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Forlaget Luskebakken. - De allerfleste af salmerne i denne samling er skrevet efter slutningen af januar 2010,
hvor jeg lige var kommet på Facebook! Og det var allerede mærkeligt, at jeg overhovedet var kommet dér. I
familiens kreds havde jeg højlydt og med stor foragt erklæret, at dette aldrig ville ske. Det var også kun for at

støtte en truet person, jeg havde oprettet min profil. Men da jeg nu var der, fik jeg den idé at slå et lille
Dagens digt op på min væg hver dag. Og da den første søndag nærmede sig, fandt jeg det naturligt at skrive
et lille salmevers. Det blev nu til to, nemlig de to små vers, der senere blev til evangeliesalmen til søndag

seksagesima 2010, altså til anden tekstrækkes evangelium, Mark 4,26-32. Det første vers var, og er:
"Automatisk evigheden, / uden vores fra og til, / vores gerningstrang fra neden, / kommer frem, som selv den
vil". Og så fortsatte det. Længe med enkeltvers eller et par vers. Men efterhånden med hele evangeliesalmer
til alle de søn- og helligdage, hvor der ikke i forvejen er en sådan i Den Danske Salmebog. Til de andre dage
blev det ofte et Halleluja-vers eller (i fastetiden) et almindeligt lovprisningsvers (som gudstjenestens tredje

salme). Eller et vers eller en salme til at synge efter den gammeltestamentlige læsning. Eller en
indgangssalme. Eller en anden slags salme. - Når jeg gør så meget ud af dette, er det, fordi det har haft stor
betydning for mig at kunne dele denne salmeproduktion med min lille kreds af trofaste Facebook-venner.

Tak! Og jeg kan føje til, at jeg ikke alene siden da har brugt Facebook til opslag af alt, lige fra teologiske og
kirkepolitiske tekster til små indlæg i dagens debat, men også har fået en del gode venner, med hvem og med
hvis venner og andre besøgende jeg har haft mange interessante drøftelser på ofte meget højt niveau. Jeg er
også medlem af nogle gode og vigtige grupper. Facebook er simpelt hen, hvad man bruger den til. Men man
kan godt sige, at det er Facebook, der for alvor og allerede nu har sat mig i gang som salmedigter med en

større produktion. - Men ellers kan jeg sige så meget om denne samling, at den altså helt særligt er et forsøg
på at vise, hvordan den særlige danske tradition for genfortællende og "besvarende" evangeliesalmer (især fra
Kingo, Brorson og Grundtvig) kan føres videre i det 21. århundrede. Jeg vil gerne fremstå som "traditionalist
til tiden", dvs. som en historisk bevidst og økumenisk åben kristen, der ser hele virkeligheden åbent i øjnene
fra et rettroende evangelisk-luthersk og i høj grad også grundtvigsk standpunkt, og som uden kunstigt og

effektjagende at søge noget "moderne" prøver at skrive i et sprog, der er åbent for alt - undtagen
tomgangsbrug af klart forældede ord og vendinger. Det siger dog sig selv, at der med det syn, der her er

skitseret, vil være meget i disse salmer, der lyder - og jo også er! - ganske traditionelt. - Efter salmeteksterne
følger nogle omfattende bemærkninger og noter, der betyder, at denne bog også bliver en lille lærebog i

kirkeåret og gudstjenesten og vejledning i forbindelse med salmevalget.
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