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Bilag 4

Principper for den sproglige revision 
af Forslag til ny Salmebog

Ved Ditte Krøgholt og Eva Meile
	

Arbejdet med den sproglige revision af Forslag til ny Salmebog har taget udgangspunkt i Den danske Salmebog, som er forbilledlig, hvad angår konsekvens i tegnsætning og skrivemåder. Vi har i vid udstrækning videreført den hidtidige sproglige tradition. På følgende områder betegner vores arbejde dog en afvigelse herfra: 

Hvad tegnsætningen angår, har vi fjernet en del udråbstegn; det gælder især, hvor de direkte "råber" mod salmens karakter, men også dér, hvor den blotte mængde af dem virker forstyrrende, og hvor de ikke synes at have nogen betydning for udtrykket.

Vi har hos Ingemann genindført nogle originale kolon'er, som har været fjernet i Den danske Salmebog, måske fordi de ikke umiddelbart forekommer indlysende i dag. Ved nærmere eftersyn viser de sig imidlertid at åbenbare en egen logik i digterens syntaktiske tænkemåde. Eksempler kan man finde mange af i morgen- og aftensalmerne.

Hvad bindestreger i sammensatte ord angår, har vi anvendt dem dér, hvor sammensætningen ikke er gængs i almindelig sprogbrug, eller hvor et kendt ord har en speciel betydning, f.eks. Himmel-brand (i betydningen lidenskab for Himlen, ikke en himmelsk brand) og: Jesu barne-dåb (ikke spædbarnedåb i almindelighed, men den dåb, som uanset den døbtes alder giver barneforhold til Gud).

Vi har også benyttet os af bindestregen til at gøre usædvanlige eller særlig lange og svære ord mere forståelige og læsbare. Eksempler: hjerte-tak, Helved-ulv, gravnats-klage.

Spørgsmålet om apostroffer har været en særlig udfordring, da den traditionelle brug af dem i mange sammenhænge er stærkt anfægtet i vor tid. Det gælder frem for alt præsensformerne af blive, give, tage, lade, som man i den præsensform, der svarer til udtalen, hidtil har skrevet med apostrof: bli'r, gi'r, ta'r, la'r. Vi har valgt at følge den moderne skrivemåde: blir, gir etc., idet de nye salmedigtere så godt som alle benytter sig af denne skrivemåde, og det derfor vil virke kunstigt også at have en alternativ stavemåde i salmebogen. (I øvrigt findes formen "lar" allerede hos Kingo!)

Derimod har vi bevaret apostroffen i præsensformerne fri'r og to'r, som i modsætning til de førnævnte under ingen omstændigheder kan udtales med kort vokal. 

Vi har udeladt apostroffen i visse forkortede adjektiver, substantiver og verbalformer, f.eks.: din stor oprejsnings kraft, den cirkled Himmel-bue, søskend hist ved Himlens bord, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde.

Hvad stavemåder angår, har vi udvidet brugen af store bogstaver i forbindelse med omskrivninger for Gud, Jesus og Helligånden. Ud over som hidtil at skrive disse ord med stort, hvor de står i bestemt form (Skaberen, Frelseren, Midleren etc.) har vi indført stort begyndelsebogstav, hvor de står som rene appellativer uden forudgående personligt pronomen, f.eks. Hil dig, Frelser og Forsoner!

Endvidere har vi skrevet følgende betegnelser for Gud og Jesus med stort: Den Gode, Den Enbårne. Ligeledes Den Onde om Satan.

Hvor stednavnene Himmel, Paradis, Helvede står som første led i et sammensat ord, har vi bevaret det store bogstav: Himmel-lyst, Paradis-lyset, Helved-slaver. Det samme gør sig gældende i sammensætninger som Guddoms-manden og Guds-huset. 

Til sidst skal vi nævne, at vi efter retskrivningsreglerne skriver sammensatte præpositioner i to ord, når der følger en styrelse efter, ellers i ét ord. Undtaget fra denne regel er dog ordene "udaf" og "oppå" i de tilfælde, hvor vægten helt utvetydigt ligger på sidste del af sammensætningen.

Som man vil forstå, har vi ikke fundet det muligt, ej heller rigtigt, overalt at være fuldstændig i overensstemmelse med normal dansk retskrivning. Vi er af den mening, at en salmebog til en vis grad har sit eget sproglige univers, og at man derfor i mange tilfælde må følge andre grammatiske og stavemæssige love, så vel teologisk som æstetisk begrundede, end dem, som gælder i normalsproget.
						 


