om Jesu korsfæstelse, og forvent-

ningerne svarer heller ikke til det, vi oplever i 

dag. Det enkelte menneskes værdifuldhed lades 

der hånt om i en verden af vold og drab. Det er 

et menneske, der hænger på korset.  

Den proces, vi som læsere føres igennem i 

løbet af salmen, ender ikke i et svar fra Gud. 

Salmen forbliver i bønnen om hjælp, som er 

det første, men afgørende skridt i sjælesorgen. 

Der er et sted at gå hen med sin sorg og smerte, 

og det giver håb - trods alt. Det samme gælder 

for den følgende Langfredagssalme:  
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"Mørkeverden, offertime" 

Også denne salme (s. 41) er skrevet ud fra Sl 

22 og som salme til Langfredag. Igen er det 

vigtigt for Iben Krogsdal at understrege, at vi er 

fælles om lidelsen: 

Mørkeverden, offertime, 

alle jordens elskede skal lide.        

Ingen svarer nej! når jorden skriger 

ingen udvej åbner sig i tide. 

Linjen "alle jordens elskede skal lide" gentages 

i de følgende strofer, mens den i strofe 5 

ændres til  "alle jordens mindste skal forbløde", 

og i strofe 6 hedder det "alle jordens elskede 

skal svimle". Kontrasten mellem at være elsket 

og alligevel skulle lide peger på menings-

løsheden, som yderligere øges af, at der ikke er 

nogen, der griber ind. Salmen skildrer herefter 

med forskellige billeder den lidelse, der findes i 

verden: Døden er en realitet, som ingen ændrer 

på. Verden styres af rovinstinkter og 

markedskræfter, hvor selv et fadervor ikke kan 

hjælpe en. Børnene kan ikke trøstes. Der er 

ikke noget ansigt, som "stråler over sengen, / 

ingen engle synger os i møde". "Angsten suger 

sjæleblodet", og hjerterne "tappes til de stivner 

/ under nattens hær af sorte himle". Trøstesløst, 

mørkt, meningsløst. Det er traumatisk. Der er 

ingen tillid til, at verden er god og menings-

fuld, eller at det enkelte menneske mødes med 

respekt. Der er ingen tillid til, at Gud er vores 

far, og at Gud vil lade sit ansigt lyse over 

sengen eller sende englevagt. 

Men salmen slutter ikke her. Iben Krogsdal 

forbliver ikke i klagen. Hun slutter med den 

direkte henvendelse til Gud. For som det er 

tilfældet i Sl 22, ved hun godt, hvem hun skal 

rette sit underforståede "Hvorfor?" til: 

Gud i himlen, vis din styrke! 

Mørket buldrer frem fra alle huse, 

dyrene er ude for at jage, 

håbet er det næste de vil knuse. 

Håbet er der endnu, men hvor længe? 

"Der er en dal så frygtelig som ingen ser" 

En af de velkendte salmer i Det Gamle Testa-

mente er Sl 42 om hjorten, der skriger ved den 

udtørrede bæk. Ud fra versene 2-6 har Iben 

Krogsdal skrevet sin version: "Der er en dal så 

frygtelig som ingen ser" (s. 31). I den 

gammeltestamentlige salme er hjorten kommet 

til den kilde, hvor den plejer at drikke, men 

vandet er borte. Det fraværende vand er et 

billede på Guds fravær, og hjortens tørst 

beskriver salmistens længsel efter Gud.  

Iben Krogsdals salme begynder med strofen: 

Der er en dal så frygtelig som ingen ser, 

en dal hvor alle meninger er borte 

og livets store tomhed står med solen op 

og alle barndomsfuglene er sorte 

Hvor den gamle salmist bruger billedet af den 

udtørrede bæk, giver Iben Krogsdal sin 

tolkning af billedet. Det fraværende, livs-

nødvendige vand er fravær af mening i livet og 

derfor udtryk for tomhed. Strofen slutter til 

gengæld med hendes eget billede af de sorte 

barndomsfugle. Selv det, vi forventer som den 

lyse barndomstid, er i erindringen blevet sort.     

I strofe 2 uddyber hun det frygtelige ved denne 

dal. Den "strækker sine egne ud i hjertet", og 

selv "hjorten ved dens skovsø er forfærdet". 

Meningsløsheden, som dalen er billede på, 

ligger dybt nede i sindet. Dalen er livsforladt, 

det er svært at ånde dér. Kærligheden er borte, 

og blot det at mindes kærligheden er tungt. 

Livet er blevet tomt for mening, og det er fyldt 

af angst.  

Beskrivelserne giver god mening set i lyset af 

de tre fundamentale forventninger, som Janoff-

Bulman opererer med. Det menneske, der 

oplever meningsløshed og tomhed, har ikke 

længere tillid til, at verden er velvillig og 

meningsfuld. Og selv om Iben Krogsdal ikke 

taler direkte om tab af eget menneskeværd, så 

forstår jeg beskrivelsen af dalen, "hvor alle 

åndedrag er svære", og kærligheden er borte, 

som et udtryk for, at nu er selv den livgivende 
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ånde, som Gud pustede ind i mennesket ved 

skabelsen (1 Mos 2,7) truet. Og hvad er et 

menneske så? Mens Job fastholder sin egen 

retfærdighed og de gammeltestamentlige 

salmister heller ikke lægger skjul på eget værd, 

så er dette motiv fraværende i Iben Krogsdals 

salme. Hos Krogsdal er forventningen om 

selvets værdifuldhed alene forbundet med 

skildringer af det fortvivlende i måden, vi 

behandler hinanden på. Her mærker man ingen 

respekt for menneskets værdifuldhed (jf. de to 

langfredagssalmer). 

De vers fra Sl 42, som Iben Krogsdal har taget 

udgangspunkt i, skildrer længslen efter Gud, 

ønsket om at "se Guds ansigt", men slutter med 

en opfordring til at vente tålmodigt: 

Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? 

Hvorfor skælver du i mig? 

Vent på Gud! 

For jeg skal takke ham på ny, 

min frelser og min Gud. (Sl 42,6) 

Også i Krogsdals salme følges skildringen af 

fraværet med tillid til Gud: 

Men gennem dalens mørke går en stille vind, 

en livsvarm ånde fra en anden verden, 

som blæser vejen frem til vi igen kan se 

en morgenhimmel stige over smerten 

 

og verden ligger badet i et meningsskær, 

der trænger gennem alt og aldrig ender 

og bag ved sjælens skrig og længslen efter 

dig er vi beholdte børn i dine hænder 

Tilliden til Gud formuleres her som tillid til 

skaberen. Den livsvarme ånde er netop den 

ånde, Gud blæser ind i ethvert menneske, og 

som gør mennesket værdifuldt. Derigennem 

skabes en ny vej fremad. Vi kan igen orientere 

os, for det er en morgenhimmel, der stiger over 

smerten. Iben Krogsdal lader ikke smerten 

forsvinde; men "verden ligger badet i et 

meningsskær". Meningen med livet er vendt 

tilbage. Det er blevet lyst igen, for vi kan stole 

på, at Gud bevarer os som sine børn. Her er vi 

nået videre end til klagen. Tilliden til Guds 

omsorg for sine børn slår igennem på trods af 

det mørke, salmedigteren beskriver. Vi er nået 

et skridt længere i processen frem mod et 

gudsbillede, hvor vi kan rumme både livets 

realiteter og troen på, at Gud vil os det godt. 

Iben Krogsdal har gennem sin salme ledt os 

frem til en accept af, at nok er livet af og til 

som en frygtelig dal, men Gud kan gribe ind og 

tage sig af sine børn. Salmen er dermed et 

eksempel på, hvordan man kan yde sjælesorg.  

 

"For alle der vågner til endeløs tomhed" 

Iben Krogsdals salme til Anden påskedag over 

Sl 22b-32, "For alle der vågner til endeløs 

tomhed" (s. 47) består af 5 strofer på hver 8 

linjer, hvoraf de sidste 4 linjer fungerer som 

omkvæd. Iben Krogsdal henvender sig i strofe 

1 til dem, der oplever den totale tomhed ved 

livet (jf. Præd 1,2). Det er dem, der kun får "et 

hvirvlende intet", når de rækker hænderne 

frem. I strofe 2 skildrer hun den tomhed, der 

kan ramme den døende, når selv øjnene er ude 

af stand til at tale: 

For alle der ligger i afskedens senge         

med øjnenes øde, som intet kan sige 

og mades i slanger og lytter til stemmer        

og stille går ind i de døendes rige ... 

Tomhed og meningsløshed præger også 

"fyrsten i verden", dvs. Djævelen selv (strofe 

3). Hans øjne er stivnede, dvs. udtryksløse, og 

hvor han hersker, er alle "opslugt af løgne".  

Den følgende strofe (strofe 4) handler om "alle 

dem der ikke har mere at miste, / men bærer på 

hele den styrtede verden". Det er mennesker, 

som end ikke har "rum nok i kroppen til 

smerten". Salmen slutter med denne skildring 

af meningsløsheden: 
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For alle, der sulter og falder for magten 

og lever et liv, uretfærdigt i grunden, 

og dør uden modige hænder at holde 

med skabningens evige skrig ud af munden ... 

I denne strofe møder vi tanken om, at livet er 

uretfærdigt. Men erkendelsen af uretfærdig-

heden fører ikke til en anklage mod Gud. 

Salmen knytter i første linje til ved Jesu ord i 

Bjergprædikenen: "Salige er de, som hungrer 

og tørster efter retfærdighed". Jesus kalder dem 

salige, men hvori består deres salighed? Det 

siges ikke direkte i Bjergprædikenen, men det 

er, hvad Iben Krogsdal vil udtrykke med 

omkvædet i sin salme.  

Salmen er bygget op, så de første fire linjer i 

hver strofe skildrer sammenbruddet. Livet er 

blevet meningsløst, fyldt af tomhed, løgn og 

uretfærdighed. Livet er på ingen måde 

velvilligt eller meningsfuldt, og der er ingen, 

der tager hensyn til menneskets værdifuldhed. 

De fundamentale forventninger er brudt 

sammen. Men i anden del af stroferne, salmens 

omkvæd, kommer håbet. Der er en vej ud af 

meningsløsheden. Der er et håb, når hver strofe 

slutter med linjerne: 

For dem er du kommet 

hos dem skal du blive 

og dem skal du rejse 

i lysende live. 

Iben Krogsdals salme giver en rammende 

beskrivelse af, hvad det indebærer at være 

traumatiseret. Men den indeholder også et håb, 

som går ud over, hvad en terapeut kan sige til 

sin klient, når Krogsdal henviser til Guds 

komme i Jesus, Guds vedvarende nærvær og 

opstandelsen til livet. 

 

"Jeg kommer i min dybe nød" 

I salmen "Jeg kommer i min dybe nød" (s. 61) 

begynder Iben Krogsdal med at henvende sig 

til Gud. Salmen er skrevet ud fra Sl 130 i Det 

Gamle Testamente "Fra det dybe råber jeg til 

dig, Herre", som er en af kirkens syv bods-

salmer og læses som gammeltestamentlig 

læsning Store Bededag (anden række). 

Salmisten føler sig langt borte fra Gud. Han har 

syndet og ved, at uden Guds tilgivelse, er der 

ikke noget liv for ham. Derfor trygler han Gud 

om at se bort fra hans skyld. Han håber og 

venter på svar og slutter salmen med denne 

opfordring: 

Israel, vent på Herren, 

for hos Herren er der troskab, 

hos ham er der altid udfrielse. 

Han udfrier Israel 

fra al dets skyld.  

Salmisten nøjes med at bruge udtrykket "det 

dybe" og tale om sin skyld for at markere, 

hvorfor han må trygle Gud om tilgivelse. Hos 

Iben Krogsdal får vi en langt mere udførlig 

skildring af selve nøden: 

Jeg kommer i min dybe nød 

jeg kalder på dig, Herre, 

jeg føler jeg er fuld af død  

og frygt der bliver værre, 

 for jeg har ingen nattefred, 

kun nattesyn ved sengens bred 

og håb der bliver værre 

Død og angst har grebet hende, selv håbet kan 

ikke stille noget op. Og så alligevel. Hun er 

overbevist om, at Gud som den eneste kender 

hendes liv og er hos hende: "du våger ved min 

dybe grund" (strofe 2). Salmen fortsætter 

derfor med en bøn om Guds hjælp, "når jeg 

slukker i mig selv / og mister glædens 

stemme". Videre hedder det: "og når jeg bærer 

hjemløs gæld". Udtrykket kan tolkes som en 

skyld, hun ikke kan stille noget op med. Hun 

har derfor brug for, at Gud vil gøre hende 

"mindre verdensklog / og mere vild med børne-

sprog". Det er barnets tillid, hun længes efter, 

og derfor beder hun Gud hviske til hende, hvor 

hun har hjemme. Bønnen om at få at vide, 

"hvor jeg har hjemme" modsvarer den 
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traumatiske oplevelse af ikke at føle sig tryg i 

verden. Angst og skyld har taget over. Der er 

ingen positive forventninger til verden, den er 

ikke længere meningsfuld, og tilliden til eget 

værd er ikke-eksisterende.  

Som hos salmisten er hendes eneste håb, at 

Gud selv vil gribe ind. Salmens sidste to strofer 

er derfor bønner om, at Gud vil gribe ind og 

åbne "troens himmelhvælv", tilgive os og lade 

os dele hjerteblod med ham. At behovet for 

Guds hjælp er noget, vi der synger salmen, er 

fælles om, uanset hvordan vi oplever vor egen 

magtesløshed, bliver tydeliggjort ved, at Iben 

Krogsdal nu går fra at tale om et "jeg" til et 

"vi". Salmen slutter med strofen: 

Så står vi op igennem dig  

befriet fra det døde, 

og ser der går en anden vej 

end den vi lagde øde, 

og vi kan tage næste skridt 

og hviske: tak! og ånde frit 

til du går os i møde 

Fra det traumatiske dyb har vi bevæget os frem 

til tilliden til Guds hjælp til at leve et 

anderledes liv, hvor det ikke er døden, der 

hersker. Det er sjælesorg for enhver, der må 

råbe til Gud fra det dybe. 

 

"Jeg er så bange. Natten gror" 

Iben Krogsdal bruger forskellige billeder til at 

beskrive oplevelsen af at være i "det dybe". I 

salmen "Jeg er så bange. Natten gror" (s. 65) er 

angsten forbundet med mørket. Lyset er 

forsvundet, så da hun vågner op, er alt sort 

omkring hende, "og her er ingen døre". Alt 

lukker sig til omkring hende. 

I strofe 2 bruger hun billedet af havet, der 

rejser sig, "en tung tsunami rammer mig", og 

der er "endeløst af vand / et bundløst 

herredømme". Oplevelsen er voldsom, men er 

den også en oplevelse af meningsløshed? Iben 

Krogsdal overvejer et af de velkendte forsøg på 

at skabe mening, når hun begynder strofe 3 

med at spørge:   

Er havet da dit store svar 

på dage jeg forsømte? 

På det jeg skulle have gjort 

for dem jeg selv fordømte? 

Er det din straf, der skyller ind, 

din stormflod i mit mørkesind 

der tabte det du drømte?  

Sådan har mennesker spurgt igen og igen, og 

Det Gamle Testamente indeholder adskillige 

fortællinger om Israels historie, der prøver at 

forklare, at nederlagene og lidelserne skyldes 

menneskene selv og derfor er Guds retfærdige 

straf. Som tidligere nævnt var Jobs venner 

heller ikke i tvivl om, at Jobs lidelser var et 

resultat af Guds straf. Iben Krogsdal reagerer 

anderledes. Hun erkender, at hun ikke kender 

svaret på sine egne spørgsmål, men hun tror på, 

at forholdene kan ændre sig (strofe 4): 

At livet på et lyssekund 

kan blive vendt utroligt rundt 

af bare det du siger. 

Med et enkelt ord kan Gud ændre alting, derfor 

beder hun til slut: 

Så sig til mig at du er Gud 

og riv mig ud af vandet, 

den rasen i mit eget sind 

der skiller mig fra landet. 

Gud, hør mig! for jeg kalder her 

jeg kalder med mit sidste vejr 

jeg kan slet ikke andet.  

Krogsdal taler i denne sammenhæng ikke om 

skyld. Hun beskriver den rasen, hun oplever 

inde i sig selv, og som skiller hende fra landet. 

Landet er stedet, hvor man ikke går til i 

bølgerne, men kan trækker vejret og kalde på 

Gud. I modsætning til Job anklager hun ikke 

Gud, for hun ved ikke, om det er Gud, der står 
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bag. Der placeres ganske enkelt ingen skyld i 

denne salme.  

Salmen har Sl 124 i Det Gamle Testamente 

som udgangspunkt. Det er en salme, der 

handler om, hvordan Gud frelste Israel, da 

fjenderne skyllede hen over landet som en 

vældig flod. Salmisten stiller ikke spørgsmålet 

om, hvorfor fjenderne kastede sig over Israel. 

Det afgørende er, at Gud greb ind. Salmisten 

ser med glæde tilbage, for nu har Gud hjulpet 

sit folk. Iben Krogsdals udgangspunkt er et 

andet. Hun er stadig angst, mørket og havet 

omgiver hende; men ganske som salmisten 

stoler hun på, at Gud kan gribe ind og ændre 

situationen.   

Mørket og havet er rammende billeder på det, 

som et menneske ikke kan orientere sig i og 

ikke kan magte. Livet er blevet uoverskueligt, 

tilliden til verden som et godt og retfærdigt sted 

begynder at svigte. Det er angstskabende, og 

det kan i værste fald være traumatiserende.  

Iben Krogsdals salmer beskriver med forskel-

lige billeder det dyb af meningsløshed og 

tomhed, som et menneske kan opleve. Vi kan 

ved hjælp af traumeforskningen se, at hvad 

Iben Krogsdal beskriver svarer til de de funda-

mentale forventninger, som vi ifølge Janoff-

Bulman alle er fælles om: forventningen om en 

velvillig og meningsfuld verden og tilliden til, 

at det enkelte menneske har en værdi. Det er 

netop disse forventninger, der viser sig ikke at 

svare til virkeligheden. Men hvor Job og 

salmisten udtrykker stor selvtillid og igen og 

igen fastslår, at de selv er retfærdige og 

værdifulde mennesker, møder vi ikke denne 

pegen på egen værdifuldhed hos Iben 

Krogsdal. Her er det Gud, som gennem sin 

hjælp viser, at i Guds øjne er ethvert menneske 

værdifuldt.   

"I nat blev der banket på Helvedes port" 

Netop den stærke tillid bryder igennem igen og 

igen i Iben Krogsdals salmer. Tilliden kan ligge 

i selve det, at hun henvender sig til Gud om 

hjælp. Men den kan også underbygges ved 

hjælp af bibelske eksempler og billeder. I 

salmen "I nat blev der banket på helvedes port" 

gendigter Iben Krogsdal Grundtvigs "I kvæld 

blev der banket på Helvedes port" (s. 45). 

Krogsdal skildrer et helvede med de 

dødsdømte, mørket og den ubærlige sorg. Men 

vi får også en beskrivelse af Jesu komme i 

strålende lys: 

Så gik de med ham som var død på et kors 

så gik de med ham ind i skæret, 

der opslugte mørket og blev til en krans 

om alt der har åndet og været 

 

og tårerne flød gennem undrende smil 

og alt, der var taget, blev givet 

og aldrig var himlen så rødmende stor 

som her hvor han genfødte livet    

I denne salme bevæger vi os fra påskelørdag til 

påskemorgen, fra befrielsen fra helvede til 

opstandelsen til livet. Den bibelske fortælling 

har denne bevægelse fra liv til død, og det er 

den, vi skal trøstes ved at synge om. 

 

"Du, Herre, er min hyrde. Min store stærke 

guide"  

Det kan også være et enkelt bibelsk billede, der 

bruges til at give udtryk for vejen ud af den 

traumatiske oplevelse. Sådan er det i Iben 

Krogsdals version af Sl 23: "Du, Herre, er min 

hyrde. Min store stærke guide" (s. 53). Her er 

Gud den, der hjælper, når alting er mørkt og 

meningsløst: 

Og vakler jeg i mørket, den endeløse nat 

hvor jord og himmel væver i det sorte, 

så kommer du og lyser igennem mit hvorfor 

og åbner dine arme, og så er jeg dit får 

der pludslig ikke længere er borte 

Skildringen af mørket og natten svarer til Sl 

23's tale om "mørkets dal". Med til mørket 

hører den manglende mening, "mit hvorfor", 
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som det hedder i strofe 2. Verden er ikke 

længere meningsfuld. 

Salmens jeg beskrives som et får; men billedet 

af fåret har fået en særlig nuance i forhold til 

hyrdebilledet i Sl 23, når Iben Krogsdal taler 

om, at det "ikke længere er borte". Her er det 

Jesu lignelse om hyrden, der forlader de 99 får 

og går ud for at lede efter det ene, som er 

blevet væk, der spiller med og understreger, 

hvordan det var at være i mørket: borte fra 

Gud.  

I salmens sidste strofe supplerer Krogsdal 

billedet af trygheden ved at have en hyrde, der 

kan finde den bortkomne, med billedet af at 

være i mors liv: 

Så tryg som da jeg fandtes i dybet af et skød 

da hjertets slag endnu var fostersvage, 

så tryg er jeg i verden. ... 

Her er der genklang af skildringen i Sl 139 af, 

hvordan det er at have en Gud, som kender os 

ud og ind: "Da jeg endnu var foster, havde du 

mig for øje..." (Sl 139,16). 

 

"Jeg bærer et sønderknust hjerte i kirke" 

Billedet af lammet bruges også i salmen "Jeg 

bærer et sønderknust hjerte i kirke" (s. 55). 

Salmen skildrer, hvordan man kan komme til 

kirke med et hjerte "der bløder af liv jeg 

fortryder". Man har misbrugt så mange timer, 

løgnene fylder op i ens liv, man har givet efter 

for mørket. Men netop derfor er der kun den 

mulighed tilbage: 

Jeg bærer et sønderknust hjerte i kirke, 

jeg holder det op mod din varme 

og lægger mig ind, som et lam der blev borte,        

i dine beskyttende arme. 

Her har lammet også været borte fra sin hyrde, 

men det ved, hvor det skal søge hen. Og i 

kirken kan det overgive sig til "dine 

beskyttende arme". Man kan her tænke på 

velsignelsen, hvor præsten åbner armene for at 

markere, at nu tager Gud os til sig. 

 

Sjælesorg og håb 

Salmer er brugslitteratur. Den, der har oplevet 

at være "i dybet", kan læse Iben Krogsdals 

salmer og gennem dem både finde trøst i at se 

sine egne erfaringer beskrevet af et andet 

menneske og få hjælp til at komme ud af det 

mørke, som oplevelsen af meningsløshed og 

tomhed har skabt. Den manglende mening og 

sammenhæng i livet får sine stærke udtryk i 

salmerne. Læseren kan genkende egne 

erfaringer, og netop derfor er fastholdelsen af 

håbet om, at det giver mening at henvende sig 

til Gud, så afgørende. Sjælesorg bygger på, at 

det stadig giver mening at håbe på Gud.  

Janoff-Bulmans analyser har dermed også 

været en god hjælp til at se, at det er det kristne 

menneskesyn, der præger Iben Krogsdals 

salmer. Her møder vi ikke et menneskesyn, 

hvor vi kan fremhæve os selv som værdifulde 

mennesker, der fortjener, at verden er os 

velvillig og meningsfuld. Vi har heller ikke en 

forventning om, at vi selv kan styre vores liv 

eller gøre os fortjente til Guds omsorg. Det er 

og bliver Guds sag, som vi kan håbe på og 

bede om.  

Iben Krogsdals salmer er derfor et vigtigt 

bidrag til den sjælesorg, som mange har brug 

for i dag. De giver rammende billeder af, 

hvordan helt fundamentale forventninger til 

livet kan bryde sammen, og de giver ord for 

tilliden til Guds omsorg på trods af alt det, der 

har ramt en. Og for moderne mennesker, der 

igen og igen bliver formanet til at investere i 

egen selvudvikling og til at fokusere på, hvad 

man selv kan præstere, er det befriende at møde 

et menneskesyn, hvor vores værdifuldhed ikke 

består i, hvad vi selv formår, men i at være 

Guds elskede børn også midt i lidelsen.  

 


