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Det skal siges, at jeg ikke har fulgt specielt godt med inden for feltet ny dansk
salmedigtning i det seneste tiår. Mit kendskab begrænser sig efterhånden til de
fotokopierede eksemplarer af ”fantastiske nye salmer”, der bliver omdelt ved
provstikonventer, stiftsstævner, skoleafslutninger og menighedsrådsmøder, men
det løber selvfølgelig også hurtigt op.

Som regel synes jeg, de nye salmer er en tynd kop te. Pointen med størstedelen
af de nye salmer, jeg har fået stukket i hånden i de senere år, kan sammenfattes
således: ”Vi er så bange, fordi vi er så små og svage, og så er det rart at tænke
på, at gud, hvis han findes, også er lille og svag og bange, lisom mig.” Eller: ”Vi
har så svært ved at tro, fordi verden er så ond, men vi trøster os med, at der
måske findes en eller anden slags form for gud et sted, eller det kan vi i hvert
fald lege, at vi tror, indtil vi har det godt igen”.

Vores synd kan vi ikke rigtig lide at tale om, og så alligevel, for der findes også
en del kvalme salmer, der bræger en slags politisk motiveret moralpræken, hvor
vores synd altid er meget stor og altid er noget med klimaet. Både den poetiske
og den teologiske kvalitet er til at overse. Jeg vil ikke dvæle ved det, da vi skal
videre til noget positivt, men blot nøjes med at citere fra dansk salmedigtnings
indtil videre absolutte lavpunkt, Charlotte Weitzes ”klimasalme” fra 2013. Den
går på Hil dig, frelser og forsoner:

Lær mig kun at gør det gode
Styre livet med mit hoved
Ikke leve kun i nuet
redde dyr når de blir' truet
og sortere alt mit skrald.

Givetvis findes der også bedre salmer, som blot ikke får den eksponering, som
klimasalmerne og de lange bange sange gør. Jeg har blot ikke prioriteret at få
gjort det gravearbejde, der skal til, for at finde dem.



Men indimellem kan man også være heldig helt tilfældigt at støde på en ny
salme, der er både teologisk interessant og poetisk til at holde ud. Og når det
sker, viser det sig som regel, at den er skrevet af den produktive Iben Krogsdal.

Senest er jeg stødt på Krogsdal i forbindelse med, at jeg lyttede til albummet
Tro Hug og Kærlighed fra bandet Hugorm med Simon Kvamm i front. Det er ikke
hver dag, man lytter til et nummer på et nyt dansk album, hvor man kan tælle
7-8 bibelreferencer, men det kan man i teksten til Forbryder, hvor man føres som
en ulv i fåreklæder gennem ildregnen over Sodoma, mens spurvene falder til
jorden som i Matth. 10.29:

Der glammer en indvandret ulv bag min trøje
Lad mig igen bli' græssende får i dit øje
Går gennem byer der synker i jorden,
lytter til fugle der dejser.
Plæner der åbner sig stille som grave.
Tiden er en frygtelig kejser

Går under himle af flydende lava
Livet, en time der brænder
Løfter mit ansigt mod blikket foroven
Her er mit liv, jeg bekender

Min flok er så frygtelig stor. Jeg fortryder.
Ingen kan se hvem jeg egentlig er, en forbryder

En forbryder, der fortryder.

I kontrast til  mange moderne salmer, er denne sangtekst forfriskende, alene
idet den siger ”jeg” i stedet for ”vi”. Det er mig, salmens ensomme jeg, der
bekender min synd. Og synden er ikke på hele menneskehedens (og dermed i
virkeligheden kun alle de andres) vegne, men min alene. Min synd er heller
ikke, at jeg glemmer at sortere mit skrald, men noget dybere, noget mørkt og
ondt, som jeg har gjort imod konkrete andre eller imod Gud. Hvad synden
nærmere bestemt består i, forklares ikke; her er der en tom plads, som læseren
eller lytteren selv kan udfylde med, hvad han nu går og gemmer på.



Dog står det fast, at synden har at gøre med hykleri og forstillelse. Den bor i en
”hemmelig hule i brystet”, som en ”indvandret ulv”. Synden er indvandret i
hjertet ligesom ulven er indvandret i den danske natur, men det betyder ikke,
at den er let at smide ud. Bliver man dæmonen i hjertet kvit, flytter der som
bekendt bare syv andre ind. Også dødsangst fylder meget i sangen, hvor der på
dramatisk  vis  er  grave,  der  åbner  sig  i  de  velholdte  forstadsgræsplæner  i
Hjortshøj.  Dødsangsten  er  blandet  med  den  fra  Krogsdals  oevre  velkendte
længsel efter dom, her materialiseret i den truende lavahimmel, der nægter at
regne ned over den bekendende forbryder, der fortryder.

Der er flere tekster af Krogsdal på albummet, og én af dem går tydeligere og
mere makabert ind i domslængslen. Den har den lidt irriterende titel,  Er du
der?, og så forventer man straks en forkommen lille ”vi er sådan nogle små og
forpjuskede stakler, som tvivler på guds eksistens”-salme, men det får man ikke.
”Er du der?” er ikke et stille spørgsmål til gud, om han nu også virkelig findes
midt i al verdens meningsløshed. Det er en bøn om Guds retfærdige indgriben.
Ikke over for alle de andres manglende affaldssortering, og heller ikke som en
frelsende, helende engel i mit eget forvirrede, lystdrevne liv, ”fordi jeg fortjener
det”. Igen er det mørkere. Gud skal gribe ind i mit liv, ikke med miskundhed
og  kærlighed,  men  med  vrede  og  dom,  og  det  bliver  decideret  voldeligt  i
slutningen af teksten:

I nat skal du tænde din himmel
Og fylde min verden med torden
Og ryste mit indre i dødsvolt
Og smadre min hellige orden

I nat skal jeg opgi' håbet
Og kaste mit håndled på bordet
Og be' dig om at skære det åbent
Og fylde det langsomt med Ordet.

Igen er der ekko af Sodoma-fortællingen: himlen skal tændes – og nej, det er
ikke ”millioner af stjerner”, der skal skinne på himlen, det er Guds torden og
lyn, der skal slå ned lodret fra oven og ”smadre min hellige orden”. Eller, som
Aastrup kunne udtrykke det: ”flænge hver en hellig kåbe, / alt indslutte under
synd.”



Der er, så vidt jeg kan se, tale om en klarere udkrystallisering af domslængslen,
end den, Krogsdal allerede tidligere har udtrykt i salmer som Giv mig Gud en
skæbnetime: ”Lad mig synke foran alle / giv mig dommen, lad den falde / ram
mig med din kæmpeild /  og gør med mig hvad du vil //  Lad mig skue alle
løgne / lad mig dø med åbne øjne / gør mig, Gud, til ingenting / styrt mig i et
kvantespring”.

Det er rystende og barskt, men er det godt? Det synes jeg, det er. Naturligvis
skal man ikke gøre Gud til en hævnende blodgud, som ikke viser nåde. Gud er
kærlighed, og det skal fastholdes, men det tror jeg faktisk godt, vi alle sammen
ved, specielt efter at vi i de sidste 50 år nærmest har forvist al tale om synd,
dom og straf fra vores kirker. Dermed har vi gjort hinanden en bjørnetjeneste,
for hvad er det, vi gerne vil opnå, ved at fremstille Gud som en bløbbet bamse,
der vender det blinde øje til al uretfærdighed?

Endelig er nogen igen begyndt at tale om gudsfrygt og dom, og det skal hilses
meget velkomment. Hvis man ikke frygter Gud og hans dom, så frygter man
nemlig i stedet kejseren og hans. ”Tiden er en frygtelig kejser”, skriver Iben
Krogsdal, og det har hun ret i, for i modsætning til Gud er tiden uretfærdig,
ubarmhjertig og nådesløs. Alle kommer til kort med tiden. Desuden har tiden
det med – med tiden – at udslette særligt det, der lefler allermest for den. ”Vi
skriver 2022” bliver et latterligt udsagn efter nytår. Gør man tiden til  kejser,
bliver man slave af tiden. Gør man Gud til konge, bliver man arving til hans
rige.

Gud er en nådig og en barmhjertig Gud, men han er også en retfærdig Gud, og
den dobbelthed fastholder gode salmedigtere og gode teologer. Iben Krogsdal
er begge dele. Man behøver nemlig ikke have læst teologi for at være en god
teolog. I hendes omfattende forfatterskab er der både skidt og kanel, og der er
også faldet en del bløbbede bangesange ud af hendes pen i årenes løb. Men der
bliver kortere og kortere mellem snapsene, og jeg tror,  hun bliver en af de
digtere, der kommer til at være repræsenteret i salmebøgerne i mange år frem.

Forbryder og Er du der? er tidligere udgivet i salmesamlingen Tre. Sangene kan
høres på YouTube og Spotify
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