Iben Krogsdal, forfatter, ph.d. i religionsvidenskab og salmedigter, har skrevet teksterne til sangbogen »Det store for de små«. I dette interview med Iben Krogsdal hører vi om hendes baggrund
for at skrive sangtekster til børn og unge.
Af Nadia Hoxer Dyhrberg-Krantz, konstitueret sognepræst i Greve Sogn
Hvorfor syntes du, det var vigtigt med nye tekster?
Jeg har selv gået til babysalmesang med mine børn, og der elskede jeg at synge de klassiske salmer,
men jeg savnede især gode nye børnesalmer og rim og remser. Der findes mange fantastiske rim og
remser for børn på dansk, men ikke så mange der har et kristent indhold. Så jeg har skrevet en række vers, der på en legende og ikke-forkyndende måde kan være med til at åbne det kristne univers
for børnene. Det er vigtigt for mig, at teksterne kan forstås af både børn og forældre – de skal være
enkle men også underfundige. Jeg bruger derfor også af og til linjer og rim fra de klassiske salmer,
som tilfører versene en dybere betydning.

Hvordan kom du på disse tekster til børn og unge? Det er jo et andet sprog end til de voksne.
I bogen har jeg fokuseret på rim og remser, fordi jeg er fascineret af, hvad netop det rimede sprog
kan gøre ved os. Børn har godt af at høre og klappe og synge rim og remser, og når versene gentages
igen og igen, lagres de i børnenes hukommelse. Det er en særlig kvalitet ved det rimede sprog, at det
lejrer sig – nogle gange for altid – i vores sind og krop. Derfor skal teksterne både være simple og
flertydige på én gang.
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Hvordan tænkte du, de ville kunne bruges i sammenhæng med børn og unge?
Det var egentlig ikke noget, jeg tænkte over, da jeg satte mig til at skrive. Når jeg skriver, så skriver
jeg, og så ser jeg, hvad der sker. Men efter, at bogen med børneversene er udkommet, har jeg fået at
vide, at de bliver brugt til både børnegudstjenester og babysalmesang, og det glæder mig meget. Jeg
tror, det er vigtigt, at vi også kan fabulere på børnesprog og i børnehøjde over kristendommen.

Hvad ønsker du, at forældre uden det store kirkekendskab, skal få ud af dine salmer og sange?
Jeg håber først og fremmest, at de vil få en god oplevelse sammen med deres børn. Men også at teksterne giver stof til eftertanke, og det ville være skønt, hvis der i det hele taget blev sunget og klappet
videre derhjemme. Tekster og melodier skal kunne holde til at blive gentaget, og de skal gerne på nye
måder føre børn og voksne sammen ind i et fælles, religiøst univers.

Hvordan udvalgte du teksterne til bogen? Og hvordan var det at høre melodierne til dem?
Vi havde på forhånd aftalt, at bogen skulle indeholde 30 børnevers eller børnesalmer. Der skulle
være en goddag- og en farvelsang, men derudover skrev jeg bare løs. Det er altid spændende at høre
melodierne til de nye tekster, og Janne Mark havde fuldstændig frihed til at skrive de melodier, der
kom til hende. Jeg synes, hun har lavet mange gode melodier. Hun har også indspillet dem i en enkel
klaverversion, som man frit kan høre på http://www.krogsdal.dk/pages/bibliografi/det-store.php.

Har du ellers lavet nogle tekster, som man kan bruge til babysalmesang og postbabysalmesang?
Jeg har for nylig skrevet teksterne til påskekorværket »Du vilde himmel!« Værket består af syv
sammenhængende korsatser med musik komponeret og arrangeret for børne- og ungdomskor af en
række dygtige komponister. Værket er udgivet af FUK og Forlaget Mixtur i forbindelse med Norbusang 2016. Man kan læse mere på http://fuk.dk/nyheder/ny-kormusik-til-paasken/
Derudover har jeg også skrevet teksterne til en CD med børneaftensalmer på forlaget Alfa, 2012,
med titlen »Hvem mon banker mit hjerte.« Det er en falde-i-søvn-CD med musik af sangerinden
Helene Blum. CD’en består af otte enkle, rolige og billedrige sange, der kan spilles i børneværelset,
ikke mindst ved sengetid. Barnet kan høre dem og blot falde i søvn til musikken, men salmerne kan
også bruges som udgangspunkt for samtaler med barnet om livets store spørgsmål – i et konkret
billedsprog, som børn forstår. Man kan læse mere her: http://www.krogsdal.dk/pages/bibliografi/
hvem-mon-banker-mit-hjerte.php
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