
 

 

Du milde dyneløfter 

Salmer. Når Iben Krogsdal er god, er hun så fremragende, at man taber vejret. 

En salmedigter her til lands er typisk oppe i det gråhjelmede segment. 
Ofte præst eller i det mindste højskolelærer, i hvert fald noget, der smager af striktrøjer og 
bekvemt fodtøj. Og så er det en mand. Salmeriet har i forbløffende grad været domineret af det 
skæggede køn. 
Selvfølgelig er der undtagelser. Lisbeth Smedegaard Andersen har fået en god håndfuld af sine 
lødige, i bedste forstand traditionsbårne salmer lukket ind i den kgl. 
autoriserede varme, og derudover er der jo - ja, hvem? Man skal langt ned i registrene for at finde 
dem. Men nu er hun her. 
Op til udgivelsen af vor nuværende salmebog i 2003 fik salmedigtningen et vældigt opsving, både 
som kreativ og som mere arkæologisk betonet beskæftigelse. Og dette momentum har holdt sig 
siden da. 
Der skrives og diskuteres og udgives salmer i lange baner - men næppe nogen samling har været 
imødeset med så stor forventning som Iben Krogsdals nye Fuldmagt. Det er da heller ikke for 
meget sagt at kalde udgivelsen lidt af en begivenhed. 
Forfatteren har som religionsforsker - hendes De måske kristne fra sidste år fik med rette en del 
opmærksomhed - de bedste forudsætninger for at formulere salmer på en moderne, sekulært-
individualiseret bevidstheds præmisser. 
Hun ser, at afstanden mellem det traditionelle kirkesprog og det gennemsnitlige 
folkekirkemedlems forståelseshorisont, al trofasthed og velvilje til trods, er ved at være 
faretruende. 
I forordet til Fuldmagt lyder det sådan: »Hvis kristendommen ikke (også) kan fortolkes på sin egen 
tids sprog, forstener den stille og roligt omkring sine litterære skatte og lukker sig bag usynlige 
mure af teologiske klicheer og systemer for de indforståede. 
Og dem bliver der stadig færre af.« Det kan dårligt siges mere præcist. Men afgørende bliver 
naturligvis, hvordan man så tager den opgave op. Om det virkelig er kristendom, der kommer til 
orde og gør teksten til en salme - eller om modernitetens usikkerhed og selvkredsning så at sige 
render med det hele. Eller med Krogsdals egne ord: »Kan man takke en Gud, man ikke helt tror 
på?« Bogens første del giver ikke noget entydigt svar. Den består af 11 salmer, der alle er skrevet 
ud fra, eller snarere op imod klassiske forlæg, på tilsvarende versemål og ofte med samme 
begyndelseslinje. Det kræver en vis dødsforagt sådan at ville skrive sig op blandt nogle af de mest 
monumentale forgængere, og det ville være for billigt at anføre, at det ikke helt lykkes. 
Men på denne måde vil Iben Krogsdal i samtale med traditionen, i diskussion med den »og dermed 
skabe nye salmer i den dybe efterklang fra de gamle«. Her synges inde fra en tilstand af 



rådvildhed, ensomhed og stadig uro. Det moderne menneske er i disse salmer faktisk noget af en 
jammerkommode - og en skrigeballon. 
Sammenlignet med digterens første opus, Vi som er søgende, er Gud rykket endnu længere bort, i 
hvert fald skal der noget af en stemmekraft til at råbe ham op. Krogsdals sproglige mesterskab 
fornægter sig ikke, men der skriges (lovlig) meget på ham, og der svedes meget af angst i hans 
fravær. 
LYSERE bliver det i samlingens andet og længste afsnit, nye salmer med nyskrevne melodier (som 
kan høres på forfatterens hjemmeside). Her er Iben Krogsdal helt sin egen, og teksterne bobler 
ubesværet frem, som når hun en forårsmorgen i overgiven undren kan synge: »Gud, du milde 
dyneløfter! /Plant os ud i dine grøfter /lad os vokse vildt og roligt /ud i alt der er utroligt. 
« Eller når hun i en anden morgensang, hvor lyset får livsgnisterne til at fænge, helt naturligt kan 
drage et af de ellers vanskelige kirkeord ind: »Det er nåden! Den er kommet /i et lysvildt øjeblik 
/hvor kom den fra? Om jeg fatter /helt hvordan det foregik.« Sådan løber Krogsdals linjer elegant 
og mundret, renset for den knudrede kunstighed, der somme tider kan gøre nye salmer for 
oppustede til almindelige tunger - og med en sproglig nerve, der jævnligt bringer Halfdan 
Rasmussen i erindring. Men altid ærligt og stedvis forunderligt bevægende som her: »Den skjulte 
skat er den som ingen sorg kan græde ud /som fylder når det sidste håb er ude /som åbner sig i 
kroppen hvor man hvisker efter Gud: /Jeg er så bange, sæt dig ved min pude.« Jakob Knudsen 
nynner med i sin himmel. 
Ud fra bogens præmis kan man ikke undre sig over, at bibel og gudstjeneste spiller en så 
tilbagetrukken rolle, som de gør. 
Imidlertid må man håbe, at denne store salmedigter med tiden vil gøre endnu mere for at slå bro 
over svælget, så hendes salmer kan få den plads i kirken, hun fortjener. 
For når Iben Krogsdal er god, er hun så fremragende, at man taber vejret. Du milde dyneløfter. 

Jens Bærentzen i Weekendavisen 

 


