Salmer
Nu, hvor de lyse nætter med skær af ynde og kogleri svæver blidt som elverpiger over de bøgelyse øer, og
den lyse nat blunder bag ved din seng, når du sover. I denne tid, hvor han kommer med sommer og
sol…mens pigen hun sømmer sin blommede kjol’. I dette poetiske øjeblik har salmedigteren sat
motorplæneklipperen til side og i poetisk begejstring med stumme læber formet de gribende ord til første
linje i salmen: ”Det dufter lysegrøn af græs!” (1)
Denne Pegasus af en selvkørende har givet poeten mund og mæle og nu sjunges det i landets kirker ikke
blot om duften af det grønne (!), men der synges også ved hvert et bryllup at ”I blev skabt som mand og
kvinde!” (2)
Det er særligt tredje vers, der vækker digterens glæde, selv om det ikke rammer tidsånden ganske på en
plet. ”Egen byrde skal I bære/ så den anden slipper fri/ men er byrderne for svære/ skal I stå hinanden bi/
Den, som intet bærer på/ visner som det golde strå.” Sådan lyder det, som det blev digtet første gang i
1977 og gendigtet i 2001. Forhåbentligt med udsigt til endnu en gendigtning.
Konkurrencen blandt salmedigtere om den populære salme havde i flere år været hård. Ikke mindst fra
kvindelig side, hvor en kendt præst havde lagt stærkt ud med ordene ”Blåt vælded lys frem bag skyers
skred/ rørte vor jord midt i tidens strømme.”(3) Om et sådant blålys nødvendigvis måtte komme af, at
biskoppen med den poetiske åre havde digtet, at det dufter lysegrønt af græs og at ”blomsterflorets
farvepragt/ gør alle ord forlegne” det er ikke til at sige, men siges kan det, at mange nye salmer så dagens
lys i de år. Det er ligeledes forståeligt, at netop den salme, at det dufter lysegrønt, digtet i 1985 efter
svensk forlæg, måtte gendigtes i 1988, 1993, 1995, og 1996.
Om det giver stof til eftertanke skal være usagt, men måske er det påfaldende, at en rigtig digter som B.S.
Ingemann alene i året 1837 fik skrevet Lysets engel går med glans, Nu vågne alle Guds fugle små, I østen
stiger solen op, Nu titte til hinanden og Gud ske tak og lov. Der var travlhed i digterbutikken det år,
hvorfor han først i 1838 fik tid til at skrive Dagen går med raske fjed, Til vor lille gerning ud, Bliv hos os
når dagen hælder, Den skønne jordens sol gik ned, Det står et slot i vesterled, I fjerne kirketårne hist nu
aftenklokken ringe og Den store stille nat går frem, mens Fred hviler over land og by allerede var skrevet
i 1822. Senere, i 1839, blev det til Julen har bragt velsignet bud, mens Dejlig er jorden måtte vente til
1850.
At morgen- og aftensalmerne var skrevet til børnene på asylcentrene, som der var mange af dengang både børn og asylcentre, er der måske en forklaring på! Jeg ved ikke hvilken. Sjæl er der i dem.
Kærlighed til livet i frihed og tryghed. En omsorg for børns vilkår ikke bare hvad angår det materielle.
Livet skal også synges ind, ikke alt kan klares med tests. Som sådan har morgen- og aftensalmerne været
ikke blot folkeeje i halvandethundrede år, men også, trods dårlig teologi, været bærende og skabende for
dansk kristendom og kultur, uden at man af den grund har haft nødigt at fyre kanoner af.
I dag er der ingen, der skriver morgen- og aftensalmer endsige sange for børnene på asylcentrene. Vi
lever i denne den bedste af alle verdener efter den gammeltestamentlige devise Fædrenes synder nedarves
på sønnerne - så vidt er vi nået i vor menneskelige udvikling i Dronning Margrethes Rige. Kan man ikke
ramme den ene, kan man altid hævne sig på den anden, for i byen var en smed, som farlig var, når han
blev vred. Vi lever i en slags ørken, hvor der ikke dufter lysegrønt af græs, og hvor det eneste blå lys, der
vælder frem, er politiets blå blink som med terror skal beskytte os mod terror.
Det synes mig at være synd for mennesket.
__________________________
(1) Salmebogen 725.
(2) Salmebogen 706.
(3) Salmebogen 131.

Postskriptum. Dette var min sidste Qlumme. Jeg takker redaktionen for at have givet mig plads i bladet,
og jeg takker hver og én, som jeg har irriteret og forarget. Det har været min klare hensigt, og jeg
beklager og undskylder, hvis det fra tid til anden på grund af sentimentalitet og kærlighed ikke er
lykkedes mig.
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