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Salmerne i denne bog handler om det moderne 
menneskes søgen efter Gud og mening. De er 
skrevet med udgangspunkt i hverdagen, sådan 
som den bliver levet af mange af os i nutiden 
med daglige glæder, lidelser, udfordringer og 
tvivl. Man kan sige, at de er skrevet „nedefra 
og op“: Udgangspunktet for salmerne er for de 
flestes vedkommende hverken gudstjeneste, 
bibelsteder eller teologi; i stedet begynder de 
nede i dagligdagen, i den menneskelige erfa-
ring, og de forsøger at knytte det himmelske – 
troens perspektiv – til netop denne dagligdag 
og erfaring. De starter altså ikke ved en kristen 
teologi for at tilføje den lidt hverdag – de star-
ter derimod ved hverdagen for at tilføje den et 
kristent perspektiv.

En del af salmerne tager afsæt i de grundvil-
kår, vi som moderne mennesker deler med 
fortidens mennesker: At vi skal fødes og æl-
des, få, miste, være mismodige og livsglade, 
være syge og raske og til sidst dø. Men de tager 
også afsæt i de vilkår, der er enestående for os 
i dag: At vi lever i en verden, hvor mange af os 
på godt og ondt oplever, at vi selv i høj grad 
skal findes vores egen livsretning, og hvor vi 
ikke længere har endelige svar på livets store 
spørgsmål. Hvor mindre er givet på forhånd, 
og hvor meget er op til os selv.

En række grundliggende livstemaer går igen i 
salmerne:

• Afmagt og almagt, storhed og fald, sorg og 
glæde, liv der begynder og liv, der slutter.

• Hvordan kan vi kalde på Gud i en salme, 
når døden kommer til os i nye former i dag?

• Hvordan beder vi Gud om hjælp, nu hvor 
vi ikke længere frygter pest og sult og 
bratdød på havet, men i stedet er bange 
for kropsligt forfald, kræft, trafik og tab af 
livsmuligheder?

• Hvordan kan de mange af os, som ikke 
længere lever vores hverdage som bønder 
på Vorherres mark, men i stedet lever i byer 
i en foranderlig verden, udtrykke den men-
neskelige grundtaknemmelighed, der kan 
opstå ud af ingenting på en forårsdag?

• Hvordan kan vi synge om menneskelig 
skrøbelighed i en verden, hvor mange af 

fORORD

os er tryggere og rigere og tilsyneladende 
mere mægtige i vores egne liv end nogen-
sinde før?

• Hvordan kan vi forstå det kristne bud om 
næstekærlighed i en verden, hvor hungers-
nød og fjerne krige dagligt kommer ind til 
os på computerskærmene?

• Hvordan findes og føles nåde?
• Og hvordan kan vi være både store og små 

– i vores egne liv, og i andres – med kristen-
dommen som horisont?

Det er mit håb, at salmerne i denne bog kan 
bruges både som fællessange til gudstjenester 
i kirken og synges som solosange ved for ek-
sempel begravelser. En del af salmerne pas-
ser særligt godt til bestemte lejligheder: Der er 
aftensalmer, man kan synge for sit barn ved 
sengetid, salmer man kan synge ved sygelejet 
og salmer, der måske er særligt velegnede at 
synge i forbindelse med nye gudstjenestefor-
mer: stillegudstjenester, fyraftensgudstjene-
ster, natgudstjenester, nærværsgudstjenester 
og lignende.

Bagest i bogen findes et tematisk register over 
de temaer, salmerne tager op.

Utallige mennesker har bidraget til denne bog, 
og jeg har så dejligt mange at takke: Først vil 
jeg gerne takke forlaget Unitas for et virkelig 
trygt og inspirerende samarbejde. Jeg vil også 
gerne takke Konsul George Jorck og hustru 
Emma Jorck’s Fond for at yde økonomisk støtte 
til denne udgivelse.  Derudover vil jeg give en 
stor og inderlig tak til alle de dygtige og hjælp-
somme mennesker, der undervejs så velvilligt 
har hjulpet mig med noder, ideer, indspark og 
ikke mindst indspilningen af vedlagte cd.
 
Jeg vil også gerne varmt takke min mand, 
Morten, for hans begejstrede og utrættelige 
indsats i forbindelse med denne udgivelse. Og 
endelig – men ikke mindst – vil jeg af hjertet 
takke alle de komponister, der har skrevet så 
smukke melodier til mine tekster. Når alt kom-
mer til alt, er det jo først når en tekst møder sin 
rette melodi, at en salme bliver til. 

Iben Krogsdal
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Vi som er søgende 

Vi som er søgende længes mod mer
end det vi har fået og alt det vi ser
Gud,
mød os nu i vores utilfredshed
og giv os dit øjebliks glæde
 
Vi som er døende står på en kant
med minder om liv der faldt om og forsvandt
Gud,
mød os nu i vores skrøbelighed
giv styrke og mod til forandring

Vi som har udsigt til bare os selv
og bygger et liv i kontrol og på held
Gud,
mød os i al selvtilstrækkelighed
og vis os at livet er større

end det vi har planlagt og udført og skabt
end det vi har bygget og siden hen tabt
Gud,
mød os nu der hvor vi hver især er
forlig os med livet vi lever

Iben Krogsdal, 1999
Mel. Johanne Hempel, 2000
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Aleneste mig i det hele

Aleneste mig i det hele
en baggrund af hvidt univers
Hvorhen, Gud, hvorhen vil du ha mig?
På klods eller kors eller tværs?

Du lydløse, tågede verden
så nærig med oplagte tegn
du gav mig min ret til at vælge
en alt for uendelig egn

Jeg beder dig fylde mit vandglas
min længsel, min knastørre bund
med love og regler og forbud
og tunge historiske fund

Med jernbyrd og gravsten og gitre
og porte og tungt matriel
med hæmning og bremser og afmagt
samvittighedskvaler og gæld

Og skænk mig din dybe tallerken
jeg ikke skal opfinde selv
en lov jeg kan hvile mig under
i bundløs, befriende gæld

Jeg beder dig: Giv mig din retning!
Et fodspor at følge på vej
en kæde af ting der forbinder
din mening med mening for mig

Iben Krogsdal, 2009
Mel. Jesper Gottlieb, 2009
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Job var så fortvivlet 

Job var så fortvivlet, Gud, hans smerte var så stor
selv er jeg kun hvileløs og endeløst på vej
går i andres tempo på min verdens høje nagler
kysser mit talent og den fortagsomhed det avler
lige glad og lige glad og lige glad er jeg

Jeg er hverken slave, dybt fortvivlet eller fattig
jeg har ikke mistet alt jeg ejer som en Job
jeg har ingen smerter som jeg ikke selv kan lindre
jeg har ingen risiko jeg ikke kan forhindre
jeg er tryg i fare i mit samfunds rige hob

Hvorfor er det så, min Gud, jeg ikke føler glæde?
Hvorfor er det så, min Gud, jeg ikke mærker ro?
Hvad er det jeg søger som jeg ikke bare finder?
Hvorfor er den tomheds-sort, den sol der bare skinner?
Hvorfor er jeg ikke bare salig i min tro?

Du som er i himlen og som kasted Job i afmagt
hvorfor har du givet mig så tung, forbandet magt?
Skænk mig flere strande, hvor jeg ikke selv kan bunde
skænk mig al den ro der er i ikke selv at kunne
frels mig fra mit søvnbesvær, der går i længselsdragt

Du som sendte prøvelser til Job i gamle myter:
Vær min egen myte, vær mit sansefulde Her
du som rejste lamme op og bragte folk til live:
Tag min urodrøm om det jeg måske kunne blive
tag den fra mit ansigt, så jeg ser mig som jeg er

Iben Krogsdal, 2009
Mel. Maria Kynne, 2009




