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Arthur Arnholtz
f. 19ol, 28-11.

d. 1973, l6-lo.

Ikke mindst vi i kredsen om HYMN0L0GISKE MEDDELELSER har grund til med tak at
mindes Arthur Arnholtz. Blandt danske hymnologer indtager han en særlig og sær
præget plads. Hans egentlige hymnologiske produktion var vel ikke stor. Vi kan
nævne afhandlingen i Grundtvig Studier 1952, Grundtvigs salmer og deres melodier,
hvor han arbejder med det paradox, at just denne grundumusikalske digter er den
mest sungne, hovedforfatter både i Den Danske Salmebog og i Højskolesangbogen,
hvor ved han (Gr.) dokumenterer sig som den mest "sangbare" - et begreb Arnholtz
analyserer med stor skarpsindighed. Også kan nævnes afhandlingen om Brorsons
vers- og sangkunst i Brorsons samlede skrifter III 1956. Mest på hjemmebane var
han vel i sit Brorsonarbejde, mer end nogen anden har han erkendt navnlig Sva
nesangens betydning. Arnholtz bringer i sin afhandling fine analyser og disse
keringer af denne enestående rim- og rytmekunst. Jeg tror at iblandt alle de
tusinde digtere, han kendte, var Brorson den, der stod hans hjerte nærmest I
Han beundrede som ingen anden Brorson som den enestående virtuos; men han til
egnede sig også i beundring og taknemmelighed det, som lå bag: Brorsons dybe
- ofte næsten overvældende - lidenskab i udtryk for Jesus-kærligheden.
Arnholtz' sidste store værk blev Dansk Verslære II, 1972 ( I kom i 1966).
Mens I, Historie og Teori, nok vil være ret vanskelig for dem, som ikke iforvejen er ret godt litteraturhistorisk orienteret ( hvad jo faktisk alle hymno
loger burde være, men næppe er ), er II lettere tilgængelig. Den beskriver,
hvad Arnholtz kalder, Centrale Talevers, altså dem, der står i midten mellem
de prosanære former og de melodibetingede ( libretto ). Helt fri fra fordomme og
forældede kunstudtryk trænger han ind til versets væsen, det der gør vers til
vers. Frisindet og overbærende over for den enkelte digters sprog- og versbrug,
er han kritisk skarpthørende for hver mislyd. I den meget righoldige eksempel
samling, som - naturligvis - er en væsentlig bestand af bogen, findes talrige
salmecitater, fler end hos nogen anden metriker, jeg kender. Der er fine karak
teristikker af Kingo og Ingemann, foruden af Grundtvig og Brorson. Disse bli
ver i mindretal - hvad der næppe kan undre nogen - over for den store mængde
vers, der er hentet andet steds fra. Men just her rører vi ved noget af det,
der giver ham hans hymnologiske særpræg: "Faghymnolog" er han ikke, hans ind
sats' store betydning ligger i det, at her har vi en mand, som med den mest om
fattende viden og det mest indtrængende kendskab til versets verden og digt-
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kunstens inderste væsen peger på vor salmeskats store værdier; og det ikke som
en fremmed, udefra kommende iagttager, men som én, der er hjemme i hele salme
digtningens problematik og stærkt personlig engageret i det, som for salmen er
det egentligel Jeg vil anbefale alle venner af vor salmedigtning at læse dette
værk. Det kan være, det er noget af en "kæphest" for mig, men det forekommer
mig, at den meste danske hymnologi, med al dens teologiske og filologiske skarp
sindighed, i nogen måde savner erkendelse af at salmen også (j) er digtning, og
at dens værdi også beror på de rent digteriske kvaliteter. Man bliver ikke kirke
musiker ved at isolere sig fra al "verdslig" musik, således bliver ingen virke
lig salmekyndig uden kendskab til digtning i det hele, dens virkemåde og hele
væsen. Hymnelære er også verslære, poetik! Her kan Arnholtz netop betyde meget
for arbejdet med salmen...
Må jeg have lov til til slut at fremkomme med nogle mere personlige bemærk
ninger. Den mand, jeg skriver om var min ven; både personligt og fagligt var
vi knyttet til hinanden gennem mere end et halvt århundrede. Som jeg har fulgt
hans arbejde, har han fulgt mit. Ofte har vi arbejdet nært sammen. Ved alt, hvad
jeg har publiceret gennem halvtredsindstyve år, ja, så at sige ved alt, jeg har
produceret, har han været min kloge og kyndige rådgiver. Ærlig - og også .stundom
skarp - i sin kritik, men altid også parat til at anerkende og kærligt opmuntre,
hvor han fandt noget af værdi. Mit liv og hele mit virke ville have været aner
ledes og fattigere uden ham. Ved alt hvad jeg har produceret, har det været en
af mine første tanker: "Hvad siger Arthur?"

Sagde han god for noget, betød det

mindre, om andre negligerede det eller måske rakkede det ned! Det føles som en
stor tomhed, at jeg aldrig mer skal kunne tale med ham om problemerne, de dig- •
teriske finesser, og de dybeste menneskelige og kristelige spørgsmål.
Nu er det forbi. Endnu må vi kunne vente hans Erindringer; Verslære III vil
vi aldrig få. Min trøst heroverfor er det, at han med II, Centrale Talevers, fik
sagt det, som også for ham var det centrale i versbetragtningen.
Den dybe taknemmelighed, jeg føler ved tanken på ham, ville jeg gerne dele
med alle digtets og salmens venner. Derfor disse linjer - mens jeg lyser fred
over min dyrebare vens minde.

Harald Vilstrup,
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DEN ÅNDELIGE SØVN
(Motiv efter Efraim)

Begge vægtens skåle, Herre,
vejer tavshed, vejer tale,
disse to, som 'altid følges,
skyggen tæt i lysets spor.
Tale det er dagens klarhed,
som den mørke nat er tavshed:
trættet higer øren, tunge
efter søvnens svale ro.
Vist skal sandheds ord forkyndes,
visdom føres frem i lyset:
ene nattens stilhed bringer
hvilens dybe liflighed.
Dyb og drømmeløs er søvnen
hel og fuld forenings tilstand
med den eneste -i blinde
skues da det inderste.
Evigt lover vi den gode,
som os skænker tankens gave og som skænker os tillige
nattehvilens dybe søvn.
Gå kun, tanker, eders baner,
salige de øjne kaldes,
som tilhyllede i søvnen .
skuer det usynlige.

H. Vilstrup, dec. 197°
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Nye melodier

DBS 5o5. HVEM SKAL JEG KLAGE MIT SORGFULDE MOD
DDS 5o6. MIG RINDER SÅ MANGE TANKER I HU
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DBS 233. JEG VENTER DIG, HERRE JESUS, TIL DOM

Dorisk transponeret

K.E.Jensen, Sdr. Omme
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DBS.624
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Evan-Th.Vestergaard, Aalborg, har sendt os ovenstående melodi med Grundtvigs
oprindelige tekst fra I860. Imidlertid bør Grundtvigs egen revision I864 som
også er lagt til grund for DBS, foretrækkes. Heri giver komponisten os ret.

Red.
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Tidesang
-i anledning af "Dansk Tidebog", 2.udv. udgave (Primodts Forlag, Fredericia,
57»5° kr.) og "Det danske Antifonale I" (Engstrøm og Sødrings Musikforlag, Køben
havn, 80 kr.)
af skoleinspektør Erling Brahm, Tønder.
De to ovennævnte bøger, som er tilrettelagt af sognepræst Dag Monrad Møller,
organist, dr.theol. Finn Viderø og pastor Harald Vilstrup under medvirken af dom
organist Ethan Rosenkilde Larsen, er -iflg. Monrad Møllers redegørelse for udgi
velsen- "det foreløbig sidste resultat" af det arbejde med fornyelsen af den bi
belske fællesbøn, tidebønnen, som har stået på siden slutningen af 192o-eme.
Men endnu mere: det arbejde der er nedlagt i de to bøger kan ses som en gen
optagelse af og -muligvis foreløbig- afslutning på reformatorernes strandede for
søg på at videreføre den latinske tidesang på modersmålet med gregorianske melo
dier.
Tro mod deres jødiske opvækst holdt apostlene fast ved senjødedommens faste
bedetimer, morgen, middag (eftermiddag) og aften, som de førte med sig over i
deres ny tilværelse, dels i templet dels hjemme, eller hvor de nu opholdt sig.
Vi behøver blot at minde om, hvordan Peter og Johannes ved bedetimen, den niende
time, går op i helligdommen (Ap.G. 3>l)» biler om Peter der som gæst i Joppe ved
den sjette time går op på taget for at bede (Ap.G. lo,lo). Ved siden af denne pri
vate udførelse af ordnet bøn, som kom til at præge de første århundreders krist
ne livsførelse, overtog man fra synagogetjenesten udover bønnerne de andre ele
menter: skriftlæsning, psalmesang og prædiken (homili), som sammen med det helt
nye, brødsbrydeisen, kom til at danne udgangspunkterne for den kristne gudstje
nestes udvikling. I sammentrængt form: det vi i dag benævner som vores højmesse
er opstået ved en sammensmeltning af lørdagens nat-tidesang mellem hanegal og
solopgang og fejringen af eukaristien (nadveren) i søndagens tidlige timer.
Ved tidebønnerne, tidesangen, som altså er den oprindelige kristne gudstje
nesteform, indtager Davids-psalmeme en central plads. På ganske særlig vis blev
Psalteren de kristnes bede- og salmebog, langt udover hvad den betød ved synagoge
tjenesten. To træk ved brugen skal især fremhæves: først den kristologiske tyd
ning at psalmeme går på Gud vor Skabers frelsesværk i Kristus, dernæst at psalmeme dannede bindeled mellem skriftlæsningerne, et træk hvortil der ikke findes
nogen synagogal parallel før i det 8.årh., men som fik stor indflydelse på guds
tjenestens opbygning^ og som går igen ved vores anvendelse af salmer ved guds
tjenesten. Det ældste skriftlige vidnesbyrd om denne forbindelse mellem skrift
læsning og psalmodi (fremførelse af psalmer) findes hos Tertullian (o.2oo).Han
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fortæller, at man ved eukaristien med forkærlighed sang ps.ljjs ”Se, hvor godt
og hvor lifligt er det, når brødre bor tilsammen" samt ps.34 P»g»a» de kristologiske overtoner i v. 9s "Smag og se at Herren er god". I øvrigt beholdt mange
af psalmerne ved deres overførelse fra synagogen til den kristne menighed deres
oprindelige plads. Således blev ved matutinen (morgensangen) før søndagsmessen .
ps.92, sabbats-psalmen, sunget for at angive den kristne overførsel til søndag.
På et tidligt tidspunkt knyttedes også de tre cantica, den nytestamentlige
fortsættelse af GT' s psalmedigtning, til tidesangen: Zacharias' lovsang (Luk.
1,68-79) nied dens forkyndelse af Kristi menneskevordeIse om morgenen, Marias
lovsang (Luk.1,46-58) ved vesperen som dokumentation af inkarnationen og ved
kompletoriet, godnat-sangen, Simeons lovsang (Luk.2,29-32) med ordene: "thi
mine øjne har set din frelse".
Senjødedommens tre faste bedetider udvikles i den kristne menighed ret hur
tigt til et større antal. Allerede Tertullian nævner seks, og senere bliver an
tallet fastsat til syv, vel nok under indflydelse fra hele idekomplekset omkring
syvtallets særlige betydning og med bibelsk begrundelse i ps.119, 164: "Jeg
priser dig syv gange daglig for dine retfærdige lovbud". Oprindelig tænkt som
ordnede bønner bedt af den enkelte eller nogle stykker i fællesskab vokser i
løbet af 4«årh. ønsket om at gøre dem til menighedsbøn under biskoppens (sog
nepræstens) ledelse. Om nu menigheden har sluttet op om alle tidebønnerne i kir
ken, er nok såre tvivlsomt, men i alt fald morgen-og aftensangen blev menighedst.idebøn, hvorimod de øvrige tidebønner nok hovedsageligt har været udført som
privat andagt i hjemmene.
Siden sidste halvdel af 4*årh. indgår hymnen som integrerende led i Vestens
tidebønner. Hymnedigtningen er begyndt noget før i Østen. Først på syro-aramaisk, hvor Efraim med sine hymner, der bevidst bekæmpede gnostiske spekulationer
og Arianisme, knæsatte principperne for hymnedigtning. Lidt senere på græsk,
hvor Gregor af Nazians som den første digtede græske hymner på syrisk maner.
Forbindelsen mellem Øst og Vest var livlig, og den ny hymnemode vandt hurtigt
indpas på vestlig grund. Men ved overførelsen til latin, som nu var blevet Ve
stens kirkesprog, mærkes det at det er romersk-klassiskopdragede mænd der står
bag: den vidtspundne orientalske vidtløftighed og frodige billedsprog afløses
af knaphed og klarhed, og gennem Ambrosius af Milanos egen hymnedigtning fast
lægges det klassiske latinske hymneskema, den firliniede oftest jambiske strofe,
men uden rim, som først på et senere tidspunkt kommer til. Så nært knyttet til
Ambrosius's navn er denne strofeform, at et utal af "ambrosianske" hymner er
tillagt, ham. I virkeligheden kan kun forholdsvis få hymner med fuld sikkerhed
tilskrives ham, men dog nok til at han fremtræder som en af den kristne kirkes
største salmedigtere.
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Samtidig med bestræbelserne på at gøre tidebønneme til menighedsgudstjene
ster dukker en faktor op som bringer hele tidebønsspørgsmålet ind i en ny fase.
Med klosterlivets stigende udbredelse og med præsteskabets organisering i fælles
skaber omkring domkirkeme og andre større kirker bliver tidebønneme et anlig
gende for munke og præster. Under devisen "bed og arbejd" udformes det daglige
liv som en helhed, hvor det ene ikke kan skilles fra det andet, næppe noget
sted klarere formuleret end i den iro-keltiske abbed Moluas ord til sine klo
sterbrødre: "Mine kæreste brødre! dyrk jorden godt og arbejd hårdt, så at I kan
have tilstrækkeligt af føde og drikke og klæder. For, hvor der er tilstrække
ligt blandt Guds tjenere, vil der være fasthed; og hvor der er fasthed i tje
nesten, vil der være religiøst liv; og enden på religiøst liv er evigt liv."
Just i Davidspsalmerne er denne det skabte, men faldne menneskes tilstand
over for Gud, skaberen, udtrykt, og med dem som midtpunkt spindes tidebønneme
som et væv, hvis fint forgrenede tråde omfatter det hele menneskeliv; som kir
kens uophørlige lovprisning af "Guds store gerninger", som bøn og syndserken
delse, hvilket netop er erkendelsen af menneskets stilling over for Gud.
Men - folket blev tavst og fremmedgjort under alt dette; tavst, fordi
svælget mellem latinen som kirkens meddelelses- og udtryksmiddel og modersmå
let som folkets blev uoverstigeligt; og den bristede mulighed for medleven og
opleven gennem ordet kunne ved tidebønnen ikke erstattes med en tilsvarende
med- og opleven gennem øjet som ved messen, hvor man i højmiddelalderen lige
frem bruger udtrykket at jse messen på linie med at høre messen; og fremmedgjort,
fordi den tætte sammenvævning af bøn og arbejde gjorde at man ikke kunne flyt
te bønnen, løsrevet fra sin sammenhæng, over i et andet livsmønster, uden at
den måtte blive en tung byrde. Den romersk-katholske professor Hans King siger
herom: "...I stedet for at give åndelig styrkelse er breviaret (tidebønnen) of
te ikke andet end endnu en byrde...I stedet for at give en ansporing til bøn,
gør breviaret, fordi man skal igennem en enorm masse af ord, alt for ofte den
virkelig gode, dybt engagerede bøn umulig..." (Citeret i Regin Prenter: Bibelsk
Fællesbøn).
Med reformationen måtte der tages stilling til tidesangen, dens ide og pro
blemer både af indholdsmæssig og sproglig art der knyttede sig til opretholdel
sen af den. En oversigt over de ordninger og forslag til ordninger der fremkom
mer i Tyskland og Danmark viser store udsving: fra former med bevarelse af de
fleste led til stærkt forenklede former; fra ren latinsk over blandet til ren
modersmåls-udførelse; fra bevarelse af seks til nedskæring til to daglige tider.
Alle steder mærkes bestræbelserne på at knytte tidesangen til evangelisk livs
førelse. Men i iveren for at sikre sig den rette forståelse og tilegnelse af
evangeliet forskyder man tyngdepunktet fra lovprisning og bøn om frelse til
belæring: man gør tidesangen til et prædike-og katekiseringsforetagende, samt,
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hvor den latinske udførelse overførtes til latinskolemes morgen-og aftensang
i kirken, til en grammatisk og musikalsk øvelse.
Ligeledes stødte forsøgene på at overføre cantus gregorianus til modersmå
lene på uovervindelige vanskeligheder. Man savnede den indleven i såvel lati
nens som modersmålenes rytmisk-musikalske strukturer som er nødvendig for at
en omplantning kan lykkes.
Ved et reskript i 1640 afskaffedes de latinske sange og responsorier som
hidtil havde været sunget i de daglige bedetimer, og tidesangen skulle nu fort
sætte på dansk. Men trods forskellige forsøg på at holde liv i den sygnede den
hen - i og for sig en naturlig følge af den ændrede hensigt - og ved reskript
af 27.12.18o5 afskaffedes al tidesang definitivt, efter at den i årene efter
177o var ophørt vel i de fleste købstæder. Et morsomt minde om latinskoledren\

genes deltagelse i tidesangen er bevaret i sangerpulpituret i Kristkirken i
Tønder, som siden 1623 havde tjent dette formål. På indersiden af dets paneler
findes indristet med lommeknive adskillige initialer og årstal, det sidste 1795«
Endnu i en inventarieliste fra I800 omtales det som "das Chor der lateinischen
Schule".
For henved et halvt hundrede år siden vaktes rundt om i lutherske lande,
herunder de nordiske, en ny og stigende interesse for genoplivning og fornyelse
af den bibelske fællesbøn i form af tidesang. Denne bevægelse må nok ses på bag
grund af det store arbejde med restaurering af de gregorianske melodier såvel i
messen som i tidesangen der tog sin begyndelse i det af abbed Guéranger 1833
grundlagte benediktinerkloster Solesmes, og som gennem et minutiøst studium af
de ældste håndskrifter førte til udgivelsen af reviderede og af Vatikanet auto
riserede eller approberede messe- og tidebøger fra 19o7 og fremefter.
Udviklingen på dansk grund vil kunne følges gennem en kort omtale af og over
sigt over en række af de udkomne publikationer.
1929

udsendte Theologisk Oratorium, et broderskab af unge teologer inspireret

fra den engelske præsteskole Kelham College, et udvalg af Bibelske Psalmer. De
blev taget i brug ved de Stille Dage i Helsingør,' 1931» hvor man forsøgte at om
plante den klassiske tidebønsform til dansk.
1931

' .

udsendte pastor Johs.Bruun, der havde tilrettelagt de Stille Dage, en sam

ling tidebønner bygget over det klassiske skema.
1933

udkommer på Theologisk Oratoriums forlag 2.udg. af Bibelske Psalmer, denne

gang bearbejdet af nuværende provst Gunnar Pedersen efter "de klassiske regler
for anvendelsen af psalmoditonerne med henblik på anvendeligheden til dansk tekst"
et systematisk arbejde med gregorianikken er således begyndt.
1948:

Bibelske Psalmer 3*uåg.v.GP; dennegang alle 15o Davidspsalmer + andre

psalmodiske tekster fra GT og NT samt en efterskrift "Om den rette Forståelse af
Gamle Testamentes Psalmer" ved nuværende provst Svend Aage Nielsen og "Om Benyt-
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teisen af de gamle Psalmetoner” ved GPj der lægges nu op til en bredere pædagogisk
indføring i brugen af tidebønner. Med denne udgave fratrådte Gunnar Pedersen ar
bejdet, væsentligt p.g.a. mangel på tid, og videreførelsen af udformningen af
danske tidebønner overdroges til D.M.Møller, F.Viderø, H.Vilstrup og E.Rosenkilde
Larsen.
1951

påbegyndes i nært samarbejde med dette udvalg radioserien: "Skolebørn syn

ger (højtiden) ind", oprindelig foretaget fra Tønder, hvor man ved morgensangen
med de ældste klasser i seminariets øvelsesskole siden 1943 havde anvendt Davidspsalmer, en skik der var medført fra landsbyskolen i Oure, hvor de store børn
2-3 gange ugentlig sang morgensang i kirken med adgang for beboere i sognet. Se
nere overtoges disse udsendelser af bømekirkekorene i Helsingør og Fredensborg.
De er nu standsede, man ved ikke hvorfor, men fristes til at ræsonnere: her er en
udsendelse som har vundet tilslutning blandt lytterne, altså må den standses.
Adskillige af de antifoner og responsorier Finn Viderø havde bearbejdet blev ved
disse udsendelser holdt over dåben, før de indgik i de kommende tidebøger.
1955

udkommer Ugens tidebønner, efterfulgt 1954 af et antifonale.

1961

nås frem til den første samlede udgave af Dansk Tidebog -Den danske Tide-

gærd indeholdende såvel ugens som kirkeårets tidebønner + tidebønner ved særlige
lejligheder. Blandt de tilknyttede hymner findes et betragteligt antal middelal
derlige latinske hymner hovedsagelig i H.Vilstrups oversættelser. Desuden rummer
bogen også 3*udg. af Bibelske Psalmer.
1.962:

Ungdommens tidebog, et udvalg af tidebønner, hvortil aptifonaler udsendes

1963 og 65 som uddrag af Det danske Antifonale der allerede da var under udar
bejdelse.
1965

,

stiftes selskabet Dansk Tidegærd som ved sine årlige sommermøder virker

for "fornyelsen af den bibelske fællesbøn, tidebønnen, og den gregorianske sang
på dansk".
1971

sluttes så, foreløbig, ringen med udgivelsen af de i overskriften til den

ne artikel anførte bøger.
Dansk Tidebog - Den danske Tidegærd's 2.udgave indeholder stort set det sam
me stof som 1.udgaven; men princippet med'at fordele psalmeme på de forskellige
tidebønner er fuldt gennemført, oven i købet med alternative rældcer til hovedti
derne. Psalmer der ikke er fordelt på tidebønneme er optaget i et særligt afsnit
der også rummer andre bibelske psalmer, og hvor man især må glæde sig over forø
gelsen af hymnisk prægede tekster fra NT. Ligeledes er der optaget ikke så få ny
oversættelser af klassiske latinske hymner ved Harald Vilstrup, så at bogen nu
fremtræder med den største samling af latinske hymner overført til et nordisk
sprog.

i
Det danske Antifonale I bringer teksterne og musikken til ugens tidebønner

og vil blive efterfulgt af bind II med musik og tekst til kirkeårets tidebønner

m.m
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Efterhånden var det nærmest blevet et dogme at gregorianikken var, bogsta
velig talt, uløseligt forbundet med latin, så at en overføring til andre sprog
ville være umulig.
At dette ikke kan være rigtigt vil fremgå allerede af nogle betragtninger
over de gregorianske melodiers opståen og udvikling. Den sluttethed og enhed der
træder en i møde, når man søger at nærme sig dette hemmelighedsfulde og dog så
klare musikalske sprog, kan nok få en til i første omgang at glemme at de ikke
er opstået i én samlet periode, men at deres tilblivelse strækker sig over et
tidsrum på 13-14 hundrede år. Heri ligger at et musikalsk stof af vidt forskel
lig oprindelse og præget af vekslende tiders skiftende musikalske syn må være
absorberet under indflydelse af visse overordnende love.
Et blik på psalmodi-tonerne, de musikalske formler der anvendes ved afsyn
gelsen af psalmeme, vil kunne vise nogle væsentlige træk vedrørende tilblivel
sesprocessen og de love som bestemte tilpasningen. De udgør det ældste lag i det
gregorianske stof, ja er før-gregorianske, idet deures nuværende form begyndte at
tage skikkelse samtidig med psalmodiens udbredelse i Østen og Vesten. Sammenlig
nende musikvidenskab og -palæografi har påvist et slægtskab mellem byzantinsk og
vesterlandsk psalmodi med tilhørende antifoner som må skyldes fælles kilder. Bag
disse kan man endog mere end ane et endnu ældre lag som stammer fra synagogen,
og som endnu i grundtrækkene lever hos de yeminitiske jøder og i andre gennem
århundreder isolerede jødiske samfund^Ved omsmeltningen af det gregorianske
stof er de ældre psalmoditoner blevet afklaret i opbygningen og, da de jo er æl
dre end gregorianikkens otte tonearter, blevet indføjet under disse ud fra et
skøn over, hvor de bedst kunne indpasses.
Psalmetonemes opgave er at iføre psalmeme det musikalske klædebon som bedst
lader selve teksten komme til sin ret. Det drejer sig altså om accentuering og
interpunktion med sætningsaccenten og -interpunktionen som det overordnede. Melo
di, rytme, betoning og kadencering må derfor føje. sig nøje efter sprogets opbyg
ning m.h.t. disse faktorer. Det er dette der for latinens vedkommende er sket så
inderligt at man har villet hævde at den gregorianske musik var fastlåset til det
te sprog og ikke kunne skilles derfra.
Med tilstrækkeligt kendskab til gregorianikkens love og sit eget sprogs opbyg
ning må imidlertid en omplantning til modersmålene kunne lade sig gennemføre. Hvor
dan dette er sket i Det danske Antifonale skal belyses ved nogle eksempler.
Men først et eksempel på en tidebøns opbygning og liturgiske sammenhæng ud
fra mandagens vesper (DT 64ff, DdA I 124ff)s
Til indgang: 0, Gud, kom at fri mig - Herre, il mig til bistand.
Alle tidebønner ..indledes med en indgangsversikel som straks anslår den enkelte
tidebøns særpræg; her; bøn om frelse, tilflugt til Gud; ved morgensangen (laudes);
lovprisning af Gud, himmels og jords skaber, bøn om samfund med ham for den enl) Willi Apel; Gregorian Chant, London 1958,

8.34-35.
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kelte og for kirken} ved sekst (bønnen midt på dagen): bøn om Guds frelse og om
det rette sindelag over for næsten; ved godnat-sangen (completorium): bøn om Guds
varetægt i liv og død, fornyet lovprisning af skaberen.
Bibelsk psalme:

ps. 7»H“18; udtoget af ps. 7* med vers 18 som antifon: Jeg vil

takke Herren for hans retfærd, føjer sig ind i vesperens tale om frelse og til
flugt hos Gud.
Tekstlæsning:

2.Tess. 3,1-5 har relation til ps. 7 i modsætningen mellem den

gudløse, der tager sig selv til rette, men rammes af sin egen selvrådighed (syn
defaldsmyten) og så det at lade sig styre til Guds kærlighed og til Kristi ud
holdenhed.
Hymne:

Gud, som ved lysets glans har skabt/ den klare dag, o Herre mild,/ lys

for os med din herlighed,/ nu dagen hælder og forgår (5.årh./HV) giver udtryk
for vesperens aftenstemning og slutter sig til dens tema: tilflugt til Guds her
lighed og nåde: Lad sindet ikke mørknes, nu/ den ydre verdens lys går ud,/men
dækkede af nåden lad/ os skue frelsens indre lys.
Versikel:

Som røgoffer gælde for dig min bøn - Mine løftede hænder som aften

offer (ps. 141,2); jf. Hebræerbrevets ord om lovprisnings-offer som er: frugt af
læber som bekender hans navn (l3,15)»
Marias lovsang:

fast vesperbestanddel; lovprisning af frelsesgemingens fuld

byrdelse ved Guds menneskevordelse.
Afslutning:

bønner, Fadervor, tak, velsignelsen.

Leddenes indre sammenhæng er umiskendelig, vesperens tema indføjer sig under
tidebønnemes gennemgående præg: lovprisning af skaberen/genløseren og bøn om
frelse.
Arbejdet med at lægge gregorianske toner under de danske tekster, som var
grundlagt af Gunnar Pedersen, fortsattes, som nævnt ovenfor, siden 1948 af Finn
Viderø, der tog sig af responsorier, antifoner m.m., og Ethan Rosenkilde Larsen,
hvis opgave blev at lægge toner under Davidspsalmeme. Bag det hele ligger et
indtrængende studium af forholdene omkring sammensmeltningen af melodi og sprog
på latinsk grund og en tilsvarende sammensmeltning på dansk, samt et myreflittigt
arbejde med i det hele taget inden for det overdådigt rige forråd at finde frem
til de bedst egnede melodier og tekster, heri ivrigt bistået af Dag Monrad Møller
som med ihærdighed holdt arbejdet igang. Mange kilder er benyttet: hovedparten
af melodierne er taget fra benediktinernes antifonale, Antiphonale Monasticum;
det romerske antifonale og Arthur Adells Gregorianik har spillet en stor rolle
ved tilrettelægningen af psalmetoneme; men der er også hentet stof fra fransiskanemes kredse, fra gamle engelske og svenske håndskrifter og fra Niels Jespersøns Graduale. Under arbejdet har der været nær kontakt med det svenske parallelt
løbende arbejde, hvoraf meget er lært, men med selvstændig stillingtagen.
Hovedteserne for arbejdet har været: Sprogets rytme er urørlig, og melodi og
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tekst bør underlægges hinanden, således at de begge kulminerer samtidig. Herud
fra må så fordelingen af de trykbærende stavelser, hovedtryk og bitryk ske, på
en sådan måde at sætningsaccenten stedse er det afgørende; dette er meget vig
tigt, da det jo drejer sig om at frembære udsagn, meddelelser, budskab. Dansk
med sine mange ophobninger af ubetonede stavelser (efterkommerne, altergæsteme)
eller det modsatte: to trykstærke stavelser side om side som i "hans navns ære"
og den stadige skiften mellem hovedtryk og bitryk, som netop giver sproget sin
bølgende rytme, vanskeliggør gennemførelsen af disse principper. Egentlig skal
det føles, som om melodien "kun" udløser den melodi der skjult er tilstede i
teksten.
Et par eksempler skal illustrere fremgangsmåden:

I

Hovedtryk: =
bitryk:
Den der

sidder

i

den

“X

-X

XX

ubetonet:

Højestes skjul
-

x

XX-

For at bevare roen og balancen i ovenstående sætning (ps.91, DdA I, 94) har man
brudt med hovedreglen at melodiaccent ( tonen c) og sætningens tungeste accent
(på "skjul") bør følges ad. Bringes hovedreglen til anvendelse i dette tilfælde,
vil det let medføre en stakåndet uafsluttet frasering:
k ^

f

—

p

+

0

lyv

Ti

‘'

1

^

Højestes skjul
XXX-

Arbejdet med antifoneme har nærmest formet sig som et puslespil. I nogle
tilfælde kan man være heldig, så at den latinske original og den oversatte dan
ske tekst betoningsmæssigt stemmer overens, og så er sagen ligetil. I andre har
det kunnet lade sig gøre ved omhyggelig søgen i antifonemes tusindtallige skare
at finde en, hvis latinske tekst har samme accentforhold som den danske, der
skulle underlægges, som i følgende tilfælde:

EE

I'
* *

fv
EC

-f
■

DdA 54) Nu lyder der jubel og sejersråb i de retfærdiges
telte.
Liber
Au-xi-li-um
meum
a Do-mi-no, qui fecit coelum et terram.
Usualis
282)
I mange tilfælde er der gjort brug af de af Ferretti i Esthetique Gregorienne
anviste regler om indskydelse eller udeladelse af enkelte betonede eller ube
tonede stavelser og af sammenflikning af melodien af faste melodiformler inden
for tonearten, men taget fra andre melodier. Denne centonisation, som man kal
der det, er iøvrigt også kendt fra teksternes område helt fra oldkirkens dagej
jf. nedenstående eksempel.
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Vi

lov-syn-ger

Lau-da-mus

dit navn

no-men

tu-um

Gud, vor

in-cly-tum,

Her*re. (DdA 113)

no-ster. (?)

Der er således mange muligheder for smidig tilpasning efter sprogets rytme,
men med forbliven inden for den gregorianske stils rammer.

2)

'

Hymnerne, i alt ca. 2oo, spænder fra 4.årh. med navne som Ambrosius og Prudentius til vor egen tid med K.L.Aastrup og Harald Vilstrup, begge nulevende og
virksomme. Selvsagt vil de derfor udvise betragtelige svingninger såvel stili
stisk som indholdsmæssigt, præget som de er af forfatternes personligheder, skif
tende tiders stil og opfattelse, ofte blevet til som direkte indlæg i tidens de
bat -man tænke blot på Arianismens indflydelse på salmedigtningen og i det hele
udformningen af old- og middelalderkirkens liturgier- , men alligevel holdt sam
men ved, direkte eller indirekte, at være samtaler, svar på tiltale, hvor svaret
er givet forud netop gennem Guds tiltale.
Godt loo bærer mærket H.V., og af dem er igen 0.65 oversættelser eller bear
bejdelser af oldkirkelige og middelalderlige latinske hymner. Om arbejdet just
med den klassiske latinske hymne har Vilstrup selv ved lejlighed fortalt at er
kendelsen af at denne periode så at sige totalt savnes i vor salmebog har været
inspirerende for hans arbejde hermed, ligesom følelsen af at vor kultursituation
er mere på linie med den senantikke digtning end nogen tidligere periode har væ
ret det.
For tindertegnede at se synes dette især at gælde den første del af perioden
til og med Gregor den Store, hvor omplantningen af orientens tidligere omtalte
vidtspundne billedsprog til romersk traditions knaphed og klarhed finder sted.
Som eksempel kan henvises til den tidligere citerede hymne "Gud, som ved lysets
glans har skabt" der viser Vilstrups troskab mod originalens rimløse opbygning
på overgangen mellem den klassiske metriks byggen på stavelseslængden til den
kommende, hvor ordbetoningen sejrer. Med Sedulius dukker i 5»årh. anvendelsen af
rim op, tilsyneladende ganske tilfældigt strøet ud over versene, som det kan ses
i åbenbaringshymnen! "Hvorfor, Herodes, fjende grum" (DT s.2o3), hvor H.V. nøje
følger forlægget på dette punkt. På ss. 2l6-22o findes en række værdifulde hym
ner af Ambrosius, Prudentius og Gregor den Store som, med Gregors hymner som
midtpunkt, samler sig om skabelsen. En jævnføring med forlæggene viser, med hvil2)jf. "Gregoriansk sang på dansk" 1968.
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ken smidighed Vilstrup har formået at udnytte de respektive forfatteres versteknik, og hvor plastisk og rammende han kan gengive de ofte overraskende udtryk.
Luther siger et sted at han gerne så en tysk messe, men er skeptisk over for
de hidtidige resultater. At man oversætter den latinske tekst og beholder latin
ske toner og noder, lader han passere, "aber", fortsætter han, "laut nicht artig
noch rechtschaffen. Es muss beide, Text und Noten, Accent, Weise und Geberde aus
rechten Muttersprache und Stimme kommen; sonst ist alles Nachahmen wie die Affen
thun".

3)

Man har vist lov at hævde at med det foreliggende arbejde er det son ik

ke lykkedes for de danske reformatorer nået: at tilrettelægge en dansk tidesang
der lyder både artig og retskaffen, hvor både tekst og melodi, accent, fremførel
se og holdning er vokset ud af ret modersmål og stemme.
Ved fremlæggelsen af antifonalet afsluttede Finn Videre sin redegørelse med
følgende ord: så "lægger jeg nu Det danske Antifonale i hænderne på den syngende
menighed og håber, at det må blive til gavn og glæde
Spørgsmålet, om der i menigheden er en faktisk

og den Højeste til ære".

bhggrund for tidesang, er kom

pliceret og kunne give anledning til yderligere en artikel, eller bedre:en debat.
Følgende skal dog nævnes her.
Mange henvendelser, skriftligt og mundtligt, som fulgte i kølvandet på ud
sendelserne "Skolebørn synger (højtiden) ind", tyder på at der er et behov for
7

gudstjenesteformer, hvor man møder forkyndelsen så at sige uformidlet, kun be
roende på teksternes, bønnernes, lovprisningens indre sammenhæng som et alter
nativ til en prædikens med tilhørende salmers kommentering.
^ På Theologisk Oratoriums sommerkonvent i år fremførte en gruppe unge det
synspunkt at tidebønnen udgjorde et kristent alternativ til nyreligiøsitetens
meditation, yogaøvelser, dansens og sangens ekstase og i den yderste form: det
personlige gennembrud i bevidsthedsudvidende stoffer.
Blandt fremførelsesmulighedeme er der grund til at ofre den responsoriale
sang særlig opmærksomhed. Netop i omkvædssang kommer fællesskabet til udtryk i
en form som igen er kommet i udstrakt brug, og som kan bane vejen for den anti
fonale syngemåde.
Ved arbejdet med indførelse i tidesangen vil det være klogt at betragte Dansk
Tidebog og Det danske Antifonale som forrådskamre, hvorfra stoffet hentes frem og
lægges til rette. En udgivelse af kortere, forenklede tidebønner å la Ungdommens
tidebog ville nok ikke være af vejen.
Endelig skal det fremhæves at DT og DdA udgør et værdifuldt studieraateriale
for den der vil sætte sig ind i liturgisk opbygning, hymnernes verden, forholdene
omkring gregoriansk sang på modersmålet m.m. Her vil det være af stor Vu.rdi,om de
med udgivelsen, af antifonalets 2.del følger et fyldigt noteapparat med kildehen
visninger.
3) her citeret efter E. Abrahamsen: Liturgisk Musik, 1919* s«5o.
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Rettelsesliste til DDS.
ved domorganist dr.phil. Mogens Wdldike og
professor dr.phil. Jens Peter Larsen, København.

I HM 1973 s.41ff bragte vi en rettelsesliste til de historiske oplysnin
ger om salmebogens tekster, udarbejdet af H.Dahn og A.Malling, idet vi sam
tidig stillede en tilsvarende rettelsesliste i udsigt for melodistoffets ved
kommende. Dette løfte indfrier vi ved nedenstående liste med ca.loo rettel
ser tilkommet i årenes løb siden 1953•
Efterhånden som de melodiske rettelser er tilgået Vajsenhuset, er de ble
vet optaget i de nye salmebogsoplag. Det er således kun de med + afmærkede
rettelser, som endnu ikke findes rettet i sidste udgave 1972, dvs. ca.lo$.
red.

3.
+4.

Th.Laub 1918. Th.Aagaard 19o9.
Th.Laub 1896 efter førreformato
risk julevise.
8. Efter førreformatorisk tysk fol
kevise.
+20. W.Groft? 18.årh.
22. Th.Aagaard 1932.
26. i.P.E.Hartmann 1852. (J i st.f.
I - alle steder)
38. Tysk folkevisemelodi ca.1560
39• Kaj Fønss-Jørgensen
+50. Prahl og Heinebuch 1892. Th.Aa
gaard 192o.
+52. Engelsk visemelodi ca.l6oo.
64. Joach. a Burck 1594.
89. Førreformatorisk leise. Dansk
folkemelodi (1814)*
91. Th.Laubc 1881.
94* Førreformatorisk julevise
+106. K81n 1599.
107. J.P.E.Hartmann 189o« Th.Aagaard
1933.
113. J.G.Meidell ca.l84o. Th.Laub 1917
115. J.G.C.StSrl 171o. Østrigsk jule
vise (1819).
119« J.P.E.Hartmann 1861. Svensk fol
kemelodi (1694).
127. Carl Nielsen 192o.
138. Melodi fra Horns slb. 1544«
180. Førreformatorisk melodi.
182. A.P.Berggren 1853.
184• Melodi fra Wormordsens hdbg.1559.
190. Førreformatorisk leise, etc.
191. Joh.Walter 1524.
193« Førreformatorisk melodi.

195.
+203.
206.
207.
215.
218.
223.
226.
228.
233«
246.
+248.
251.
262.
274.
279.

295.
296.
303.
+308.
312.
+322.
339«
342.
+350.
355.
358.
365.
377.

Th.Laub' 19o9.
J.A.P.Schulz 1793 (?).
Carl "Nielsen (191o ?_).
H.Rung 1851.
Crailsheim ca. 1565.
J.Chr.Gebauer ca.l87o. Th.Laub
1915.
H.Rung 1851.
Fr.Flemming 1811.
Svensk melodi (1694)
Tysk folkevisemelodi (1544).
Førreformatorisk leise.
Chr.Bamekow 1858. Th.Laub
19o2 efter M.Franck 1628.
L.M.Lindeman I876. Th.Laub 19oo,
Engelsk melodi ca.1558
»J.G.Ebeling I667.
L.M.Lindeman 1862. Th.Laub 19o7
(årstallet er rigtigt i første
udg., men galt rettet til 19oo
i senere.)
Klug 1533 (22)
Wittenberg 1543.
Tysk melodi 1546.
Mel. C.Balle 185o(?).
Wien 1774.
Katolsk melodi ca. 183o ?.
Efter førreformatorisk hymne.
J.P.E.Hartmann I860.
Th.Laub 1923.
Prahl og Heinebuch 1892.
L.M.Lindeman 1863. Th.Laub 1917.
Oluf Ring 1938.
Th.Laub 1888.
Oluf Ring 1932.
(fortsættes side
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Fortabelsens æt
BIDRAG TIL FORTOLKNING AF ET OMSTRIDT SALMEVERS
ved pastor Harald Vilstrup, København.

Da Salmebogskonunissionen i sin tid valgte at optage salmen, Du, som går ud
fra den levende Gud (DDS 248 - Sangværk I 1837 nr.

360) med alle 6 vers, kom

man til at sætte en diskussion igang om betimeligheden af optagelsen af det
sidste vers, som ikke var med i den tidligere salmebog. En diskussion, som al
drig synes at ville få ende. Den dukker stadig op påny.
poetisk nok, bryder det ikke salmens helhed?
det forstås?

Er dette

Og hvordan skal

6. vers

det overhove

At det ikke er ganske ligetil viser de forskellige, tit gan

ske modsatte fortolkninger: Mens Uffe Hansen urgerer "mennesker alle" og hæv
der, at så kan "fortabelsens æt" overhovedet ikke være at søge i menneskever
denen, glæder Chr. Bartholdy sig over, at det dog kan være godt at blive min
det om fortabelsens mulighedl

Når verset kan læses så forskelligt, kan man

mene, det var rimeligt helt at udelade det. Ikke sjældent ses det da også, at
man udelader det.

Spørgsmålet er dog, om man ikke så kommer til at give sal

men et andet sigte end ment af Grundtvig.
En ting synes jeg alle må kunne blive enige om, enten man så er tilhænger
eller modstander af versets optagelse: Hele det sidste vers, men navnlig
slutlinjerne

med det tungeste ord af alle "fortabt" som salmens udklang, må

virke som et chock, selvom det er sjældent, at der fra tilhængerside er givet
udtryk for det. - Man kører frem gennem strålefryd, fra det ene herligt lysen
de syn til det andet.

Det går stærkere og stærkere - men så lige tilsidst den

ne voldsomme opbremsning!
Men lad os først se på salmen i dens helhed, både som grundtvig-digtning
og som "efterligning"*) af Montgomerys engelske, 0 Spirit of the living God;
den er som gendigtning noget enestående . Grundtvig oversætter ikke, men op
tager i sig den engelske digters oplevelse af natur og ånd i ét, og digter så
sin salme ud fra denne oplevelse. Vi ser på den engelske tekst«

0 Spirit of the living God!
in all thy plenitude of grace,
where'er the foot of man hath trod.
descent on our apostate race.
Grundtvigs eget udtryk.
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Give tongues of fire and hearts of love.
to preach the reconceiling word;
give power and unction from above.
whene'er the .joyful sound is heard.

Be darkness at thy coming light,
confusion order in thy path;
souls without strength inspire with might;
bid mercy triumph over wrath.

0 Spirit of the Lord! prepare
all the round earth her God to meet:
breathe thou abroad like morning air
till hearts of stone begin to beat.

Baptize the nations; far and nigh
the triumph of the cross record:
The name of Jesus glorify,
till every kindred call him Lord..

God from eternity hath will'd.
all flesh shall his salvation see;
so be the Father's love fulfill'd,
the Saviour's sufferings crown'd thro' Thee.
Går vi fra den engelske tekst over til at betragte salmens form hos Grundt
vig, er det mere forskellen end ligheden, der falder i ørene.
blik tænke: Er dette overhovedet den samme salme?

Man kan et øje

Er dette en engelsk salme?

den forekommer os så inderlig dansk. D.v.s. grundtvigsk; for før Grundtvigs tid
havde vi jo ikke så

blomstrende salmer her til lands.

Versmålet er helt ander

ledes: i stedet for Montgomerys almindelige 4_fods jamber har vi fået Grundt
vigs fejende daktyler.

Det giver i sig selv en udvidelse på nogle få stavelser,

men derudover har Grundtvig forøget strofen (verset) med to linjer.

En sådan

oppustning af formen (inflation!) vil for det meste være farlig. Bruges flere
ord til at udtrykke det samme, bliver der jo let tale om en devaluering af ord
ene.

Hvis da ikke oversætteren(gendigteren) selv har så rigeligt med poetiske

resourcer, at han kan fylde det forøgede skema ud med digterisk liv; og det
tør vi nok påstå, at Grundtvig havde! Også den ekstra formelle luxus kan han
tillade sig, at forsyne 1. og J. linje med indrim.

Dog trods alle forskelle

ser vi snart, at det er Montgomerys salme, Grundtvig "efterligner". Ja vi kan
sige, han følger den ret nøje - mer end det så ofte er tilfældet hos Grundt
vig.

Til det sidste - næsten! - følger han tankegangen hos Montgomery, dog

således at det, der hos Montgomery kun er kim, udfolder sig fuldt og helt grønnes og blomstrer - hos Grundtvig. Blot den antydede morgenluftning hos
Montgomery bliver til den berømte majmorgenvision hos Grundtvig, v. 4»
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Jeg har fremhævet de antydninger i den engelske tekst, som bliver til strå
lende syner i den danske. En typisk grundtvigsk ændring kan vi notere os:
Hvor Montgomery beder Ånden om "at stige ned til vor frafaldne slægt", siger
Grundtvig: " o bliv dog her". Jvf. DBS 25o:

Vi skal ej
som du var
men sukke:
Guds Åndi

råbe: Kom til osi
i det fjerne,
Synd og død til trods
bliv hos os gerne.

(Hvilket dog ikke forhindrer, at Grundtvig i andre salmer kan sige: Kom
Helligånd!).
Trods al glæde over Grundtvigs højinspirerede pragtoversættelse må det
ikke overses, at den engelske salme i sig selv er et fortræffeligt digt, vel
værd at oversætte: Med kraft og konsekvens føres tankegangen frem til sit
højdepunkt: håb og bøn om, - ja i realiteten påstand om alle menneskers ende
lige frelse, som kronen på Åndens gerning!

So be the Father's love fulfill'd,
the Saviours sufferings crown'd thro' Thee.

Her er det at Grundtvig viger tilbage, ja slår bremserne hårdt i.

Læren

om alles endelige frelse, teologisk kaldet "apokatastasis" efter Ap. Gern. 3»21,
" alle tings genoprettelse", således opfattet, at al fortabelse skal have en
de, alle skal blive salige - denne (kættetske) lære er tydeligt Montgomerys.
Men det er ikke Grundtvigs!

Det er kernen i problematikken omkring vers é.

Grundtvig kan ønske, og også bede om alles frelse, men han kan ikke postulere
den. Han véd og må sige det, at der en "fortabelsens æt", for hvilken han
ikke tør håbe på frelse.
Vi finder ofte, ikke mindst i bibelsk sprog den sprogbrug, at et absolut
udsagn fremføres for derefter at begrænses ved tilføjelse af en undtagelse.
Således Joh. 3»32 fs "Ingen modtager hans vidnesbyrd" - " Den, som har modtaget
hans vidnesbyrd...", Matt. 12,31:

"Al synd og bespottelse skal tilgives"-

" men bespottelse af Ånden skal ikke tilgives". Eller Joh. 17,12: "Ingen...
gik fortabt" - "uden fortabelsens søn..."

Dette sidste sted har direkte til

knytning til vort problem: "fortabelsens søn"- altså medlem af en slægt af
fortabte. Dette, både det negative, fortabelsen, og det positive, bevarelsen,
skete, "for at skriften skulle gå i opfyldelse."

Vi får ikke at vide, hvilke

skrifter, men vi ledes på vej af Grundtvig, som i et vers efter græsk om Ju
das siger (Sangv. I 1837» altså fra samme tid som gendigtningen af DDS 248):
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Søn vax Judas af de øgleunger,
som bagtalte Gud med deres tvinger,
mens hans manna var i deres mund,
thi, med himmelbrødets smag i munden,
gik han bort med dragen fra afgrunden,
solgte Herren i den samme stund!
Lad os, du som mennesket har skabt,
med umennesket ej gå fortabt.

Her får vi svar på spørgsmålet om, hvilke de Maner'' vax fra hvem "fortabel
sens søn" åndeligt nedstammer, altså hvad " fortabelsens æt" er.

Tillige får

vi svar på det spørgsmål (som vist forresten ingen har stillet før): Hvor stam
mer de to sidste linjer i DBS 248 fra?
mod!

Pra Montgomery stammer de ikke - tværti

I hvert fald for mig er det ret indlysende, at de i ordlyden, ikke mindst

den stærke rimklang, er en genlyd af judasdigtets slutning.

Det ses ikke så

sjældent, at stor-oversættere - som i vor salmedigtning foruden Grundtvig også
Brorson - blander motiver og gloser fra forskellige oversættelser sammen.
Hvem er så disse "øgleunger" denne "fortabelsens slægt", Judas' åndelige forfædre?

Det er ikke svært at bestemme, hvem der er ment:

Der er tale om de

genstridige Israelitter, som under ørkenvandringen gang på gang gjorde oprør mod
Moses (og det vil sige mod Gud!)

Først ved Massa og Meriba, hvorom vi læser i

2.Mos. 17,2ff.: "Da kivedes folket med Moses og sagde, "skaf os vand at drikke!"
og Moses svarede dem: "Hvorfor kives I med mig, hvorfor frister I Herren?..."
Denne frygtelige tillidskrise og lignende senere,

f.eks., hvad der fortælles

4. Mos. 14,22, om hvordan Israel nægtede at drage op mod det forjættede land,
giver genlyd gennem hele den øvrige hellige skrift, navnlig i Ps. 8 ff.:

Forhærder ej eders hjerte som ved Meriba,
som dengang ved Massa i ørkenen,
da eders fædre fristede mig,
prøved mig, skønt de havde set mit værk.
Jeg væmmedes fyrretyve år
ved denne slægt, og jeg sagde:
Det er et folk med vildfarne hjerter,
de kender ej. mine veje.
Så svor jeg i min vrede:
De skal ikke gå ind til min hvile.

Dette psalmested citeres udførligt i Hebr. 3»7 ff»» 9é> også andre nytestamentli
ge steder hører herhen, F.eks. l.Kor. lo,l ff, hvor Paulus taler om, hvorledes
Israel i ørkenen havde - i forbilleder - alt hvad der hører til frelsen: sakra
menterne og i dem Kristus selv: "Alligevel fandt Gud ikke behag i de fleste af
dem, men de blev slået ned i ørkenen".

Vi kan også tænke på Ef. 2,2 og 5,6, om

Guds vrede som kommer over "ulydighedens børn", eller "genstridighedens børn"=
"fortabelsens sønner".
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Dette er baggrunden, det mægtige bibelske perspektiv, bag de to slutlinjer,
hvormed Grundtvig brat bremser op for Montgomerys apokatastasis-sværmeri, - som
han var lige ved at. lade sig rive hen afi

Grundtvigs ændring er ikke kunstne

risk bestemt - snarere kunne vi sige, tværtimod! - Men teologisk.

Grundtvig læ

rer ikke, at alle uden undtagelse skal frelses."Se DDS 2ol v.6 og (navnlig) 7,
hvor vi i originalen læser (Sangv. I, nr. 234)s
Flyv da til Himlen,
hjerte! rod at fæste,
så ej med vrimlen
helved du skal gæste,
synke med afgrundens kryb
i bundløse dyb.

Åt Grundtvig selv har følt, at slutlinjerne kommer brat og uforberedt i
"efterligningen” af Montgomerys salme, kan vi - måske? - se et vidnesbyrd om i
en rettelse, han siden har foretaget i 1. vers lirije 3-4:

Løgneren æt, som gør Talsmanden træt,
står dig genstridig for øje...

H.V.

RETTELSER TIL DDS. fortsat fra side lift

566. Th.Laub før 19oo.
392. Forsamlingsmelodi (1862.)
393* J.Chr.Gebauer 1852. Efter dansk
folkemelodi (1814).
396. Th.Laub 1922.
+407. Efter tysk folkevisemelodi,
16.årh.
413* Darmstadt 1698.
420. Wittenberg 1533.
422. Førreformatorisk melodi.
442. Førreformatorisk processionssang.
457. Kaj Fønss-Jørgensen 1926.
460. C.F.Viborg 1878. Joh.Crixger I653.
468. Joh.Cruger 1647.
496. Klug 1533 (29)
510. A.P.Berggreen 1852.
Fra Horns slb. 1544«
517. Melodi fra Pontoppidans slb.l74o.
518. Halle 1716.
520. W.H.Monk 1861.
525. Dansk visemelodi, 17»årh.
529. Th.Laub 1885.
544. J.P.E.Hartmann 1873»
C.C.Hoffniann 1878.
554* J.Neander 1680. Tysk visemelodi
ca.lSoo.
561. S.Gastorius ?_ 1681.

578. Halle 17o4» Forsamlingsmelodi
(1893). Th.Laub 1913»
592. V.Kalhauge 1863.
594. Førreformatorisk melodi.
612, Leipzig 1625.
618. Frankfurt 1569.
632. Chr.Bull 1851.
638. J.H.Schein 1628.
661. J.H.Nebelong 1881. Th.Laub 19o8.
667. Joach.Magdeburg 1571.,
671. Tysk folkevisemelodi 1535.
684. Melodi fra Kingos graduale 1699.
69O. Joh.Schop ?_ 1642. H.O.C.Zinck
18ol.
700. Oluf Ring ca. 1915.
706. Joh.Schop £ 1642.
724. Mel. Jeg ved et evigt Himmerig,
(eller som 12.)
728. Prahl og Heinebuch 1892.
730. Efter katolsk valfartsmelodi,
16.årh.?
733. Oluf Ring 1933.
740. J.P.E.Hartmann 1876.
744. Melodi fra nederlandsk psalter
154o.
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Om salmebogens ajourføring
ved biskop W. Westergård Madsen.
«

Henvendelsen i forsommeren 1973 til Det kgl. Vajsenhus' direktion fra re
præsentanter for Københavns Præstekonvent og Salmehistorisk Selskab med til
bud om at stille sig til rådighed med hensyn til forslag om forbedringer i
Den danske Salmebogs registre og Salmebogens historiske oplysninger er af di
rektionen blevet modtaget med taknemmelighed, da man i høj grad havde følt
nødvendigheden af en sagkyndig hjælp til salmebogsudgivelsen.
Der er nu fra direktionen rettet henvendelse til følgende om at indtræde
i et udvalg:
Sognepræst Kemp, cand.theol. Lyster, domorganist Wbldike, tegneren Ellegaard Frederiksen, pastor Mogens Hansen og fru Karen Lundblad. Fremdeles er
forlagsboghandler Haase med i udvalget.
I indbydelsen hedder det, at man i første omgang skulle koncentrere sig
om følgende 3 opgaver:
1.

at rådgive med hensyn til ændringer og ajourføring vedr. Den danske
Salmebog.

2.

at finde veje til at medvirke til udgivelsen af nye sange og salmer til imødegåelse af det store behov, der findes, ikke mindst blandt børn
og unge.

3.

at overveje en opfordring til Kirkeministeriet om nedsættelse af et per
manent salmebogsudvalg - der skulle have til opgave evt. at udarbejde
forslag til
a)

Salmebogstillæg

b)

En ny salmebog.

Fra direktionens side ønsker man, at udvalget skal have frie hænder til
dels at inddrage yderligere sagkyndig hjælp og dels at forebringe direktionen
forslag, som man mener imødekommer foreliggende behov.
Det er Vajsenhusets håb, at dette udvalg vil bidrage til et levende ar
bejde med salmebogen. Naturligvis er det begrænset, hvad man kan ændre i en
autoriseret salmebog, men praktiske ændringer og direkte unøjagtigheder i hi
storiske angivelser lader det sig nok gøre at justere, og så må udvalgets
samarbejde med direktionen motivere en fremtidig mere gennemgribende revision
eller videreudvikling og forberede de skridt, der bør tages med hensyn til eventuelle tillæg til salmebogen, og det kan ikke ligge uden for Vajsenhusets
forlagsinteresse at tage beskæftigelsen med salmeforsøg alvorligt.
(jfr. artiklen "Rettelser til DDS 1953"» HM.nr.l-1973i side 38-39» red.)
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Niels Bredals "I Jesu navn går vi tilbords"
og bordbønnens sakramentale indhold
ved antikvarboghandler Poul Grubb, København.
Bordbønnens oprindelse må vist søges langt tilbage og er formodentlig af
førkristelig oprindelse, måske en almen religiøs handling.
NT fortæller flere steder, at Jesus bad ved måltidet, Matt.14,19 ( Bespis
ningen i ørkenen ), Matt.26,26 ( Den sidste nadver ) Luk.24,3° ( Emaus ). Om
Paulus fortælles det Ap.G.27,35 for at nævne nogle tilfældige eksempler.
Der er også i bordbønnen et slægtskab med oldkirkens nadvemydelse i hjem
met og med den personlige bøn i bunden eller fri form. I de bønner, der har
stået til min rådighed, er der dog mærkbar forskel mellem dem og lønkammer
bønnen. Bordbønnen anvender a,ltid de personlige pronominer i flertal, forud
sætter en kreds af spisende, modsat lønkammerbønnens naturlige entalsform.
For mig har det, som bruger af bordbønnen flere gange daglig gennem hele
mit liv, hidtil været en selvfølge, at den var en tak for mad og intet andet.
Således som det er for Englænderen, når han rejser sig fra måltidet og siger
” Grace ”, men to ting har bragt mig på den tanke, at bordbønnen har et videre
og dybere sigte.
I sin lange artikel i H.M. l.årg.3 om Bredals bordvers udkaster Jens Lyster
s,14f den tanke, at Bredal har taget kultordene til indtægt for det alminde
lige måltidsfællesskab i linien: ” at spise drikke på dit ord
Imidlertid fik verset pludselig

kort tid efter fornyet interesse for mig,

da jeg ved en gudstjeneste i Skelskør kirke sidste søndag i oktober 1972 hørte
det anvendt efter indstiftelsesordene, da nadvergæsterne forlod bænkene i ski
bet for at modtage nadveren ved alteret. Anvendt her var verset forståeligt
helt igennem og uden gåder.
Men - er verset oprindeligt et nadververs eller et bordvers? Er det sidste
tilfældet, melder spørgsmålet sig: Har bordbønnen et sakramentalt indhold?
Meget taler for det, selv om det for mange vil være en forargelig tanke.
Uden at kaste mig ud i en omfattende , og for mig umulig gennemgang af nad
verens theologi og de forskellige

kirkesamfunds opfattelse af den, kan jeg

vel som ikke-theolog kort sige, at det er en lydighedshandling, der understre
ger både det lodrette fællesskab ( til den treenige Gud ) og det vandrette
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(til menigheden) og i sig rummers l) Syndsbekendelse 2) Bekendelse j) Et my
stisk element, der gennem synlige gaver meddeler os usynlige

4)

En tak for

disse gaver og alle gaver.
Med skiftende styrke er alle disse led tilstede i bordbønnen, selv om det
mystiske oftest skjuler sig i antydninger og i takken for de synlige gaver,
maden og livet.
Stoffet til bordbønnen kan være meget forskelligt. Hvor man i hjem, ved
møder og på lejre anvender den flere gange daglig, må man ofte søge vidt ud
og anvende vers der mere er knyttet til tidspunktet på dagen end til takken
for maden, eller som vi har gjort det: anvende vers, der er knyttet til kirke
året (f.eks. Juleaften: Kom Jesus vær vor hyttegæst. Juledag: 0 kom til os
alle Du højtidens drot).
Dog, hvad man end anvender, er verset altid et udtryk for fælles glæde,
tak eller eventuel sorg (f.eks. Gud ene tiden deler). Kort sagt udtryk for et
fællesskab med dem, der slutter kreds om bordet og med en mere ubestemt kreds
af ikke tilstedeværende. Og sidst, men ikke mindst, et fællesskab med den tre
enige Gud.
Bekendelsen til den treenige er dog oftest svag m.h.t. andet og tredie led
i trosbekendelsen. Det a: skaberen og den, der opholder vort liv som mere er
genstand for vor henvendelse, end det er Kristus og Helligånden.
En gennemgang af Fibigers 55 bordbønner fra 1928 gav til resultat:
Tre af bønnerne henvender sig til Jesus.
Fjorten af dem nævner Jesu navn.
En af dem har benævnelsen, Herre Krist.
En tager hele Treenigheden med (Velsign vort hua).
At Gud under måltidet ikke blot mætter os, giver det daglige brød, er en
tanke som ikke er bordbønnerne og deres digtere fremmed. Flere kredser om den
tanke, at han usynlig er tilstede ved måltidet, enkelte vers antyder endog i
måltidet. Fra Fibigers samling kan vi tage tre eksempler:
32)

Sæt Dig usynlig blandt os ned
og mæt os i din kærlighed.
(likendt forfatter)

9)

Bespis vor sjæl med livets brød,
som Jesus tjente ved sin død.
(Kingo)

28)

Oplad for os Din milde hånd
og styrk os nådig ved Din ånd.
(Ingemann)
At der er udtryk for tak i bordbønnen, behøver vi ikke at beskæftige os

med, det er selve dens væsen, og det fremgår af det foranstående, at denne tak
ikke altid kun er en tak for maden eller dette måltid, men:
1
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...

for alt hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

At sætte lighedstegn mellem bordbønnen og nadverens sakramente er ikke den
ne artikels formål, det ville være sværmeri, men den er et forsøg på fra læg
mandsside at pege på visse parallelle træk. En videre undersøgelse af bord
bønnens stof, dens anvendelse i forskellige retninger og til forskellige ti
der ville have stor interesse, men ligger udenfor denne artikels rammer.

Bredals bordbønner
ved universitetslektor mag.art. Skime Helg Bruland.
I artikkelen Niels Bredals salmer (HM nr.J, 1972) behandler Jens Lyster
bl.a. Bredals bordbønner. I slutten av avsnittet "Bordbønnernes videre skæbne"
siterer han hva jeg vil kalle et variantpar, datert 1761, og spør: "Måske kun
ne nogen blandt HM's læsere gøre opmærksom på endnu ældre forekomster af Bre
dals bønner?" (s.18) - Hermed meddeles 2 eldre variantpar.
Det første fins s.420-421 i Den Siette Tomus eller Deel offuer Lutheri
Catechismum .... (l653)> dvs. 6. bok av det enorme verket Postilla Catechetica I-VIII, trykt og utgitt i Christiania I65O-I665, forfattet av Romedalspresten Christen Staffensøn Bang:
I lEsu Naffn gaa wi til Bord/
Æde oc dricke pan dit Ord;
Gud til Ære / oc os til Gaffn/
Saa faa wi Mad i lEsu Naffn / Amen.
I lEsu Naffn haffue wi ædt/
Aff 01 oc Mad ere wi mædt:
Gud unde os der aff Styrcke oc Gaffn/
Oc altiid ad loffue dit hellige Naffn / Amen.

Det andre fins i "En synderlig Ny ABCEET .... Aff Jens Jensøn Hiøring.
Medtienere til Halmsted. .... l66l .... Kiøbenhaffn ...." :
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I IE-su Naffn gaar vi til Bord/
Æ-der oc dric-ker paa dit Ord/
Dig til Æ-re oc os til Gafn/
Saa faar vi Mad i IE-su Nafn Amen.
I IE-SU Nafn saa haf-ver vi ædt/
Af 01 oc Mad saa er vi mæt/
HEr-re Gud gif os der af Gafn/
At lof-ve oc pri-se dit he-li-ge Nafn/
Amen.

Stavelsene er her adskilt fordi tekstene jo tjener som tidlige leseøvelser.-

Tilfø.jelse til Bredals bønner ved J.L.
Skirne Brulands fremdragelse af bordbønnerne i netop denne form er interessant.
For det første, fordi vi her har et tidligt vidnesbyrd om at bordbønnerne
levede videre i en skikkelse, der synes upåvirket af Thomissøn. Og det til trods
for, at Thomissøns version fandt optagelse i en række fuldkomne salmebøger og
derved kunne formodes at have slået alle konkurrenter ud.
Ved siden af salmebogstraditionen har der altså levet en noget enklere lære
bogstradition, hvori Bredals lille skrift er den tidligst kendte kilde til op
lysning om bønnens form. Vi ser, hvorledes bønnen en menneskealder senere er
undergået visse ændringer. Bønnen før måltidet lød i lin.3 hos både Bredal og
Thomissøn: "Hannom (dvs. Jesus) til loff, Oc oss til gaffn" (jfr.HM 1972, nr.3
side 9). Staffensøn Bangs variant i 1653 går ud på, at måltidet sker til Guds
ære. Sikkert for at få en analogi til 3*lin. i bønnen efter måltid! I Jens Jensøn Hiørings tekst ædes og drikkes der stadig til Jesu ære: "Dig til Ære..." I
den version som vi kender fra DDS nr.742 vers 1 er de to varianter fra ortodok
sien så at sige smeltet sammen: "dig Gud til ære...", hvilket i realiteten bety
der en saglig sejr for Bangs forslag.
For det andet er det interessant at se varianten i lin.4 af Bangs bøn efter
måltidet. Her er sket en bevidst teologisk korrektion af Bredals tekst (...HERRE
Gud giffue oss der aff gaffn. At loffue oc priisse dit Hellige Naffn.), der, jfr.
HM 1972 nr.3 s.l6, lader muligheden for fortjenestetanken (meritum) stå åben. Den
ne mulighed er i Bangs tekst udelukket. Det skulle ikke undre, om det var den lær
de norske teolog selv, der er ophavsmand til varianten.
Opmærksomheden henledes på en sarlig art kilder, der vist nok er undgået sal
mehistorikernes opmærksomhed. Nemlig de étbladstryk eller kisteblade (til at klæ
be på indersiden af de gamle kistelåg),som tidligere fandtes i mange almuehjem.
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V.E.Clausen har i Det folkelige danske træsnit i etbladstryk l65o-187o, Kunksgaard 1961, givet en oversigt over kendte tryk. Som nr.166-169 findes s.119 for
skellige tryk af "Børns gudelige Bordlæsning" fra begyndelsen af 19.årh. Begge
Bredals bønner er optaget. Variant af formel art i bønnen efter måltids "...Her
re Gudi giv os deraf Nytte og Gavn..."

Endvidere har etbladstrykket Sthens ri

mede bordbøn fra 1589, se HM 1972 nr.3»s.2o, i en ret ordrig form.
JL.

Samfundet Dansk Kirkesangs
sommerkursus 1973
ved organist, cand.mag. Hans Krarup, Haslev.

Samfundet Dansk Kirkesang afholdt i dagene.29.juli-4«august 1975 sommerkur
sus på Herning Højskole. Jeg skal med disse linier forsøge at give et lille ind
tryk af, hvad der foregik på dette sommerkursus.
Samfundet Dansk Kirkesang, der i januar måned fejrede sit 5o års jubilæum,
blev stiftet for at udbrede kendskabet til Thomas Laubs arbejde med den danske
salmesang, dels gennem udsendelse af samfundets årsskrift, dels gennem afholdel
se af sommermøder, der har fundet sted lige siden samfundets stiftelse, bortset
fra nogle få år under 2.verdenskrig. I de senere år har samfundet desuden stået
bag en række facsimileudgivelser af bl.a. Kingos Graduale, Thomissøns Salmebog
og Breitendichs Koralbog.
I mange år har det således været Samfundet Dansk Kirkesangs opgave at mis
sionere for den laubske kirkesangstradition, ikke mindst ved bevidst at henlægge
sommermøderne til skiftende landsdele. - I dag stiller sagen sig lidt anderledes.
Laub er jo i dag i det store og hele en given sag i den danske folkekirke, - der
er ikke så meget at missionere for mere. Det har da også været på tale, at man
burde ophøre med sommermøderne og i stedet koncentrere sig om udgivervirksomheden.
Men ved sommermødet i 1972 (på Nørre Nissum Seminarium) kom det frem, ikke mindst
fra en række unge deltagere, at man burde fortsætte sommermøderne, om end L en
lidt anden form end den hidtil praktiserede.
Medens man hidtil havde lagt vægten på korsangen som forberedelse til den
store, afsluttende kirkekoncert, samlede man i år kræfterne om studiekredsvirk
somheden, således at sommermødet i år ændrede navn til sommerkursus. Man hen
vendte sig i første række til organister, kirkesangere og præster der i øvrigt
iflg. et kirkeministerielt cirkulære (8/ll 1967) har mulighed for at søge deres
menighedsråd om dækning til udgifterne ved deltagelsen. Der var i år mulighed
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for at deltage i studiekredse i enten orgelspil, stemmelægning eller i gudstjene
steforståelse. Der blev oprettet 6 hold i orgelspil med en række af vore kendte
ste organister og pædagoger som vejleder^: Niels Aage Bundgaard, Inge Eønnerup,
Poul Børch, Heinrich Hildebrandt-Nielsen, Grethe Krog og Vera østergaard. I stem
melægning havde Sten Høgel og Torben Stig Nielsen, begge uddannede sangpædagoger,
ledelsen. Professor dr.phil. Christian Thodberg tog sig af studiekredsen i gudst j,enesteforståelse.
Selv om disse studiekredse optog en stor del af den samlede tid, havde man
dog ikke helt udeladt, hvad der i mange år har hørt til de "faste led" ved som
mermødernes sa.lmegennemgang, foredrag og korsang.

I salmegennemgangen gennemgås en række salmer set ud fra såvel tekstlige som
melodimæssige synspunkter. I år tog Chr. Thodberg og K.L.Aastrup salmer op, der
fører tilbage til den romerske gudstjenestes højdepunkter - , salmer fra refor
mationstiden, og salmer af Grundtvig. Mag.art. Erik A.Nielsen beskæftigede sig
med salmer, der tager deres udgangspunkt i det almindelige hverdagsliv og års
tidernes vekslen i salmedigtningen. Melodierne til de tilsvarende salmer blev
belyst af Henrik Glahn og Jens Peter Larsen.
Der blev holdt 3 foredrag, alle af almen oplysende karakter, man kunne måske
kalde dem "oversigts-foredrag": gregoriansk sang (Finn Egeland Hansen), den verds
lige vise og reformationstidens salmesang (Henrik Glahn) og salmegennembruddet
i Danmark i det 19.årh. (Jens Peter Larsen).
Endelig bør korsangen omtales. Den blev i år ledet af Samfundet Dansk Kirke
sangs daværende formand og nestor, Mogens Wøldike. Deltagelse i korsangen stod
åben for alle, og man havde i år bestræbt sig på at indstudere så let tilgænge
lige og alligevel lødige korsatser, at så at sige alle kunne være med. Selv om
der var afsat betydelig kortere tid til korsangen end tidligere, lykkedes det al
ligevel Mogens Wøldike at sætte et smukt og festligt program på benene i en for
træffelig udførelse. Der blev sunget satser af Vulpius, Rhaw, Erythræus, Walther
og Thomas Laub. Endvidere opførtes Heinrich Schiitz' s geistlige koncert: "Farit

sæeren og tolderen" for soli, kor og continue. Inge Bønnerup var den virtuost
spillende orgelsolist i værker af Bruhns og Bach og spillede alternerende med
korets gregorianske strofer Kyrie-satser fra Couperins "Messe solemnelle å 1'
usage des paroisses."
Det er det almindelige indtryk, at dette års sommerkursus blev en meget stor
succes. Alene den kendsgerning, at man måtte afvise omkring 'Jo organister, kirke
sangere og andre interesserede,viser, at. behovet for oplysning og efteruddannelse
for de omtalte emner er enorm. Der var 145 deltagere på kurset, og det var, hvad
der kunne presses ind på højskolen.
t

.

Det kan allerede nu siges, at sommerkurset 1974 afholdes på Sønderborg Idrætshøjskole fra

4.-lo.august.

Den voldsomme tilslutning til studiekredsene i
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orgelspil har medført, at man ved Sønderborg-kurset vil søge at oprette op mod
lo hold studiekredse med hver sin orgellærer. - Medens sommerkurset 1973 arran
geredes med tilskud fra kirkeministeriet samt Ålborg og Viborg Stifter, er det
i 1974 hensigten at søge Ribe, Haderslev og Århus Stifter om tilskud, således
at præster, organister, kirkesangere og andre interesserede fra disse tre stif
ter vil få fortrinsret ved tidlig tilmelding. .

IAH s salmekpngres i Dubrovnik 1973
ved Jens Lyster.

Internationale Arbeitsgemeinschaft flir Hymnologie (lAH) er en fri sammenslut
ning af forskere og praktiske folk fra kirke og videnskab, der beskæftiger sig
videnskabeligt med historiske og aktuelle forhold vedr. salmesang og gudstjene
stens musik. Gennem dette arbejdsfællesskab mellem teologer , musik-, sprogog litteraturfolk fra mange lande af mange kristne konfessioner forsøges gennem
ført en frugtbar samtale og en stadig udveksling af forskningsresultater. Hvert
år udkommer IAH's publikationsorgan "Jahrbuch fiir Liturgik und Hymnologie” fra
Johannes-Stauda-Verlag, Kassel, som medlemmerne dog ikke er forpligtet til at
købe. Det er en særdeles værdifuld - desværre ikke ganske billig - årbog, som
foruden mange store og små artikler rummer litteraturoversigter fra de enkelte
lande, således alle de nordiske undtagen Island.
Hvert andet år arrangerer IAH i august måned en konference over et bestemt
tema. I 1971 således i Vadstena over temaet "Ny salmesang og hymnologisk forsk
ning" .
I år holdtes den 7•salmekongres i dagene 27.aug.-2.sept. i middelalderbyen
Dubrovnik (tidligere Ragusa) ved Adriaterhavet. Temaet for det vel tilrettelagte
møde, der havde samlet over 7o deltagere - både Sverige og Danmark var repræsen
teret ved såvel musikfolk som teologer - var "Salmevarianter, deres opståen og
betydning". Dette bredt formulerede emne var opdelt i temakredse: "Variantdan
nelse i salmemelodier" ved diskussionsleder Markus Jenny, Zurich, "Variantdan
nelse indenfor den latinske gregorianik og Ved dennes overførelse til andre
sprog" ved Joh. Aengenvoort, Essen, "Tekstlige varianter i salmesangen" ved
Waltrant Sauer, Konigswinter, "Variantdannelse p.g.a. forskellig komposition .
over en og samme tekst (in casu Gloria i ordinarium missae)" ved Nicolas Schalz,
Luxemborg, og "Almene spørgsmål til variantdannelse" ved Ulrich Teuber, Lyngby.
Den melodimæssige side af hymnologien dominerede kongressen, der i øvrigt var
fri for de belastende foredrag som ingen alligevel forstår, men meget praktisk
var baseret på diskussioner med udgangspunkt i kortere og længere artikler, for-
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fattet af deltagere, og tilsendt os alle i god tid inden kongressen.
Dagene i Dubrovnik var et glædeligt bevis for, at salmeforskning ikke behøver
holde til i elfenbenstårne. Det valgte tema havde aktualitetens interesse og en
praktisk kirkelig værdi. Dette illustreredes tydeligt ved den splinternye økume
niske salmebog "Gemeinsame Kirchenlieder", der lanceredes på kongressen og for
øvrigt anvendtes ved vore daglige gudstjenester. Når en økumenisk salmebog skal
laves, sker dette naturligvis ikke ved blot at drysse loo katolske salmer ned iirellem loo lutherske. Foruden mange andre problemer ved et sådant projekt er der
også de mange fælles salmer, der i de forløbne århundreder har udviklet konfessi
onelle og sproglige varianter, som redaktørerne af en økumenisk salmebog må væl
ge imellem. Undertiden lader problemet sig kun løse ved opfindelse af en ny vari
ant, der kan tilgodese alle parter. Til andre tider må man kapitulere overfor et
genstridigt vers og slette det. Nye varianter kan imidlertid også opstå af andre
grunde end den at overvinde gamle varianter. Der kan være anstød af sproglig art
såsom forældede, uforståelige ord eller ord, der i dag har en anden mening eller
betydningsnuance, end da de blev skrevet. Eller anstødet kan være af saglig art,
f.eks. et trosudsagn, der ikke længere kan udtales i den gamle form, eller som
ikke kan deles af alle konfessioner. Eller videnskaben kan have påvist, at den
tekstlige eller musikalske overlevering opviser fejl, som det lønner sig at kor
rigere. Navnlig da, når forskellige traditioner udspringer af og kan føres til
bage til en sådan fejl.
En østtysk teolog understregede det positive ved den frie variantdannelse.
I Vesttyskland kan nye salmer trykkes meget hurtigt efter, at de har forladt
digterens skrivebord, hvorved tryksværtens og bogbindets autoritet hindrer en
videreudvikling af salmen. Anderledes i DDR, hvor den lange ventetid inden tryk
ningen giver salmebrugerne lejlighed til at foreslå ændringer, som kan blive til
godeset inden salmen er så indsunget, at selv uomtvistelige forbedringer ikke er
mulige.
En grund til at variantens betydning skulle tages op på denne konference er
nok, at en europæisk salme-melodiregistrant i disse år er under opbygning i Zu
rich. Og så gælder det jo om at pege på de nye forskningsmuligheder, som en så
dan materialesamling frembyder. Når man kender alle forekomster og alle varian
ter af en enkelt melodi, vil der være inspiration at hente for den praktiske kir
kemusiker, men også et uvurderligt hjælpemiddel for kirke-, liturgi- og salmehi
storikere. Ikke blot kan den enkelte melodis historie forfølges fra dens fødsel
til i dag, eller til melodien glemmes og dør. Men ved f.eks. at fastslå den geo
grafiske udbredelse af bestemte melodivarianter er det muligt at kortlægge kul
turelle og sociologiske sammenhænge i øvrigt. En oversigt over melodivarianter
vil være et fortrinligt hjælpemiddel til at tids- og stedfæste historiske, med
melodi forsynede kildeskrifter, idet små melodiske afvigelser kan blive betyd-
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ningsfulde fingerpeg. Dette understregede den svenske musikhistoriker Folke Bohlin i et debatoplæg til konferencen.
Om Dubrovnik 1973 er i øvrigt at sige, at vore kroatiske værter ved et enormt
forarbejde, enestående gæstfrihed og små økonomiske midler havde skabt den ideel
le ramme om kongressen, der fandt sted i jesuiterklosteret, det tidligere Colle
gium Ragusinum. Aftenerne var optaget af en orgelkoncert i franciskanerkirken med
nyere kroatisk musik, nationale folkedanse på det middelalderlige fort i Dubrov
nik og en katolsk aftengudstjeneste i domkirken med fællesnadver og påfølgende
reception hos biskoppen. Dette sidste arrangement i franciskanermunkenes gamle,
ærværdige spisesal blev en uforglemmelig oplevelse ved sin kombination af klost
rets egne, stærke vine og en spontan kroatisk folkesang, anstiftet af tre dejli
ge 13-års piger i nationaldragt under ledelse af en forelsket franciskanermunk.
Ellers besindige nordboer, det være sig både pæne folkekirkepræster og værdige
organister, blev ved den lejlighed ganske kroatiskel
Den danske repræsentation på 11 var en af kongressens største. Det skyldtes
for en del organist Ulrich Teubers medbragte kirkekor, der høstede megen aner
kendelse for sin indsats både ved de daglige gudstjenester og da det sang dansk
ved festgudstjenesten i en stuvende fuld domkirke.
Ved foden af de dalmatiske bjerge besluttedes det at henlægge næste kongres
til det flade Holland. IAH's 8. salmekongres finder sted aug. 1975 i Groningen
med temaet: "Hvorledes bør en salmebog indrettes?"

Emnet salmebogsredaktion er

et næsten uopdyrket område for forskningen, og det betyder, at det igangværende
arbejde med at redigere nye salmebøger rundt om i mange

lande i disse år bliver

af ret traditionel og fantasiløs art. Et virkeligt nybrud på dette som på andre
områder forudsætter et indgående kendskab, til traditionen, for at man kan vide,
hvad der skal brydes med. Hermed er der peget på en ny forskningsopgave, som
nordiske salmehistorikere inviteres til at tage op i dette tidsskrift.
J.L.

Pastor Otto Paludan besøger en mand på hans dødsleje. Præsten synger Du Her
re Krist for ham og spørger, om ikke det var en dejlig salme? - "Jo, men var
den ikke lidt skinger?"

Det siges, at mange præster sætter Grundtvig så højt, at de ikke kan nå derop.
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Supplement til Hans Thomissøn—bibliografier
EN

NYLIGT

FUNDET

THOMISSØN

FRA

1602

ved Jens Lyster
Siden Erik Dal i 1968 gav dansk salmeforskning den værdifulde bibliografi
" ians Thomissøns salmebog 1569 - 1676" er der fundet adskilligt nyt vedrørende
Thomissøn-traditionen. I Festskrift til Jens Peter Larsen, 1972, har dr. Dal
s.29-54 samlet det nye materiale i en "Efterskrift til en Thomissøn-efterskrift".
Men der dukker stadig nye ting op, foranlediget af Dals bibliografi. Således
har Det kgl Bibliotek i år købt et eksemplar af en hidtil ukendt udgave af Tho
missøns salmebog. Bogen var i svensk privateje, og det har den, efter ejerin
skriptioner at dømme, været i flere hundrede år. Vel sagtens siden de skånske
landsdele blev forsvensket.
Erik Dal, som gjorde mig opmærksom på bogens eksistens, vil sikkert kunne
supplere nedenstående data på de punkter, hvor jeg som ikke-fagmand har været
tilbageholdende.
ad side 46 i bibliografien:
1602. Lubeck: Laurentz Albrecht.
Ex: KB:

I det defekte bogbind findes - sparsomt - makulatur fra et la

tinsk skrift, en bibelsk eksempelsamling?
Data: antagelig a^ A"^ . Bevaret bladtal: 14-16, 21-23, 25136 (blad 33 kaldes 23 som i udg. 1608), 139-143, 179-182, 189-192, 195200, 205-210. Vignetter. Træsnit.
Titel: mgl. Kolofon S 6r: Prentet i Lybeck/ hoss Laurentz Albrechts
Børgeris oc Bogeføreris der sammestedz bekaastning/ oc findis hoss hannem
til kiøbs l602.
Medindb: KAT; PAS, begge defekte. Skrifterne har hver sin signatur.

Ved sammenligning med de hidtil kendte duodezudgaver af Thomissøns salmebog
viser det sig, at 1602 udgaven side for side følger 1608 udgaven ganske nøje.
Kolofonen findes i begge udgaver side S 6r (Bibl.gr. s.46 anfører fejlagtigt
S lir).
Begge udgaver har, eller formodes at have haft, træsnit (fælles motiv, men
forskellig udførelse) side Ir, 3V» 4v, 19v(?), 22v, 23r, 24r, 27r, 45v, 49v,

52r, 60v og 65r - en stærk udvidelse af billedmaterialet i forhold til de tre
træsnit i Thomissøn 1569*
Mange indicier peger mod Laurentz Albrecht 1602 som forlæg for arvingernes
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udg. l608. En lang række trykfejl, nogle udfaldne linier og andre varianter er
fælles for de to tryk. Det sidste synes at være et slavisk optryk af det første.
Så meget mere grund er der til at notere sig nogle varianter, der antyder, at
begge tryk har ét fælles forlæg:
Eksempel 1. Som forfatterinitial står s. 42v i 1602: D.P.P.
us' navn tydeligere: D. Petr. Pallad.

I 1608 er Palladi-

Det er ikke sandsynligt, at man i 1608

på et nordtysk trykkeri har gjort sig ulejlighed med at tyde disse initialer.
Mere rimeligt antages, at et fælles forlæg har bragt forfatternavnet mere eller
mindre uforkortet. 1602 har da forkortet yderligere, mens 1608 overtager forlæg
gets forfatterangivelse.
Eksempel 2.

Salmen 0 Fader vor vi bede dig

lyder i 1602 vers 3 lin.8:

Men frels oss fra Gud altid/ AMEN.
I 1608 står:

(understreget af mig)

Men frelss oss fra Ond altid/ AMEN.

Den rigtige tekst i Thomissøns salmebog 1569 lyder:
Men frelss oss fra Ont altid/ AMEN.
Fejlen i 1602 er næppe opstået ved at "Ont" er blevet læst som "Gud". Derimod
er ordbilledet i "Ond" meget lig "Gud". Jeg antager derfor, at forlægget for
1602 har ændret "Ont" til "Ond".

1602 har dernæst søgt at forbedre teksten og

skaber en Schlimmverbesserung:"frels oss fra Gud". 1608 bevarer varianten "Ond".
Skematisk opstillet er variantens stamtavle:

Ont

-> Ond

Gud
Ond

På duodeztraditionens træ, hvis stamme og grene Erik Dal har tegnet s. 73 i
bibl.gr. (detalje korrigeret i Festskriftet s.32) vil jeg derfor foreslå ind
podet en lille kvist:

1602
1596

udg. x (Albrecht 1600?)

1608
Til nærmere bestemmelse af udg.x vil jeg tilslutte mig E.Dals henvisning
(bibl.gr. s.46 nederst) til en katekismus, som Laur. Albrecht lod trykke i 1600
(Laur.Nielsens Dansk Bibl.gr. nr,1099)+^* Det er rimeligt at antage, at denne
katekismeudgave er trykt i forbindelse med salmebogen, således at vi også kan
regne med en salmebog, trykt hos Laurentz Albrecht i Lybeck i

1600.

+) Derimod ikke henvisningen til Laur. Nielsen 517* idet dette tryk er en sagen
uvedkommende udgave af Davids salmer, Laur. Albrecht 1599«
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C A S S U B E

1656

og

HABEREGGER

I665.

ved Tove Villaxsen

I Erik Dals bibliografi til Hans Thomissøns Salmebog, 1968, s.51 og 75 næv
nes den yngste Thomissøn-salmebog, Vitus Habereggers En ny fuldstendig Psalmebog...Aff M. Hans Thomesøn...Malmø/...1676. Til de yngre Th.-salmebøger kan yder
ligere føjes to, som både mangler hos Dal og i Bibliotheca Danicas Thomissønrubrik (l,326f.). Den første er Cassubes En Ny Psalmebog, 1656.
ad side 49 i bibliografien:

1656. Kbh.: Daniel Eichorn.
Ex: KB, kat.sign.: 4-184-8°. Yngre skindbind m. spænder.
Data: Sign: A 1 - 0 12. Bevaret bladtal: 1-168, 189-319 + to registre.
36 lin., kolumne: lo4 x 53 nun.
Titel: En Ny/ Psalme=Bog/ Som indholder alle Christe=/lige Kircke Psalmer
oc/ Loffsange./ Ordentlig tilsammen sæt/ Aff/ M. Hans Thomissøn./ Oc
nu med mange skøne bru=/gelige Psalmer for=/meerit./ Effter den Vijss
oc Skick som i/ Danmarck oc Norrig holdis/ med/ tuende Register/ Samb
iet oc bekostet af C. Cass./ oc findis hos hannem tilkiøbs./Prentet
i Kiøbenhaffn aff/ Daniel Eichorn/ 1656.
Indb. med og hørende til: (Christian Cassube: En Ny Kircke Haandbog 1656/57).
Titelblad til Haandbogen mgl., jfr.Bibi.Dan.I,328.
Dediceret "Den Edele oc Velbiurdige Mand Erick Krag
til Bramminge...oc Hans Velbiurdigheds Elskel:Velb:
Frue...Fru Wibecke Rosenkrantz..."
Salmebogens disposition følger de sene duodezudgaver af Thomissøn (Dal,s.6lf.),
inddelt i 3 parter med hhv. lo, 5 og 18 afsnit. I 3«part står afsnit nr.XVIII i
duodezen, "Om opstandelsen og det evige liv", dog ikke som selvstændigt afsnit,
men føjet ind under "Om dommedag og opstandelse". Ny tilkommet her er afsnittet
"Psalmer for reysende Folck/ Til Vand eller Land"(nr. XVl), samt det afsluttenie "Kongernis Vjser oc Symbola", salmer med akrostika, forfattet over kongernes
valgsprog.
For Cassube var Hans Thomissøn det store navn og forbillede. Da Cassube i
1666 udgav sin første fuldkomne salmebog, hvis grundstamme består af Moltkes
fra I664, daterede han fortalen ud fra Hans Thomissøn: "Hafniæ, Pintze aften
1666 paa hvilcken dag 1561 Sal: Hans Thomæsøn blef kaldet til Sognepræst til
vor Frue Kirke her i Kiøbenhafn, som er nu lo5 aar siden...Christian Cassuben,
Boghandler" (samme udgangspunkt i Thomissøn i hans senere udgaver i 16751 1677*
1681 og 1685(?)).
Hvorfor imidlertid denne kærlighed til Thomissøn, når Cassube dog ellers
i dispositionen til sine fuldkomne salmebøger netop ikke følger Thomissøns
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emneinddeling, men Moltkes inddeling af salmebogen efter kirkeåret'*''?
Forklaringen er at finde i udgivelsen af En Ny Psalmebog I656J Her skinner
kærligheden til Thomissøns salmebog tydeligt igennem. På et tidspunkt, hvor
Moltke siden

1636 havde haft succes med udgivelsen af en ny type salmebog, ind2

delt efter kirkeåret,

)

forsøger Cassube sig som udgiver af en Thomissøn. - Også

siden, da de følgende decenniers mode krævede kvantitet og fuldkomne salmebøger,
holdt han Thomissøns navn højt i ære, jfr. fortalerne.
At En Ny Psalmebog

1656 virkelig er en Thomissønudgave, selvstændigt redi

geret af Cassube,viser en undersøgelse, jeg har foretaget af denne, sammenlig
net med den seneste, tidligere Thomissøn-udgave, udg.af Melchior Martzan, Molt
kes Haandbog 1659 og Moltkes fuldkomne salmebog 1654* En Ny Psalmebog

1656 føl

ger Thomissøn, både i sin disposition og m.h.t. salmebestand (dog med udeladel
ser og tilføjelser). Salmeantallet, iflg. registeret 275* svarer nogenlunde til
de sene duodezudgaver af Thomissøn, og kan ikke kvantitativt måle sig med de
fuldkomne salmebøgers (Moltke 1654 har iflg. registeret

569 salmer). Duodeztra-

ditionen, at anføre forfatternavne, mærkes både hos Moltke og Cassube. Værd at
notere er dog, at Cassubes En Ny Psalmebog 1656 har 14 forfatterangivelser, som
ikke findes hos Moltke 1654*^ men som alle på nær én^ forekommer hos Thomissøn,
og at 3 af hans salmer overhovedet ikke findes hos Moltke

1654. Af sidstnævnte

forekommer de 2 hos Thomissøn, mens den 3» er førsteforekomst hos Cassube i

1656.

Cassubes karakter af håndbog kommer tydeligt frem i den mængde af bøger, der
findes før salmebogen. Det drejer sig om en række uddrag af Bibelen, Historia om
Skabelsen, Ruths Bog, Esthers Bog, Davids Psalter...og Den liden (eller mindre)
Catechismus D.M.Luth. For Børn, En liden Bog Om Døbelse for alle Sogne=Præster,
D. Martinus Luther, En liden Bog/ Om Brudvjelse for alle Sogne =Præster, D. Mar
tinus Luther, Evangelia oc Episteler med Collecterne m.m., ialt 3o bøger. I be
tragtning af denne bogtypes store udbredelse i håndbøger fra sidste halvdel af
l6oo-tallet, må den have været meget populær. Den forekommer første gang i Molt
kes Haandbog 1639 (il bøger) og kulminerer med Daniel Paullis "Den rette oc ny
forbedret Kiøbenhaffns HAANDBOG Med Halffierdesindstiuve Bøger...1669".
Efter Cassubes salmebog (bog nr.31 i Kirkehåndbogen), dens register over sal
mer til søn-og helligdage, et almindeligt alfabetisk ordnet register over salmer1)

Jfr. Severinsen: Det 17.Aarhundredes "fuldkomne" Salmebøger (Kirkehist.Sam
linger, IV.række, 5«bå.,s.62l): "Det er næsten blevet et ordsprog at Cassu
be pløjede med Moltkes kalv".

2)

Det bør dog nævnes, at såvel Moltkes Haandbog 1639 som de fuldkomne salme
bøger l654ff« efter kirkeårsinddelingen fortsætter med emneafsnit. Th.' s
2.part forekommer også her, mens 3»part er noget forandret i Moltke 1639 og
væsentlig udvidet i Moltke l654fl‘»

3)

En af disse forekommer dog i Moltkes Haandbog 1639*

4)

Philip Nicolai' s "Af højheden oprunden er". Forfatterangivelse iflg.Dal,
s.56 kun hos Thomissøn i 1628 og 1634-udgaven.
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ne, følger håndbøgernes traditionelle bønnebogsafdeling.
Endnu et bidrag til Thomissøn-bibliografien er Haberegger Salmebog.1665«
ad side 51 i bibliografien:
(1665. Malmø. Vitus Haberegger).
Ex: KB, kat.sign.Hjelmstjerne 1334«
Data: A 1 - R 2. Bevaret bladtal 7-18, 25-388 + to registre. 35 lin., ko
lumne 128 x 51 mm*
Titel: mangler.
Indb.med og hørende til: (Vitus Haberegger: En ny bibelsk Haandbog...Malmø,
1665). Titelblad mgl., jfr. Bibi.Dan.I,33°. Dedi
ceret en række højtstående skånske embedsmænd.
Denne håndbog må betragtes som den første skånske udgave efter Roskildefreden 1658. Den indeholder ialt 46 bevarede bøger (indholdsfortegnelsen foran an
giver 52).
En undersøgelse af salmebogen heri har vist, at den er identisk med Cassubes
En Ny Psalmebog 1656, men et andet og mere sjusket tryk. Som kuriosum må nævnes
en af bønnerne efter Litaniet, her sammenlignet med Thomissøn 1569s
Th.1569, s.25ov:

Haberegger I665, s.248

For Kongen oc Ri=
gens Raad.
0 Allmectigste euige Gud/som viisli=
ge regerer baade Himmel oc Jord/
See miskundelige til vor Naadige
Herre Konning N. oc til Rigens Raad...

For Kongen oc Rigens Raad.
0 Allmæctige evige Gud/ som vjseligen
regierer Himel oc Jord/ see miskun=
delige til vor naadige Herre oc Konning
Konning CARL/ oc til Rjgens Raad/...

-Fra at have været anonym i bønnen er kongen blevet den navngivne svenske konge,
Carl X. Gustav. Et godt eksempel på den kirkelige forsvenskning af de tabte dan
ske provinser.

Sjældne salmetryk
ved Jens Lyster.
Ved en auktion hos Chr. Hee's eftf. onsdag d,14.febr.l973 solgtes flg.tryk,
der er ukendte for Bibliotheca Danica:
Johannes Lassenius: Bibelske Wirach til gudelige Andagters søde Lugt etc.,
(fordansket af Peter Møller). 2.Gang til Trykken befordret. Bekostet af Johan
Jost. Kiøbenhafn 1696.

Dette andet oplag kendes ikke Bibi.Dan.I,421.

(Auktionsnr. 838).
(Kingo:) Tvende smucke Aften Psalmer Den Første: Den klare Soel gaar ned/ etc.
Siungis som: Velkommen Morgenstund/etc. Den Anden: Til Hviile Solen gaar/etc.
Siungis som: Nu rinder Solen op/etc. (Herunder træsnit med solmotiv.) Prentet
Aar 17o4. 4 bl.. Bibi.Dan.I,365 kender kun udg. 17o3. (Auktionsnr. 286).
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Tvende smucke Aandelige Sange/ Den Første: Er en Christelig Poenitentz=
Sang...Af denne Verdens dybe Dal/ etc. Den Anden: Aabner jeg nu i sær etc...
(Rundt træsnit forestillende Gud på skyen, med løftet finger og scepter i
venstre hånd. Inskription: EGO SVM DOMNVS OMNI POTENS). Tryckt Aar 17o8.
4.bl. Bibi.Dan. 1,366 kender kun udg. 17o7» Bibi.Dan.Suppl.B sp.442 oply
ser: 1.salme af Ped. Nilssøn Kiøge. 2.salme af Sam.0.Brun. (Auktionsnr.391»
Erhvervet af undertegnede).
Tvende skiønne Ny Morgen=Psalmer/ Den Første: Nattergalen er alt oppe/etc...
Den Anden: Lof og Priis til evig Tid/etc ./rektangulært træsnit med svømme
fugle og fugle i luften). Prentet Aar 17o9.4 bl. Bibi.Dan.I,365 kender kun
udgaver fra 17o5,'1713 og 1721.(Auktionsnr.393»Erhvervet af undertegnede).
fortsættes

JL.

Redaktionelt
Abonnement for 1974. 1-4. koster 25 kr.
På sidste redaktionsmøde besluttedes det at fastsætte medlemskontingent for
1974 til 25 kr. Grunden til den beskedne forhøjelse skyldes, at omkostninger ved
trykning og udsendelse af HM skal dækkes. For øjeblikket overstiger udgifterne
ved udsendelse af årg.1973 vore abonnementsindtægter med ca. en daler pr. medlem.
Mankoen er blevet dækket ved støtte fra Oscar Andersens legat og tilskud fra Uni
versitetets publikationsfond. Ved et medlemskontingent på 25 kr. skulle vi være
selvhjulpne i 1974« Alt redaktionelt arbejde er som hidtil vederlagsfrit.
Vore læsere vil gøre os en stor tjeneste ved snarest at indsende 25 kr.for
1974 på vedlagte girokort.
Nye abonnenter efterlyses I
De vil endv. støtte vort fælles tidsskrift vældigt både økonomisk og moralsk
ved at skaffe flere abonnenter blandt venner og kolleger. Eller ved f.eks.at gø
re det lokale bibliotek opmærksom på "det udmærkede salmetidsskrift Hymnologiske
Meddelelser". Skulle De have forbindelse til salmeinteresserede i de øvrige nor
diske lande, så send os vedkommendes navn og

adresse. Det kniber os f.eks. at

skaffe norske kontakter. Tegn et gaveabonnement for en årgang til Deres norske venl
Genoptryk af 1.årgang (1972).
Da mange senere tilkomne abonnenter har ytret ønske om at have Hymnologiske
Meddelelser komplet, har vi besluttet at genoptrykke årgang 1 i så stort et oplag,
at efterspørgslen netop dækkes. Af de 7 numre, hvoraf l.årg.består, har vi i lang
tid været udgået for nr.1-4 og 7. Såfremt De skulle ønske at købe disse numre,der
koster ialt lo kr. eller hele årg.1972, der koster 16 kr., bedes De lægge beløbet
oveni årskontingentet for 1974« Indbetal i så fald henholdsvis 35 kr (med flg.
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oplysning til os på giroblankettens venstre kupon« HM 1974 + 1972 / 1-4 + 7) el
ler 41 kr (med oplysningen HM 1974 + 1972).
Støttekredsen udvidet.
For at sikre en stadig større alsidighed og kvalitet har vi uividet støtte
kredsen. Vi byder velkommen til professor, dr.phil. Chr. Thodberg, der beklæder
professoratet for praktisk teologi, Århus. Endv, til professor Aksel Andersen,
Det kgl. danske Musikkonservatorium. Aksel Andersen har lovet at bistå os som
musikalsk sagkyndig med bedømmelsen af nye salmemelodier. Det har allerede nået
at sætte sit præg på HM 1975/4*
Redaktionen udvidet
Fra og med HM 1975/3-4 er redaktionen udvidet med professor i dansk kirkehi
storie, dr.theol. Niels Knud Andersen, der for øvrigt lige fra HM's start har væ
ret tidsskriftet en værdifuld støtte. Vi byder prof.Andersen velkommen i redakti
onen.
Bidrag til HM 1974/1.
Bidrag til næste nr. af HM skal, for at komme i betragtning, være os i hænde
senest lo.februar. 1974/1 skal gerne udsendes inden portoforhøjelsen d.l.april.
Da vi har erfaret, at vore nye salmer synges rundt omkring, indkalder vi nye,
gode melodiforslag til de melodiløse tekster, der har været bragt i dette og frg.
numre. I det hele taget vil vi gøre HM til stedet, hvor salmedigtere og -kompo
nister mødes. Komponister kan spare os for ekstra arbejde ved at indsende smukke,
med tuch tegnede noder, og tage hensyn til, at en side i HM må fylde max.l6£ x25 cm.
HM vil gerne orientere om salmesangsaktiviteter af alle arter. Er der i forå
ret og sommeren 1974 planlagt salmesangsaftener, salmeforedrag,-forelæsninger,
-konferencer, -stævner osv. så send os i god tid præcise oplysninger herom, som
vi kan give videre til læserne.
HM's mulighed for anmeldelse af nye publikationer -større værker såvel som
mindre artikler, salmehefter osv. - vil kunne forbedres, om forfattere og forlag
uopfordret sender os de nye sager. Vi modtager gerne særtryk af nye artikler i år
bøger for landsdelene, stiftsbøger etc. Ikke nødvendigvis for at bringe udførlige
anmeldelser i alle tilfælde. Kort-omtaler på nogle få linier vil ofte være ligeså
værdifulde.(Også til undertegnedes oversigter over dansk hymnologisk litteratur
i Jahrbuch ftir Liturgik und Hymnologie vil oplysninger om nye publikationer være
kærkomne).
Hermed siger vi tak for i år og ønsker Dem
en glædelig jul og et godt nyt år.
p.r.v.
JL
J
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Nye salmer
WALLINS JULESALME fordansket
Mel.^ Af højheden oprunden er.

1.
Vær hilset morgenstund så skøni
Som svar på fromme fædres bøn
vor Frelser lod sig føde.
Du store dag, du klare dag,
som ved Gud Faders velbehag
har tændt en morgenrøde.
Unge sjunge
med de gamle I
Vi os samle
til Guds ære;
Jesu navn velsignet værel

2.
Han kom til os fra Himlens Gud
i jordisk dragt, Guds sendebud,
så glade vi ham kende.
Han kom med fred og nåde stor
han kom med trøsts og frelsens ord
vil sorg til glæde vende;
kalde alle
de, som gruble,
de, som snuble lider ilde Jesus, han er livets kilde 1

3.
Han tårer fælde skal som vi,
forstå vor nød og stå os bi,
ved Åndens kraft os råde,
forkynde os Guds kærlighed
og vende al vor angst til fred
og glæde ved Guds nåde,
stride, lide
dødens smerte,
at vort hjerte
fred må vinde
og en åben Himmel finde.

4.
Han kommer til vor frelse sendt
og nådens sol, som han har tændt,
skal altid for os lyse.
Han selv vor hyrde være vil,
og når blot ham vi hører til,
vi ej i mørket gyse.
Skærmet, værnet
gennem striden
'her i tiden
til Guds rige,
hvor vi bliver Herrens lige.

Johan Olof Wallin
oversat af Niels Lund
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BRYLLUPSSALME.

Mel. O Menniske begræd din synd saa stor,
efter Hans Thomissøn 1569«
Orgelsats: Aksel Andersen
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BRYLLUPSSALME
Sit Skaberord har Herren talt:
ved ORDETs Kraft et Verdens-Alt
af Intet er opstået.
Bliv Lysi Bliv Livi har Herren sagt,
og Lys og Liv ved ORDETs Magt
sit Sted af Ham har fået.
Hans Sol og Måne, Stjerners Hær
har skinnet over Jorden her
fra Livets første Time.
Hvert Fjeld forkynder Herrens Pris,
hver Klokkeblomst i Paradis
for Skaberen skal kime.

Så ved vi nok, hvordan det gik,
da Slangen Eva fristet fik
dengang i Edens Have.
Vi ved om Gråd, om Skyld og Skam,
som mærked begge - også ham;
om Død og tusind Grave.
Det bedste, Skaberen fik skabt,
blev fyldt med Løgn, og de fortabt,
just som de elsked meget.
Det er, hvad vi om Verden ved.
Der står vi med vor Kærlighed,
som søger først sit eget.

Sit Værk fandt Herren såre godt,
fuldendt omtrent - der mangled blot
En, som det kunde fryde,
en Skabning fra hvis Sind og Sans
i Ord den skabte Verdens Glans
for al Tid kunde lyde.
Som Kronen på sit Skaberværk
lod Herren Adam, ung og stærk,
af Jordens Muld fremtræde.
Til frit at leve skabtes han,
al anden Skabnings Overmand,
til Liv i lutter Glæde.

Men Herren kom sit Værk i Hu .
En skønne Dag Han tænkte: Nu
må dette ha en Ende.
Ophøjet i sin Himmelborg
til Bod for Verdens Synd og Sorg
sin Søn Han vilde sende.
Det var sig selv, Han her gav hen:
den ene, som endnu var ren,
fik de nu Lov at møde.
Med Ham den sande Kærlighed
i Verden fandt sin Tid, sit Sted,
da Han for glle døde.

Med Glæden var det dog kun småt,
men også det fik Gud gjort godt:
lod Adam møde Hende.
Der stod hun, Verdens første Brud,
og ingen bar et Bryllupsskrud
som Verdens første Kvinde.
Som Solens Skin, så skøn var hun,
som Månen bly til denne Stund,
en himmelfalden Stjerne.
Det første Kærlighedens Ja,
som Mand og Kvinde siden da
har skullet varsomt værne.

Som før, så nu - i tusind Led
den evig unge Kærlighed
lar Mand og Kvinde mødes.
Hver Dag er som den Dag igår,
af Mand og Kvinde Livet får
hvert Barn i Verden fødes.
Vi bærer Skyld, men Nådens Ord
i Jesu Navn til Folk på Jord
nu frelser det fortabte.
Vor egen stakkels Kærlighed
vil Gud trods alt nu kendes ved,
Han som til Liv os skabte.

Johs. Asmund. 1966
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Tid til at tale.

Melodi: Tove Villarsen &
Tage Vigersted, 1973
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Tove Villarsen, 1972
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SOM VINTERGRENE
Som vintergrene
i afmagt rækker
mod dagens rum ber vi om glæde
og lys fra Guds
evangelium.
Som grene kroget
dybt i vort eget
i faldets kår ber vi om frihed:
at Guds forløsning
vort hjerte når.
Vort vintræ ser vi
bag frost og øde
i vintrens egn med nådens sommer,
med evigt liv under
korsets tegn.
Kun Kristus løser
fra død til liv med
sit almagtsord så tro og lovsang
i hårde hjerter
af dåben gror.
Som brød og vin han
sig selv os rækker
hver nadverstund og gir os glæde
fra Himmeriget
som livets grund.
Som vintræsgrene
til Kristus bundet,
af Kristus brugt skal vi i hverdagens
nærkamp bære
Guds nådes frugt.

Jørgen Michaelsen

146

DÅB.
"Lad de små komme",
har vor Herre sagt,
da han dem af mødre
ømt på arm fik bragt.
"Dem må ingen hindre",
lød hans skarpe ord, vi Guds himmerige
kun som børn bebor.
#

Til hans dåb vi bærer
trøstigt da de små, tror det nådens under,
ingen kan forstå.

NADVER.
Mel. DDK 414! Udrust dig helt -

Pra
til
der
det

nadverbordet går vor vej
dagens nære krav vil det gøre brug af os:
dybe, Kristus gav.

Der vil vi fejle dybt og tit
og bryde nådens pagt men han genrejser os påny
med sit "Det er fuldbragt".
Og gennem os, som er besat
af løgn og magtbegær,
vil Kristus skabe nådens frugt
i livets hverdag her.

Ovenstående tre bidrag er hentet fra en digtsamling af Jørgen Michaelsen,
der under titlen "Dåb og nadver" vil udkomme ved juletid.
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Jesu barmhjertige øje og Peter, Magdalene og røveren
Et bønne- og salmehistorisk motiv og dets historie
ved

Jens Lyster.

I den lille bønnebog, der er føjet til DBS 1955 findes som nr. 4 en smuk og
enkel skriftemålsbøn. Da denne ved sit meget konkrete, bibelske billedsprog har
tjent som inspiration for salmedigtningen, om ikke altid direkte så dog indirek
te, og eftersom bønnen har fundet plads i en salmebog, skulle dette være til
strækkelig begrundelse til at-gøre den til studieobjekt i et salmehistorisk
tidsskrift. At salmebogens kildeangivelse ved denne bøn nøjes med at notere
"ukendt", er en udfordring til den historisk-genetiske forskning.
Bønnen lyder i sin korthed:
Herre Jesus Kristusl Se i nåde til mig og forbarm dig over migi Du så til
apostelen Peter, da han havde fomægtet dig, lær mig som ham at angre mine
synder. Du så til synderinden i farisæerens hus, hjælp mig som hende at el
ske dig. Du så til røveren, som på korset bekendte sin skyld, lad mig nu og
altid være med dig i Paradiset I Amen.
Teksten udmærker sig som sagt ved sine bibelske eksempler. De hentyder til tre
episoder i Jesu liv, alle kendt fra L\ikasevangeliet, nemlig Peters fornægtelse
22,6lf, synderinden med alabastkrukken 7*56-50 samt ordvekslingen med røveren
på korset 23>42f. At det dog er så som så med en nøjagtig gengivelse af disse
scener, ses af, at Lukas kun i tilfældet Peter udtrykkeligt anfører, at Herren
så på synderen. Hvorvidt Jesus ^så til synderinden eller røveren, står for bønne
forfatterens egen regning. Til den frie tolkning af bibelteksterne hører også,
hvad man lægger i det, at Herren vendte sig om og så på Peter. Bønnen postule
rer, at Herren "ser i nåde" til Peter, men en anden tolkning er vel lige så
mulig: at Herrens blik afslører og dømmer Peter. Bønnen koncentrerer sig om den
første tolkning, selv om en dommedagstydning ikke er uforenelig med det "nådige"
blik ^. En frihed i forhold til Lukas spores i den rækkefølge, hvori de bibel
ske eksempler nævnes. En bibelsk "kronologisk" opremsning ville have anbragt
synderinden fra Lukas 7 på førstepladsen.
Hvornår i kirkens historie er denne frie, originale tolkning af de pågælden
de skriftsteder blevet tænkt? Hvornår er tolkningen blevet til en bøn, og hvilke
former har denne bøn antaget gennem tiden? Hvornår har bønnen fundet vej til
salmebogen? Hvilke af bønnens versioner har inspireret salmedigtningen?
Mens det sidste spørgsmål med fordel kan gemmes til sidst, så kan det næstl) Jfr. Kingos tolkning i salmen om St. Peders Fald, se side
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sidste være udgangspunktet for undersøgelsen. Hvornår finder bønnen plads

i sal

mebogens prosa-del?
En undersøgelse af alle vore officielle salmebøger tilbage til reformationstiden fører til en konstatering af, at bønnen ikke tidligere har figureret i
danske salmebøger.
Svensk tradition.
Går vi imidlertid til de svenske salmebøger, viser bønnen sig at være ret fast
inventar, indtil den blev vraget af Psalmboken 1937• Den fandtes i den med Den
svenska Psalmboken indbundne Evangelieboken, autoriseret 1921

o)

. Endv. i den ud

gave af Evangelieboken, der ligger forud for 1894-års Kyrkohandbok, dvs. at den
gennem det meste af 1800-tallet var tilgængelig for dem, der ejede Wallins Psalmbok^. Men den kan spores endnu længere tilbage, til bønnetillægget i 1700-tals
Psalmboken^, der igen har den åbenbart meget anvendte bøn fra den "Catechismus
...Item en liten Bonbok", hvormed

1567-Psalmboken

og dens senere oplag er ind-

O

bundet. Her lyder bønnen ':
Om Syndemas forlåtelse.
0 Tu aldra mildeste HERRE Jesu Christe, fdrbarma tigh offuer migh arme syndare, ock see til migh medh tinne Barmhertigheetz ogon, såsom tu sågh til
Petrum j Salenom, tå han tigh nekat hadhe, och såsom tu sågh til Synderskona, widh bordet i Phariseens hws, til Roffuaren på Korsens Galga, Och giff
migh genom tina aldrahelgasta nådh, at iagh samt medh Petre, beg^åter mina
synder, medh then Synderskona tigh fuldkomligha elskar, och med Rdffuarenom
ewinnerligha beskodar titt helgha Ansichte, Amen.
Med denne tekst som udgangspunkt kan vi konstatere, hvorledes bønnen i de senere
salmebøger til stadighed ændres en smule.

Temmelig tilfældigt anråbes Kristus

i 1700-tallet som "Tu aldramildeste, korssfåste HErre.."

I en bøn med så stærke

historiske allusioner er det stilistisk betænkeligt, om man ukritisk tillægger
Kristus gængse kirkelige epiteter. Man.kunne med rimelighed spørge: hvorfor ne
top korsfæstet? Hvorfor så ikke også opstanden? Men korsfæstet er sikkert indfø
jet under indtryk af det bibelske ekfeempel med den korsfæstede røver sidst i bøn
nen. Det stærke udtryk "fuldkomligha elskar" afsvækkes til "af hiertat ålskar"^)

2) I En liten Bonbok nr.119 under overskriften STILLA BON fore skriftermålet.
3) Her fandtes den med overskriften "Bdnesuck wid Skriftemålet" som den 4« af
Enskilta Kyrko-Boner.
4) Den 10. blandt Boner at bruka for offentelig och enskilt andacht i Kyrckian.
5) Citeret efter udg. Stockholm 1586, side E 4v, mikrofilm Lunds Univ.Bibl. Iflg.
Sigfrid Estbom Evangeliska Svenska Bdnbocker under Refomationstidevarvet,
Lund 1929» 134> findes bønnen allerede i bønnebogens 1567-udgave og er tilført
den svenske tradition fra Johann Brentz' Der kleine Catechismus, Magdeburg 1538.
Også nedertysk salmebogstradition kender bønnen, idet den er optaget blandt de
Etlike Gebede, der fra 1577 er trykt sammen med rostocksalmebogen, således i
udgave 1589 s. A 7r.
6) Samme varianter allerede i tysk refomatorisk tradition. I Etlike Gebede
1563 hedder det "vullenkomliken", i samme skrift fra 1589 "van herten". Først
nævnte variant er i sin oprindelse katolsk, jfr. Collectas tekst senere i den
ne artikel, medens Selneccers version har "ex corde".
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Wallins salmebog bygger videre på 1700-tals versionen, sletter "i salen” og
"galgen"» ”såsom du såg till Petrum, då han dig fornekat hade...samt till rbfwaren på korset". I "tin aldraheligste nådh" slettes adjektivet. Især må bemær
kes den ændrede slutning på bønnen: "..och med rbfwaren får wara med dig i Pa
radis. Amen." Endelig slettes i 1921 atter det uheldige, indledende "korssfåste" samt det sikkert sekundære Kyrie eleison: "Forbarma dig ofwer mig, arme
syndare, och".

Men 1921-revisionen forgriber sig også på de oprindelige dele.

Den erstatter det konkrete "din barmhertighets ogon" med det blege "i barmhårtighet". Samme tendens til forenkling i møblementet får "bordet" i farisæerens
hus til at forsvinde. Den afsluttende bøn sammentrænges:"Giv mig nåd att med
Petrus begråta..."
Finsk tradition.
Finland er nok det af de nordiske lande, der længst og bedst har værnet om den
7)
lille bøn. Der bruges den, såvidt det er blevet mig oplyst ' hver søndag ved
skriftemålet. I en form, der må være overtaget fra Sverige. I alt fald er det
en lettere forenklet variant af den svenske 1700-tals version, der stadig an
vendes ved den finske gudstjeneste. Det indledende epitet "korsfæstet" er be
varet: "Oi sina kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus."
Og bønnen slutter, som det ses, med "av hjårtat ålskar" og "skåda ditt heliga
ansikte": "niinkuin syntinen nainen sinua sydåmeståni rakastaisin ja rybvårin
kanssa saisin katsella pyhiå kasvojasi taivaissa iankaikkisesti". I og for sig
en sympatisk version.
Norsk tradition.
Det har ikke været mig muligt at foretage en systematisk undersøgelse af bøn
nens liv i Norge. Kun har jeg i "En liten Bønnebok" bag i Landstads reviderte
Salmebok fundet den indføjet i "Et angrende menneskes bønn". Efter en bekendel
se til Gud af angst for syndeskyld følger et Kyrie:"Herre Gud, miskunn dig over
mig, og la mig ikke gå fortapt." Derpå citeres E1/- 33»H* Bønnen er altså rettet
til Gud, hvilket skulle vanskeliggøre indføjelsen af skriftebønnen til Kristus.
men det har den pågældende bønneforfatter ikke taget sig af. Han har dog lettet
overgangen ved at tiltale Kristus som Guds søn. Bønnen lyder:
...Herre Kristus, Guds Sønn, du som så medlidende på disiplen som hadde for
nektet dig, du som opreiste synderinnen i staden, du som tok imot røveren
i den siste time, frels også mig...
Denne version har helt sagt farvel til den frie, legendeagtige digtning, at
Kristus så

også til synderinden og røveren. Den er for så vidt fundamentalis

tisk, på bibelsk grunn. Stilistisk set må man beklage, at den oprindelige bøn,
7) af professor dr. K. Pirinen, Helsinki, og cand.theol. Gunnar Gronblom, Køben
havn. Den sidste takker jeg for hjælp til fremskaffelse af den finske tekst,
fra Suomen evankelis-luterilaisen Kirkon Kirkkokåsikirja II, 1968, s.6.
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der holdtes sammen af Jesu barmhjertige øje, er gået i stykker. Der er nu ikke
længere nogen begrundelse for at placere Peter i spidsen.
Dansk reformatorisk og middelalderlig tradition.
Ud fra ovenstående nordiske oversigt er det sandsynligt, at den danske 1953“
version som sit forlæg har en af de yngre svenske tekster. Nærmest ligger nok
1800-tals versionen med det bevarede indledende Kyrie, der jo overtages af den
danske tekst.
Men de danske havde ikke behøvet eå. over Sundet for at hente denne bøn. Den
har også engang levet i dansk bønnetradition. Ikke i den officielle salmebogs,
men til gengæld i andre opbyggelsesbøger. Den kendes fra Lybeckerforlæggeren
Poul Knufflocks En enfoldig vnderuisning paa Fader vor, Wittenberg 1552, hvor
den lyder® ^:
En anden Bøn om Syndemis forladelse.
0 HERRE Jhesu Christe, Du Guds Søn forbarme dig offuer mig arme Syndere, oc
ver mig naadig oc barmhiertig, 0 HERRE see til mig met din barmhiertigheds
uyen, lige som du saast til Peder i Salen, der hand nectede dig, til den
syndige Quinde i Phariseerens huss hoss bordet, til Røffueren paa Kaarssens
galie, oc forlen mig din milde naade oc barmhiertighed, at ieg altid kand
aff hiertet begrede oc angre mine synder met Peder, oc at ieg kand met den
syndige Quinde altid haffue en brendendis kierlighed til dig, oc met Røf
fueren beskue dit ansict euindelige, AMEN.
Der er dog næppe tvivl om, at forlægget for denne som for de øvrige bønner i
En enfoldig vnderuisning er tysk. Som nævnt i note 5 kendes bønnen i tyske op
byggelsesbøger, hvad der ikke kan undre, når man véd, hvor lidt originale vi
var i reformationsårhundredet. Bønnens formfuldendthed og dens legendeagtige
jongleren med bibelske figurer peger imidlertid tilbage mod tiden før Luther,
altså mod den internationale katolske fromhedstradition. Dette indtryk bekræf
tes fuldt ud af tilgængelige katolske bønner. I den lutherske teolog Nic. Sel-

q)
neccers Christliche Psalmen 1587

findes bønnen med overskriften "Precatio

vetus & pia" (en gammel og from bøn), hvormed utvivlsomt menes en førreformatorisk bøn. Den lyder således i Selneccers enkle version:
Domine Jesu Christe, respicere digneris me miserum peccatorem oculis misericordiæ, quibus respexisti Petrum in atrio, Mariam Magdalenam in conuiuio,
& latronem in Crucis patibulo. Concede mihi Omnipotens Deus, vt cum Petro
ex corde fleam, cum Maria Magdalena ardenti amore te diligam, & cum latrone
in æternum te videam, Amen.
Det er fristende at gætte på, at vi i denne stramme komposition har den oprin
delige, ufordærvede bøn, men det kan ikke udelukkes, at den digterisk begavede
Qa ^

professor Selneccer

ejside Q,

“^selv har foretaget en stramning af det overleverede bøn-

2v. Den danske oversættelse tillægges af Krister Gierow ( i Den evan
geliska Bonelitteraturen i Danmark 1526-1575* Lund 1948, s.lllf) sognepræsten i
Herstedeme, Peder Tidemand. Om bønnens placering i denne andagtsbog, se ibidem
s.122 nr.10. Næsten samme version, kun med en enkelt variant, optog Tidemand i
sin En deylig Bøne Bog 1563» s.41v.
9) Side 439 blandt nogle bønner til Marie Magdalenes dag (22.juli). Selneccers
skrift er disponeret efter kirkeåret. Eksemplar Kgl.Bibl.
9a) Har bl.a. skrevet den af Grundtvig oversatte salme Det lakker nu ad aften br.
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nemateriale. Det drejer sig dog i så fald kun om nogle få regulerende indgreb.
På dansk forefindes bønnen nemlig i et middelalderligt håndskrift i en form,
der ligger tæt op ad den latinske'*'^^ s
Collecta
Væluillixste ihesu see til mech thin uwerdighe thiænerskæ meth thine mischundhetz øwen meth huilke thu sogst sanctum petrum i forstwen. mariam magdalenam i gestebuthet røwerin ther hengde paa corsens galie Och wnne mech
meth sancto petro werdelighe at grædhe myne syndher Oc meth maria magdalena thic fulcommelighe at elskæ Oc meth røwerin i thet hymmelske paradiis
thic ewinnelighe ath see Amen.
På baggrund af Selneccers og Collectas enkle versioner er det sandsyhligt, at
det indledende Kyrie (Herre, forbarm dig...) i andre versioner er en sekundær
tilføjelse. Dette formelt forstyrrende indgreb i den knappe form, der er beva
ret i DDS 1953» men udeladt i den svenske tekst fra 1921, kendes dog allerede
i katolsk tid, jfr. nedenstående middelalderbøn til septuagesima.
En anden uting hører derimod med til den oprindelige version. Den består i,
at den anonyme synderinde fra Lukas 7 bar fået navnet Maria Magdalena. Synder
inden med alabastkrukken identificeredes nemlig i middelalderen med Maria fra
Betania, der iflg. Joh.12,3 salvede Jesus dagen før palmesøndag. Videre lader
traditionen hende være den samme som Maria Magdalene, der påskemorgen går ud
til graven for at salve den døde'*''*'^. Magdalene med salvekrukken blev en af mid
delalderens populæreste helgeninder. Dette forklarer hendes hyppige forekomst
som eksempelskikkelse i fromhedslitteraturen. Også vor bøn har som nævnt note
9 fået liturgisk funktion i forbindelse med Magdalene-kulten. Dette forhindrer
naturligvis ikke, at brogede middelalderlige traditioner kan opbyde andre for
slag til liturgisk brug. Således indgår bønnen i flg bodsbøn, der skal læses
"then første Søndag mand legger alleluya aff.."(dvs. søndag septuagesima), hvor
man "meth anger oc rwelse och scripte maal" bøder for alt det "vy haffe nw forsømeth thet ganske aar". Det for undersøgelsen interessante afsnit lyder:
... 0 tw offwerflydende kelde aff all barmhiartighet, forbarme teg offwer
mig arme søndige menniske som forbarmmet teg over then som sytz kom y vrte
garden, oc tw gaff ham lyge løn veth then som førsth kom y yrtegarden om
dagen. 0 alsom kæriste herre, forgiff meg all tet ieg haffwer forsømeth
emoth tegh alle myne dage oc ieg y tende nyttelige tyd saa vnyttelige haff
wer frem driffwet, 0 herre, see nw thil meg meth tyne meskwnhetz øgen,
som tw saa thil Sancte Pæder oc thil Sancta maria magdalena oc thyl røffren som hengde po korsseth, oc kalle meg y gen til teg y thenne verdige
tyd.... 12)
Bemærk Kyrie eleison-anråbelsen. Bemærk endv., at denne kilde, ligesom DDS 1953
og Landstads Salmebok, udelader den afsluttende repetition af de tre synderes
10) I håndskrift Aid 418,12°. Aftrykt 1 middelalderens danske Bønnebøger(MDB),
ved Karl Martin Nielsen, bind 2 nr.334 o.
11) Se herom Tue Gad: Helgener, Legender fortalt i Norden, 1971* s,191f. Den
middelalderlige identifikation er sejglivet. Så sent som i 1972 kan Th.Borup
Jansen i Salmen som lovsang og litteratur 11,100 hentyde til scenen med den ano
nyme, grædende synderinde med udtrykket "en Magdalene-Situation"1
12) MDB bind 3* nr.626.
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navne. Indførelsen af arbejderne i vingården lader sig forklare ved at septua
gesimas evangelietekst netop er Matt.20,1-16. Den angivne liturgiske funktion
ved septuagesima er sekundær i forhold til den øvrige bøn, der intet har med
denne søndag at gøre. Snarere kan man minde om, at såvel Peters fornægtelse som
røveren på korset indgår i Lukasevangeliets passionsberetning, der siden Gre
gors tid blev læst op i kirken onsdag i den stille uge.
Datering af bønnen.
Kan vi i den middelalderlige overlevering finde andre oplysninger om bønnens
liturgiske plads og måske derigennem bidrage til en datering af bønnen? En en
kelt kilde er i den forbindelse interessant ved at pege på navngivne personer.
Det er en bøn til Jesus Kristus, der påberåber sig hans kærlighed og lidelse
r

ved passionen og jomfru Marias sorg
then tiid hun saa thec saa iæmerlighe hænge a thet helgæ kors, Och tw saat
til henne oc sagdæ: qwinnæ, see thin søn, At tw seer offwer mich meth thinæ miscundelighe øghen, som thw saat ower sanctæ pædher then tiid han
haffthæ forsworet thic, 0c ower sanctam mariam magdalenam oc ower
then publicanum ther æy thorde lathæ sinæ øghen op ath see til hemmelen
for synæ syndher Oc for then blyælsæ och myugdom han haffthe tw forgafft
hanum allæ hans syndher, Oc see ower mich meth thyne miscundelegh øghæn,
som tw saat ower then røweræ hoss tich hængde a korsset som thu gafft then
wetherkennelsæ at han wetherkænde thic at væræ guds enestæ søn oc all
werldzsøns frælsæræman, først effther thin dødh gafft thw hanum paradysi
glæthe. For allæ thesse miscundeleghe gerninger oc allæ vnderleghe godhe
gerninger tw haffuer giort meth menniskæn Bether iech tech ihesu christe,
ath tw hørær mech i myn drøwelsæ och tager thenne bøn aff mech tækeleghe,
som tw togth hænne aff sancto brandano then helghe mwnck, Allæ syndeghe
menniske til affløsning aff theræ syndhær.... 13)
Ligesom i septuagesimabønnen udgår repetitionen af syndernes navne. Den omstæn
dighed, at jomfru Maria ser sin søn på korset, skaber tankeforbindelsen til den
åbenbart allerede eksisterende bøn. Stikordet "se" indfører naturligt bønnen om
det miskundelige øje, der ser Peter, Magdalene og røveren. Ny er omtalen af
"then publicanum", dvs. tolderen i templet, Lukas 18,9-14.

Det er naturligvis

en tilsnigelse at gøre tolderen i lignelsen til en historisk person, som Jesus
skulle have set nådigt til. Med en vis rimelighed kan der gisnes om liturgisk
anvendelse af denne version ved 11. søndag e.tr., hvor lignelsen om farisæeren
og tolderen er evangelietekst. Den særlige katolske opfattelse af, hvad bøn er,
kommer i den citerede version tydeligt frem: analogt med Jesu "miscundeleghe
gerninger" er afsigelsen af denne bøn "Allæ syndeghe menniske til affløsning
aff theræ syndhær". Altså også en fortjenstfuld gerning.
13) MDB bind 3> nr. 441n.
14) Overensstemmende med den siden det 9» årh. meget udbredte sagnkreds Navigatio Brandani, der er munkebevægelsens Odyssee. Brandanus, endnu i dag de søfa
rendes skytshelgen (helgendag 16. maj), grundede i sin levetid (ca.484-577) fle
re klostre i Irland og Wales. Jeg har ikke ulejliget mig med at undersøge, om
den bønnecyklus, hvori ovenstående citat indgår, skulle findes i Navigatio Bran
dani. Det turde imidlertid være ren og skær legende at henføre dette stof til
den irske munk.
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Det særlig interessante - eller kuriøse, om man vil - ved denne bøn er nok
oplysningen om, at den blev bedt af munken Brandanus. Den indledende rubrik
til bønnen fortæller, at Brandanus havde været i havsnød i syv år^\ da han
modtog bønnen "aff gudh wedh sanctæ michel ængel". Kilden kender altså en le
gende om, at Brandanus var den første, der bad denne bøn, som iøvrigt via ærke
englelig overlevering kan føres tilbage til Gud selv! Denne oplysning være
hermed givet videre til Vaj senhuset, skønt vi må erkende, at oplysningen om
Gud lader os lige så kloge som tilforn m.h.t. en sikker datering af bønnen.
Det må dog understreges, at den bønnecyklus, som Brandanus bad, er sammenstyk
ket gods, og der er således stadig mulighed for, at bønnen med Jesu barmhjer
tige blik til Peter, Magdalene og røveren har menneskelig oprindelse.
Et par gange (s.l50f) har betegnelsen "den oprindelige bøn" været nævnt, og
da om den enkle latinske version hos Nic. Selneccer. Denne stramme komposition
med repetitionen af de bibelske navne er muligvis i sin foreliggende form ikke
ældre end fra 1400-tallet.

I alt fald synes kilderne at tie om tidligere fore

komster. Det vil derfor være rimeligt i kildeangivelsen til bønnerne i DDS at
rette fra "ukendt" til "fra senmiddelalderen".
Motivets tilblivelse. Sammensmeltning af forskellige traditioner.
Selneccers enkle version af bønnen benævnes i det følgende Øje-PeterMR. Forkor
telse for Jesu barmhjertige Øje, der ser til Peter. Magdalene og Røveren. Ved
denne signatur regnes altid stiltiende med netop denne rækkefølge i de tre bi
belske eksempler, samt med en repetition af de tre i bønnens sidste del.
A. 0je-Peter-bønnen.
Bønnen forekommer i det overleverede materiale i så mange forskellige varia
tioner, at der er grund til at regne med en lang og kompliceret tilblivelses
historie. En kortlægning af denne skal i det flg. forsøges.
Til indledning (s.147) fastslog vi, lidt pedantisk, at Lukasevangeliet kun
i tilfældet Peter udtrykkeligt anfører, at Herren så på synderen! Nemlig da
han tre gange havde fomægtet Kristus.
Dette at Kristus så på Peter har øjensynlig fængslet den kristne forkyndelse

)
på et tidligt tidspunkt. Således citeres kirkefaderen Ambrosius 15
^'for
at have
betonet, at Peter hverken græd ved første eller anden fornægtelse. Thi Jesus
så endnu ikke på ham. Men tredie ^ang så Jesus på Peter, og da begyndte han at
græde bitterligt. Hertil føjer Ambrosius denne bøn: Ak Herre Jesus, se også til
os, for at vi også kan begræde vore synder og afvaske vore misgerninger i dit
blod.
Peters eksempel, hans bodfærdige gråd, bliver altså af en kirkefader frem-

14) noten findes s.152 forneden.
15) Nic. Selneccers Christliche Psalmen 1587, s.440.
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holdt som idealbillede på den bodfærdige synder. Hvad er da mere nærliggende,
end at der i tilknytning til en sådan prædiken opstår en bøn med samme indhold.
Så meget mere som Ambrosius' egen udlægning munder ud i en bøn. Kan øje-tradi
tionen i bønnelitteraturen have udviklet sig af en sådan prædiken over Peters
fornægtelse, så er dette et argument for, at øje-bønnen i sin urform kun har
omtalt Peters eksempel. Denne "urbøn”, der udmærke' kan være opstået allerede
på Ambrosius' tid eller i tidlig middelalder, har vel i sin knappeste form været
en kollekt med denne ordlyds
Herre Jesus Kristus, se til mig arme synder med dine barmhjertigheds øjne,
med hvilke du så til Peter i ypperstepræstens gård. Giv mig nåde til med
ham af hjertet at begræde mine synder.
Som støtte for denne hypotese om Peters enegang på et tidligt tidspunkt i bøn
netraditionen kan jeg anføre en ganske vist bredt formuleret og i sin overleve
rede skikkelse senmiddelalderlig bøn’*'^ . Strukturen svarer dog nogenlunde til
den af mig postulerede "urbøn"s

0 alsom sødeste herre iesu christe, en kelde fwld aff all node och barmhiartighet, see meth tyne meskwndelige øffne thil meg arme søndige menniske,
oc forlat meg myn skyld oc brøde som tw giorde ved sancte pæder, hand angre
de tet strax Then thid tw saa thill ham, Tha vor thet ham leith aff alth
hanss hiarthe at hand haffde forsoreth teg, och for then anger oc rwelse
han tha fick tha forlosth tw ham alle hanss sønder. See nw meskwndelige
thil meg, oc forlat meg alle myne sønder, och giff meg reth anger och rwel
se for them och grædende thaare for myne sønder, och ieg haffwer saa thith
oc offthæ forsoreth theg och giord teg saa møgeth emod, herre gwth forlade
meg thet for thyn store barmhiartighetz skyld. Amen.

I?}

Dette eksempel er ikke enestående. Den lutherske teolog Joh. Avenarius

,der

i ret høj grad betjente sig af katolsk bønnemateriale, har i den VII. bøn til
lørdag, en bøn "Imod all Fortuilelse" indflettet flg. passage'^:
...0 Christe Guds Søn, du all naadis leffuendis Kilde, aff huilcken all
Barmhiertighed opuelder oc offuerflyder, Til dig raaber ieg...See til mig,
met din Barmhiertigheds øyen, lige som du saaest til den gode Petrum, effter hand haffde forsuoret dig, oc forbandet sig selff, paa det at ieg icke
skal fortuile som den Forrædere Judas giorde, oc synde imod den hellig Aand..
Hvad er forklaringen på, at urbønnen, øje-Peter kollekten, har udvidet sit
persongalleri. Det er antydet, at forskellige af kirkeårets helligdage (Magdalenes helgendag, septuagesima, askeonsdag, P.sønd. i fasten (se note

19 slutn),

ll.sønd. e.tr.) kan have befordret udvidelsen. Men derved melder blot det næste
spørgsmål sig: Hvorfor er overhovedet øje-Peter kollekten taget i brug ved så16) MDB bind 3 nr.660.
1?) Hans bedst kendte skrift blev den uhyre udbredte bønnebog Christliche Gebet
fur alle Kot vnd Stande, der udkom første gang i 1565(1). I 156? foretog Avena
rius en gennemgribende revision af alle 1565-bønneme på én nær. Revisionen hav
de især karakter af udvidelse. Også helt nye bønner føjedes til. 1565 udgaven,
der nok må anses for tabt,har indtil nu undgået forskernes (P.Althaus, R.Wolkan,
S.Estbom, K.Gierow m.fl.) opmærksomhed. Nærmere om 1565 udgaven ad åre.
18) I Hans Christensen Sthens oversættelse fra 1571> citeret efter udg.1577.
Bønnen findes endnu ikke i 1. udg. fra 1565, men er kommet med i 1567.

155
danne helligdage?
B. Den tilfældige eller kronologiske eksempelrække.
Ved forskellige lejligheder er bønner med tilfældig/kronologisk rækkefølge og
ophobning af bibelske eksempelskikkelser kommet i berøring med Øje-Peter bønnen.
Peters optræden i begge traditioner er berøringspunktet. I de tilfælde, hvor
de to traditioner er smeltet sammen, har resultatet været betinget dels af
mængden af eksempler i den "kronologiske" tradition, dels af en mere eller min
dre vægtlæggen på, at omtalen af Jesu barmhjertige øje må give Peter primatet
og førstepladsen i rækkefølgen af eksempelskikkelser.
Hvor den bibelske sammenhæng mellem det barmhjertige øje og netop Peter har
stået bønneforfatteren klart, dér er de øvrige bibelske eksempler anbragt efter
Peter.

F.eks. i Øje-PeterMR (s.l50f), septuagesimabønnen (s,15l)i Brandanus

bønnen (s.152).
Hvor den bibelske sammenhæng mellem øjet og Peter derimod har været bønneforfatteren mindre magtpåliggende, dér har den "kronologiske" rækkefølge mere
kunnet dominere billedet, således at Peter må nøjes med en anden eller tredieplads. I disse versioner af bønnen vil man ofte tillige konstatere, at Jesu
øje må vige pladsen for Guds øje. Forpligtelsen overfor Luk.22,6lf ophæves eller
udvandes.
Ex. 1: (i en bøn af den hellige Bernhard*
1^).. .Jeg beder dig(Gud), at du vilt
naadelige see til mig din fattige Tienere, lige som du haffuer seet til
den Cananeiske Quinde, til den arme Synderinde Magdalenam, til Peder vdi
Sallen, oc til Røffueren paa Kaarsset...
Ex. 2: (i afsnit om nadverforberedelse i katolsk andagtsbog20^) ..,vt respicias me miserum peccatorem oculis misericordiæ tuæ, quibus respexisti Ma
riam Magdalenam in conuiuio, Petrum in atrio, & Latronem in crucis
patibulo...
Når Peter ignoreres som det konstituerende eksempel i Øje-bønnen, sker det i
værste fald, at han helt glider ud, og da ofte for at erstattes af den populære
Magdalene:
Ex. 3: 0 thw miskundelige gud, giff meg then nadhe ath nolle thit bwdh oc see
till meg i nadenss tyme som tw sosth till sanctam mariam ther thw for lost
henne bodhe syndh oc pyne, saa for ladh thw meg synderske alle myne syn
derne. Amen. 21)
19) Passagen findes i "En Trøstelig Bøn, for en forskrecket Samuittighed for si
ne Synders skyld. S: Bernhardus", oversat af Sthen og indføjet som den sidste
af 22 bønner i et hjemmegjort tillæg til oversættelsen af Avenarius i 1571.
I Sthens En liden Haandbog 1578, s.F 2r dukker det citerede afsnit næsten ord
ret op i en 17 sider lang "Gudelig, trøstelig hiertens Bøn". Denne bøn er imid
lertid Sthens egenhændige sammenstykning af i det mindste 10 forskellige bønne
forlæg, hvoraf Bemhards bøn er det ene. Indføjelsen af den kananæiske kvinde
fra Matt.l5,22f i Bernhards bøn kunne tyde på liturgisk anvendelse af bønnen
til 2. sønd. i fasten.
20) Margarita evangelica, Køln 1545 (ekspl.Landesbibl.Gottingen),Liber III,LVIII.
21) MDB bind 4, nr.H26d.
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Ex. 4i ...O kiere Gud, see til mig lige som du haffuer seet til Mariam Magdalenam, den arme Synderinde, den tid hun laa hos dine Fødder, oc græd hiertelige for sine Misgieminger: Oc den Toldere i Terapien, den tid hand
slo sig for sit Bryst, oc bad om Naade... 22)
I andre tilfælde har Peter med nød og næppe haft held til at undgå udrensning.
Dårlige bønneforfattere, der ikke har kunnet skelne skidt fra kanel og har lagt
mere vægt på kvantitet end kvalitet, reducerer Peter til et eksempel på linie
med alle de andre. Han må ikke blot konkurrere med én tolder, men med to, heraf
dog en overtolder, foruden andre af det ny testamentes kendte skikkelser. En
kvantitativt formidabel, men kvalitativt yderst ringe bøn er flg. symptom på
den elefantsyge, middelalderlige bønneindustri:
Ex.3:

Aff wor herre en bøn.
0 herre Ihesu criste, see til meg syndere met thine miskundelig øgen met
huilcke tw saast till sanctum paulum paa weyen som hand foer oc wille fa
re till damascum oc forlegge alle the som paa thit naffn kallede, oc som
thw saast til zacheum som sad i threit oc møgit begerit tig at see, Oc
som tw saast till matheum wty tollere husset Oc till lazarum i graffuen,
oc som tw saast till mariam magdalenam then tyd hwn leffuide alt effter
werdsens lyst oc giede, oc som tw saast til røffueren ther hengde i kors
zens gallie, Oc giff meg at ieg maa met sancto Paulo høre thin røst oc
met Zacheo anamme teg ind i mit hus, Oc ieg som er fallen i synden maa
met lazaro wp reyssis oc met sancto Petro werdelig at begrede myne synder
oc met zacheo effter føllie teg oc offuer gyffue alle lyste fuld ting
Oc met sancta maria magdalena offuer alle teg elsche oc met røffueren see
tig ewinnelig i paradyss. Amen. 23)

C. Repetitionen af synderlisten.
Foruden de i A og B nævnte elementer indgår der i Øje-PeterMR nok et karakteristisk element, nemlig gentagelsen af de bibelske eksempler. Også dette træk
har ældgamle aner. Skal man tro kildeangivelser i reformationstidens bønnebøger,
har kirkefaderen Ambrosius også på dette punkt præget materialet. Fra en meget
udbredt plattysk bønnebog, Ein Nye Christlich vnde mitte Bedebock. Vth den 01den Lerers der Kercken

pa)

', har den danske præst og salmedigter Rasmus Hansen
25)
Reravius hentet flg. bøn og gjort den tilgængelig på dansk i 1572
denne form:
It obenbare Scrifftemaal oc Bekiendelse. Ambrosius.
IEG arme syndige Menniske, huor saare mange ere mine Synder, huor saare tit
22) Fra Avenarius'III.bøn til fredag, i Sthens oversættelse. Avenarius har næp
pe haft katolsk forlæg for denne passage, der endnu ikke findes i 1565 udg. Althaus antager, at Avenarius opbygger sin bønnebog med forbillede i jesuitisk andagtslitteratur. Revisionen med udvidelserne i 156?» der ikke har været Althaus
bekendt, må dog formodes at være blevet til uden katolsk forlæg. Sammenholdes
III.bøn til fredag mod den i note 18 nævnte VII.bøn til lørdag - der også er ny
i 1567 - kan der konkluderes, at de bibelske eksempelskikkelser på reformations
tiden har været så gængse, at de meget let er faldet lutherske teologer i pen
nen, når de skulle forfatte en syndsbekendelse.
23) MDB, bind 4 nr.1115
24) 1. udg. Magdeborch 1561 (ekspl. Leiden UB). Heri findes bønnen side 55v»
25) s.Mr i et bønnetillæg til oversættelsesarbejdet Det Gyldene Klenod, om det
fortaffte Faar. Reravius benytter som forlæg en af udgaverne fra 1565 til 1572.
I 1575 udkom Reravius' oversættelse og bearbejdelse af den plattyske bønnebog.
Bønnen har her (s,124v i udg.1606) en lettere oearbejdet afslutning.
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haffuer leg syndet, O HERRE, oc synder end nu i denne dag, men derfor
vil ieg dog icke fortuile, effterdi at ieg haffuer det trøstelige Exempel for øyen, om den obenbare Syndere vdi Templen, huilcken effter din
Dom gick retfærdig der vdaff igien, Der til hører oc seer ieg met stor
Trøst, huorledis Røffueren, som paa Kaarssit bekienae dig, gick met dig
fra Kaarssit til Paradis. 0 Fader, du haffuer renset oc afftoet den sa
lige angersomne Mariam Magdalenam, som vaar beladt met suare Synder: Oc
den gode Petrus er effter sin haarde nectelse, kommen til stor Naade
igien, fick Apostels Embede, oc bleff sæt igien til stor ære. Derfor
beder ieg dig kiere HERre Christe, ieg som hiertelige trøster mig vdi
saadanne Exempel, Forlen mig ocsaa den obenbare Synderis forknusede Hier
te, Røffuerens Bekiendelse, Den salige angersomme Synderindis Magdalene
øyne taare, oc Apostelens beske graad effter hans benectelse, oc en fast
Tro til din store Barmhiertighed, Amen.
Det bemærkes naturligvis, at Ambrosiusbønnen ikke er nogen Øje-PeterMR bøn. De
har kun eksempelophobningen og repetitionen tilfælles. Nu har vi imidlertid
under A mødt Ambrosius' navn også i forbindelse med Øje-Peter bønnen. Det ligner
ikke nogen tilfældighed, at alle de tre elementer i Øje-PeterMR: Øje-Peter, ek
sempelophobningen og repetitionen af overleveringen er blevet sat i forbindelse
med kirkefaderen. Spørgsmålet - dersom overleveringen gør rigtigt i at pege på
Ambrosius - er, om Ambrosius selv nåede at knytte de tre elementer sammen, dvs.
om han er ophavsmand til Øje-PeterMR? Eller om han blot har givet impulser til
forskellige, beslægtede bønner, der på et langt senere tidspunkt, i seryaiddelt

alderen, er blevet forenet til den dygtigt forfattede Øje-PeterMR?
Vi vil foreslå Vajsenhuset flg. formulering til kildeangivelse ved den "ukend
te” skriftebøn nr. 4s

Motiv efter Ambrosius, 4•årh. Endelig udformning senest

i senmiddelalderen.
Den danske version 1955 og en eventuel forbedring.
Med disse dyk ned i bønnelitteraturens brogede verden er der forhåbentlig kastet
nyt lys over den lille skriftebøns historie. Inden vi går over til bønnens an
vendelse i salmedigtningen, vil vi vende os til udgangspunktet, den stærkt be
arbejdede version i DDS 1955 °S nu stille det spørgsmål, om denne historiske
undersøgelse kan have nogen praktisk anvendelse?^' Det mener jeg at den kan,
nemlig derved, at konfrontationen med bønnens tradition, med gode, for længst
glemte tekster viser os den nuværende forms svage punkter.
Sandsynligheden taler for, at forlægget for DDS 1955 er åen svenske version
fra 1800-tallet, som den danske bearbejder har søgt at få det bedste ud af. Der
er gjort et godt forsøg, men jeg tror, at resultatet havde været bedre, om for
lægget havde været et andet. Jeg vil her pege på Selneccers flere gange frem
hævede tekst, der udmærker sig ved klarhed og enkelhed. Så enkel er den, at det
bibelske ikke for enhver pris søges gengivet slavisk korrekt, uden at dog selve
26) En indskrænkning i den praktiske anvendelighed ligger i, at bønnen sjældent
bruges, fordi skriftemålet mange steder er faldet bort. Ved Mogens Buchs guds
tjenester i Herslev har vi imidlertid ofte anvendt den ved absolutionen, og det
mit indtryk, at den lille bøn står sig godt og kan tåle slid. Derfor fortjener
den opmærksomhed. Derfor fortjener den at blive gjort endnu bedre I
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evangeliet er ofret på formfuldendthedens alter.
Min vigtigste anke over 1953"‘teksten er, at den har slettet det repeterende
afsnit i anden halvdel, eller rettere, at anden halvdel er blevet indkorporeret
i den første. Bearbejdelsen har naturligvis til hensigt at tindgå en trættende
gentagelse af Peter, synderinden og røveren, men er gentagelser i en bøn nød
vendigvis et onde? Resultatet er nu blevet en ophobning af stof omkring hver
enkelt bibelsk person, som menigheden knap kan nå at absorbere. Den middelalJ

derlige version var mere pædagogisk og enkel. Med den afsluttende gentagelse
gives der den fornødne tid til personlig tilegnelse af bønnen. Den første op
remsning af de tre syndere giver den bedende overblikket og det nødvendige ma
teriale til selvstændigt at fuldføre bønnen.
Den urimelige stramning medfører et enkelt sted en uheldig konsekvens. I
analogi med de to andre tilsvarende sætninger skulle den sidste have lydt:"lad
mig som ham nu og altid være med dig i Paradiset". Forklaringen på, at "som
ham" er udeladt, er naturligvis den saglige, at røveren på korset ikke "nu og
altid" var med Jesus i paradis. Bearbejderen har valgt at sprænge den stramme
disposition for at kunne give indholdet et præg af det 20. århundredes dennesidighedsteologi. Og det er da også fuldt ud legitimt at foretage ændringer i
en gammel tekst for at gøre den meningsfyldt i nutiden. Spørgsmålet er blot,
om dette "nu og altid" er så meningsfyldt. Det tjener til bearbejderens und
skyldning, at hans forlæg sikkert har været den svenske tekst "och med rbfwaren får wara med dig i Paradis". Middelalderteksten med sit overordnede og gen
nemført visuelle aspekt er bedre: Bøn om at Kristus vil ^ med sine barmhjer
tige øjne til den bedende, ligesom han dengang så til andre syndere...for at
den bedende med røveren i evighed kan se. Kristus.
/

En anden nyhed i forbinaelse med røveren er også uheldig. Han karakterise
res ved sætningen "som på korset bekendte sin skyld", hvorved der hentydes til
Luk 23,41t"vi får jo kun løn som forskyldt". Nu kan man af bønnens sammenhæng
få det indtryk, at røveren nu og altid skal være med Kristus i paradis, fordi
han bekendte sin skyld. Det er der jo ikke tale om. Røverens erkendelse af at
få løn som forskyldt, i modsætning til den uskyldigt dømte Jesus, adskiller ham
m ske slet ikke fra den anden røver, der ikke gjorde bod. Den anden har sikkert
også vidst med sig selv, at han havde overtrådt politivedtægten. Det særlige
ved den bodfærdige røver er, at han bekender Jesus som Kristus med ordene "kom
mig i hu, når du kommer i dit rigel" Skal den bodfærdige røver endelig karakte
riseres - hvad jeg slet ikke mener er nødvendigt - kunne det være med Ambrosi
us' formulering:"røveren, som på korset bekendte dig".
Denne undersøgelse gør det også rimeligt at foreslå det indledende, sekundære
"forbarm dig over mig" slettet. Det er et indgreb i den oprindelige, stramme
komposition. Den svenske version 1921 udelader det da også.
Efter denne ros af den middelalderlige tekst skal det dog tilføjes, at på to
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punkter må den senere tradition foretrækkes, nemlig ved den nærmere bestem
melse og karakteristik af l) Peter og 2) synderinden.
1) I den latinske tekst bestemmes personen som "Petrus in atrio", hvilket
vel i dag kunne oversættes ved "Peter i ypperstepræstens forgård". Men med
vor tids bibelvankundighed vil dette ikke sige de fleste noget som helst. Her
må foretrækkes "Peter, da han havde fornægtet dig" som i den svenske 156?tekst. Eller måske endnu bedre den danske 1552-tekst med verbet i imperfektum:"da han fornægtede dig", idet forestillingen da er, at Peter bliver mødt
af Herrens blik midt i sin fornægtelse. Evangeliet bliver samtidigt med syn
den.
2) Den middelalderlige identitet mellem Magdalene og synderinden må trods Th. Borup Jensens forsøg på at genoplive den

27)

' - opgives. Vi kan her

holde os til de reformatoriske danske og svenske versioner, der har hhv. den
syndige kvinde og synderinden.
Endelig vil jeg foretrække, at bønnen til gudstjenestebrug antager fler
talsformen. Ved den enkeltes skriftemål er entalsformen naturligvis stadig
bedst.
Konklusionen af denne kritik kunne blive flg. forslag til en fremtidig
version af skriftebønnen, der dels tager skyldigt hensyn til det bedste i
traditionen, dels ved sin stærke understregning af Jesu barmhjertige øje er
menighedens svar på og afvisning af Jesper Jensens vise om øjet:
Herre Jesus Kristus. Se til os med dine barmhjertige øjne, med hvilke
du så til Peter, da han fornægtede dig, til synderinden i farisæerens
hus og til røveren på korset. Lad os med Peter af hjertet begræde vor
synd,- med synderinden elske dig i brændende kærlighed, og med røveren
evigt se dig. Amen.

II.

BØNNENS

BETYDNING

FOR

SALMEDIGTNINGEN .

I den historiske gennemgang af skriftebønnens tilblivelse og senere tradition
skelnes der mellem to bønnetraditioner, der ofte er løbet sammen i en sådan
grad, at de vanskeligt er til at skelne fra hinanden. De to traditioner er
fælles om fra det ny testamente at nævne synderskikkelser, som Jesus forbar
mede sig over. Og disse eksempler skal tjene til trøst og opbyggelse for den
enkelte kristne. Formelt adskiller de to traditioner sig ved, at den ene byg
ger på Jesu barmhjertige blik til Peter, mens den anden enten blot er en til
fældig ophobning af eksempler, eller, når det kommer højt: en række eksempler
ordnet i bibelsk "kronologisk" rækkefølge. Lad os overføre denne sondring
mellem to traditioner på salmedigtningen. Der er for mig ingen tvivl om, at

27) Se note 11 slutn.
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adskilligt flere salmer, end man hidtil har vidst af, er blevet inspireret af
bønnelitteraturen, såvel formelt som indholdsmæssigt. I nogle tilfælde har sal
medigteren fået en vigtig impuls fra bønnen, i andre tilfælde har salmen sim
pelthen trådt sine bamesko som bøn, indtil den er blevet versinddelt og for
synet med melodi. Jeg håber ved lejlighed her i HM at kunne fremlægge eksempler
på denne udvikling.
Den kronologiske/tilfældige eksempelrække i salmedifrtningen.
Da den tilfældige eksempelrække har sit materiale fra Bibelen, kan det være
svært at føre bevis for, at eksempelskikkelser i salmer er hentet fra bønnelit
teraturen og ikke direkte fra den hellige Skrift. Men ud fra rækkefølge, kon
tekst og tilbagevendende, bibelske figurer skulle det være muligt i det mindste
at sandsynliggøre, at bønner kan have været forlæg.
Et tidligt eksempel på en evt. benyttelse af bønneeksempleme er Thomas af
Celanos berømte dommedagssalme Dies iræ, dies illa fra det 15* årh?®llystende
skildres den yderste dag, der skal komme med Guds vrede. Når hele verden skal
dømmes, er der kun et sted at flygte hen: til Kristus, med bønnen "spar migl"
T denne sammenhæng findes verset:
Qui Mariam absolvisti
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
En dansk oversættelse^a^gengiver teksten: Synderinden fri du kendte/ Haab hos
Røveren du tændte/ Haab til mig du ogsaa sendte.
Vi kan i alt fald konstatere, at der er anvendt to af de fra bønnerne hyp
pigst forekommende eksemplerog i den traditionelle, kronologiske række
følge. Marias og røverens eksempel er den bedendes håb, og sådan er det jo også
i bønnelitteraturen.
Nu kunne man tænke sig, at de salmer, der fra reformationstiden og fremover
rummer disse og andre eksempelskikkelser, er inspireret mere af Dies iræ end
af prosabønner. Men dette synes ikke at være tilfældet.
Om Peder Palladius' bodssalme Menniske vilt du mig høre skriver Lis Jacobsen

29)

, at den er den eneste af Palladius' salmer, til hvilken intet direkte

forlæg kendes. Jeg mener, at salmen - der er optaget hos Thomissøn 15&9 s,182r har hentet sit Peter-Magdalene eksempel og flere andre elementer fra bønnelit
teraturen.

Peter nævnes i salmen to gange; første gang som eksempel på dem,

der kommer til kort over for loven:

Thi lad du dig indlede/ I Skolen ved Moysi

low/ 0c met Sancte Peder begræde/ Dine Synder aff gantske hierte oc hu.
28) Tgksten findes i Anders Mallings Dansk Salmehistorie I, 129ff.
28a) P. Severinsen i Tillæg til Psalmebog for Kirke og Hjem 1915 nr. 775«
28b) Emil Liedgren, Svensk Psalm och Andlig Visa, 1926, s.195 skriver, at
synderinden og røveren er almindeligt forekommende i middelalderhymner,
men anfører ikke andre eksempler end Dies iræ.
29) Peder Palladius'Samlede Skrifter IV, 345-

Det har ikke særlig meget med bønnernes Peter at g^re ud over, at apostelens
gråd er den eksemplariske bodfærdighed for alle kristne. Men så kommer fra
vers 11:

Thi Christus monne oss kalde/
Som hand er Liffsens brønd/
Kommer hid til mig alle
Som ere besuarit met sofrig oc Synd.
..Jeg vil eder alle vederquege...
Som Peder oc Magdalene
der de komme i Syndsens nød/
De flyde til Jesum allene/
Oc strax vndflyde den euige død.

Peter og Magdalene anvendes som idealtyper på syndere, der henter trøst og
evigt liv hos Jesus. Det kan undre, at Palladius ikke her tillige gør brug af
røveren på korset. Jesu ord til ham:" I dag skal du osv" ville passe fortrin
ligt til den citerede slutlinie. Forklaringen på at røveren mangler er måske,
at Palladius vil give en kateketisk belæring om kristenlivet og dertil behøver
eksempler på syndere, der som Peter og Magdalene står midt i livet, hvad den
døende røver jo ikke gør.
Hvad der afgørende peger på den nedenfor citerede bøn som Palladius' inspi
rationskilde, er det anvendte citat fra Matt.11,28 og omtalen af Kristus som
livets brønd. Vi har tidligere mødt bønner, der til indledning kalder Jesus
livets kilde for derpå at opregne de bibelske syndere"^, men skriftstedet har
jeg i denne forbindelse kun truffet i denne udformning af bønnen:
Om Syndernis forladelse.
0 Jhesu Christe, du som est en Kilde til al naade oc barmhiertighed, du
som huercken vilde forholde din grundløse barmhiertighed for Mattheum,
eller den obenbare Syndere, eller Maria Magdalena, eller den fortabte Søn^ ^
eller den Toldere Zacheum, eller Røffueren paa Kaarssit, ia icke end it
eniste Menniske, Men du sagde oc til alle Syndere oc Synderinder met Fader
lige trøstelige Ord, Kommer alle til migj i som arbeyde oc ere besuarede,
ieg vil verquege eder, See til mig met din barmhiertigheds øyen, der du
saast til Peder met... 3l)
Palladius har, da han gjorde lån i denne bøn, forholdt sig ganske frit. Han
anbringer således citatet fra Matt.11 inden de bibelske eksempler, og af dem
medtager han kun de to populæreste. Den omstændighed, at Palladius nævner Peter
og Magdalene side om side tyder på, at Palladius som sit forlæg ikke har haft
ovenstående danske version af bønnen som sit forlæg, men en variant af samme
bøn, hvori Peter figurerede. F.eks. en tysk version fra 155é>

*2)

. Bønnens ind

ledning dér:"0 Jhesu Christe, du born (dvs.brønd) aller gnaden vnd barmherticheit..." gør den til et nærliggende forlæg for Palladius, der jo ikke kalder
30) Septuagesimabønnen MDB nr.626, b.l^l forneden, MDB 660 og Avenarius VII.bøn
til lørdag, begge gengivet s.154*
31^ En enfoldig vnderuisning 1552, side Qy. Gierow s.122 nr.9. Se til note-8.
32) i Ein Schbne Nye Andechtich Bedebbkeschen, Magdeborch (Hans Walter) 1556
(Ekspl. Landesbibl. Gottingen) findes bønnen side F 2r som nr.35 nied indføjel
se af Peter på dette sted: noch dem vorlarenn Sone noch Petro, noch Zacheo
dem Tblner....

Ié2
Kristus for "kilde", men "Liffsens brønd".
Mens Palladius sparer på de bibelske eksempler, er det modsatte tilfældet
i en oversættelse af Hans Christensen Sthen, en bodssalme fra 1573^. Det ty
ske forlæg, DV Siindrin, wilt du mit, henvender sig i vers 5 til det bedrøvede
hjerte og foreholder det, hvorledes Herren tidligere har antaget sig syndere,
der gjorde bod. Derpå følger fem vers om Magdalene, Peter, Saulus (dvs.Paulus),
røveren på korset og David, og disse eksempler sammenfattes i det 11. vers s
Solch Exempel erzelt
bedenck, du arme Sunderin,
vnd leg dein boses leben hin
vnd thu was Gott gefelt.
Det er en moraliserende vise, der opfordrer til at gøre bod, fly og hade det
fule levnet. Ellers venter helvedes pine. Der er ikke plads til Jesu barmhjer
tige øje i denne vise, og det er nok ikke tilfældigt. Man kunne måske ligefrem
opstille den regel, at i.de bønner og salmer, der er domineret af Øje-traditio
nen, dér prædikes også altid tilgivelse for syndere. Hvor øjet derimod mangler det vil sige i den tradition, der formelt er præget af den kronologiske eller
tilfældige eksempelrække - er der frit spil for moralistiske opfordringer til
bod og anger. Som eksempel kan tages Sthens oversættelse af verset om Peter:
Ach
Tre
Gud
Der

Peder, du arme Blod,
Gange forsoerst du Herren din,
betede dig dog Naaden sin,
du giorde Plict og Bod.

Her er Guds nåde mod Peter afhængig af hans anger. Helt modsat i Øje-traditio
nen, hvor det barmhjertige øje møder fornægteren, just som han er i færd med
at fornægte sin herre. Det er Jesu barmhjertighed, der fremkalder den angerfulde
gråd, og ikke omvendt.
I øvrigt ændrer Sthen i sin oversættelse eksemplernes rækkefølge, så den
bliver ganske tilfældig: Saulus, David, Magdalene, Peter, røveren. Imellem de
to sidste anbringer han endda et vers med yderligere eksempler:
Nu finder vi mange flere,
Zacheus, Matheus oc tusinde til,
Gud dem alle naadig vere vil,
Saa mange hans Naade begiere.
Denne inflation i syndere og deres tilfældige rækkefølge har en formel årsag i
dette tilfælde. Sthen har nemlig indflettet sit navn som akrostikon i visen. Der
for ombytning af forlæggets vers; derfor indføjelse af et nyt vers om Zacheus
og Matheus* fordi Sthen på dette sted i visen savner et "N" (versets begyndel
sesbogstav) til sit akrostikon. Paulus og Zacheus har vi tidligere mødt i en op
svulmet version af Øje-PeterMR, s.156, mens Matheus og Zakkæus optræder sammen
i den s.l6l citerede bøn "Om Syndernis forladelse".

33) .Aftrykt Brandt & Helweg Den danske Psalmedigtning I nr.237* hvor den citeres
efter en udg. af Sthens Haandbog fra 1592. Tysk tekst i Ph.Wackernagel IV,773*
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Ø.ie-PeterMR-bønnen

i salmedigtningen.

Ikke enhver omtale af Magdalene og røveren i salmer lader sig føre tilbage til
0je-PeterMR-traditionen. Visse for denne bøn væsentlige træk må være til stede,
førend vi kan tale om prosabønnens indflydelse på poesien. Denne indflydelse
synes at have været stærkest i reformationsårhundredet, for derpå gradvis at
aftage. Det flg. eksempel udelukker al tvivl om, hvor forlægget er at findes
Gebet.
ICh bitte dich zu dieser stund/
HErr Jesu Christ/ mit Hertz vnd Mund/
Auff das du wolst ansehen mich/
mit deinen augen Veterlich.
Mit welchen du/ HErr/ im Pallast/
Petrum wol angesehen hast/
Desgleichen vber der Mahlzeit/
die Siinderin in ihrem leid.
DEn Schecher auch
da er dich bat im
0 lieber Gott ich
seh mich ja an so

in seiner pein/
Creutze sein/
bitte dich/
gnediglich.

LAs mich auch recht mit Petro dein/
beweinen stets die Sunde mein/
mit der Siinderin lieben dich/
im glauben fest bestendiglich.
VNd mit dem Schecher recht bereit/
dich sehen in der ewigkeit/
Dir sagen Lob/ Ruhm/ Ehr vnd Preis/
sampt Vater vnd heiligem Geist.
Kristus ser med sine barmhjertige/faderlige øjne til den bedende, som han så til
Peter, synderinden og røveren (vers 1-3)* Bønnens repeterende del findes i vers
4 - 5» lin. 1-2, mens vers 5» lin.3-4 er en tilføjet lovprisning af treenigheden.
Ophavsmanden til denne salme, der i så høj grad respekterer sit forlæg, er ingen
ringere end den flere gange omtalte Nicolaus Selneccer. Denne digter har altså
ikke blot overleveret os prosabønnen i dens enkleste og klareste form, men har
givet udtryk for sin kærlighed til samme bøn ved at gøre en salme ud af den^^.
Eneste bevidste ændring er, at Magdalenes navn erstattes af synderinden, hvilket
kun kan noteres med tilfredshed.
Men Selneccers salme er ikke den eneste poetiske gendigtning af Øje-PeterMR.
En samtidig dansk salmedigter - der forøvrigt var særdeles fortrolig med Selnec
cers forfatterskab - tog sit udgangspunkt i en anden version af prosabønnen. I
Hans Christensen Sthens En liden Vandrebog, der nok udkom første gang i 1589,

35)

findes side E 4v'-'/flg. bøn på rim:

34) Christliche Psalmen 1587, s.440. Findes aftrykt Wackernagel IV, 469*
35) Citeret efter udg. trykt Salomon Sartor uden år. (Ekspl. Skokloster, Sverige)
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En anden aabenbarlig Bekiendelse for Gud.
0 JEsu Christe Guds leffuendis Søn/
For din evige Godhed hør min Bøn/
Du est en Kilde til all Minskund(l) oc Naade/
0 HErre JEsu mig ey forlades
Du monne jo aldrig nogen Synder forsmaa/
Som til dig haffuer sæt sin Lijd oc Attraa/
Met dine Barmhiertigheds Øyen see til mig/
En arm Synder bekiendis jeg for dig/
Ja met de Øyen du saaest til Peder met/
Der hand gick vdaff Salen oc græd.
Oc til Magdalenam i det Gæstebuds Skare/
Der hun tode dine Fødder met sine Øynetaare/
Oc til Røffueren paa Kaarssens Gallie/
Der du lodst dig hans Bøn befaldes
Som du disse alle din Naade beteede/
Saa vnde mig met Peder mine Synder at begræde/
Oc dig met Magdalena at haffue kier/
For all den Tingest i Verden er/
Oc siden met Røffueren hos dig at være/
Til evig Tid i Himmerigis Glæde oc Ære.
AMEN.
Det kan være svært præcist at kortlægge Sthens kilder, idet han ofte - jfr. note
19 - henter impulser mange steder fra. Han kan imidlertid have kendt Øje-PeterMR
både fra den et par gange omtalte En enfoldig vnderuisning paa Fadervor 1552 og
fra Peder Tidemands En deylig Bøne Bog 1563> se note 8. Af disse to muligheder
er den første den mest sandsynlige. Af to grunde. For det første, fordi denne
version - aftrykt side 150 - på et eneste punkt adskiller sig fra Tideraandss
ved som Sthen at skrive:"Røffueren paa Kaarssens galie", mens Tidemand er ene
om at have "Røffueren paa Kaarsset". For det andet, fordi påvisningen af dette
ene forlæg alene ikke forklarer, l) at Kristus kaldes "en Kilde til all miskund
oc Naade", 2) at synderinden får navnet Magdalene. Forklaringen findes i den
bøn, der i En enfoldig vnderuisning står umiddelbart inden Øje-PeterMR, nemlig
den bøn, der er aftrykt side l6l som et muligt forlæg for Palladius' salme. Den
har Sthen også gjort mindre lån i. Endelig kan Sthen have fået endnu en impuls
fra en af ham selv oversat Avenariusbøn, hvis indledning lyder:"0 Christe Guds
Søn, du all naadis leffuendis Kilde.."(citeret side 154). Herfra kan adjektivet
"leffuende" være blevet overført på Guds søn.
Det er værd at bemærke, at Sthen åbenbart tolker Peters gråd anderledes end
hovedforlægget. Øje-PeterMR hævder - i god overensstemmelse med Lukas 22,élf at Herrens blik forårsagede Peters gråd. Sthen derimod understreger angerens
betydning for Guds tilgivelse:"Ja met de Øyen du saaest til Peder met/ Der hand
gick vdaff Salen oc græd..." Vi har tidligere, side 162, set et andet eksempel
på Sthens opfattelse af boden som forudsætning for tilgivelsen. Men mens over
sættelsen i 1578 kunne forklares med Sthens troskab mod det tyske forlæg, så er
nærværende poetiske gengivelse af Øje-PeterMR ved sin moddigtning af forlæggets
bodssyn et klart udtryk for, at Sthen tillægger angeren afgørende betydning for
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tilgivelsen. Angeren er en forudsætning for tilgivelsen, mener Sthen.
Der synes at herske stor enighed om at opfatte Øje-PeterMR som en skriftebøn.
Overskrifter som "Om syndernes forladelse" eller "Åbenbarlig bekendelse" tyder
herpå. Så meget mere bemærkelsesværdig er den brug, der gøres af den i den
svenske dødsberedelsessalme BEgynna wil iagh at prijsa (Psalmboken 1937 nr.359»
stærkt bearbejdet). Det er ikke den angrende synder, der beder denne salme, men
primært det bedrøvede menneske, der græder tårer ved afskeden med dette liv.
Ikke en fortvivlet gråd, men en gråd, der er behersket af lovprisning og af
håbet om den evige salighed. Kristus er ikke den, der lader en bedende gå uhjulpet fra sig.
Indledningen (vers l) er ikke den almindelige bekendelses forbarm dig over
mig arme synder , men en lovprisning af helligånden,
Som år wår Trosterman/
I alskons sorgh och wånde/
Som oss kan komma til handh.
Den himmelske trøst består ikke først og fremmest i syndernes forladelse, men
er vor tilflugt "i alskbns sorgh och wånde". I overensstemmelse med denne ind
ledende akkord skal vers 3 forstås:
0 HErre see til mina tårar/
Som tu til Synderskan sågh/
Som begarade aff tina nåde/
Tå hon for tina Potter lågh/
Och såsom tu Petrum trbstade/
Når han forsakade tigh.
Och såsom tu Roffuaren frbgdade/
Så gbr nu nådhe med migh.
De bibelske skikkelser er ikke længere prototyper på angergivne syndere, men på
mennesker, der bærer stor sorg. Det fremgår af det flg. vers, der henter opbyg
gelse af de bibelske eksempler:
...0 skulle iagh wara then fbrste/
Then tu forskiuta wil/
Som aff tronne haffuer bidhit/
Så hierteliga til tigh.
Peter er egentlig ikke så god i denne sammenhæng, eftersom han natten mellem
skærtorsdag og langfredag ikke just er eksempel på dem, der i troen beder hjer
teligt. Han er kun smuttet med ind i salmen, fordi han nu engang hører til tre
kløveret fra den i Sverige så populære Øje-PeterMR bøn.
Det bemærkes i øvrigt, at de tre bibelske eksempler optræder i "kronologisk"
rækkefølge. Når synderinden her tildeles en fremskudt plads og en ret udførlig
beskrivelse, har det måske sin særlige forklaring, der lader sig udlede af sal
mens kontekst.
Salmens tidligst kendte forekomst er i Isach Erici' En Christeligh Lijkpredikan Vthi...Margaretæ Lars Dotters...M.Laurentij Laurentij L...Hustrus Lykfårdh
...Stockholm 1622. Erici beretter i sin ligprædiken, at den afdøde efter at være
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ramt af den første blodprop satte sig i sin stue sammen med sine to yngste søn
ner "och sångh medh them thenna Christeligha Bone Psalmen, om en saligh åndalycht, hvilken iagh medh Autoris fdrloff har vil insattia". Efter salmen fort
sætter ligprædikenen sin beskrivelse af provstekonen Margaretas sidste timer.
Da det andet anfald ramte hende, gjorde hun i sengen sin bekendelse til Gud
med Davids 1. bodssalme. Hun repeterede også "then tredie wersen aff then Psal
men hon tilfdrene sångh: 0 HErre see til mina tårar, som tu til synderskan sågh,
etc..."
Ud fra denne kontekst, og ud fra det faktum, at der i slutningen af ligpræ
dikenen er aftrykt et par nye salmer, der angiveligt er forfattet af den afdø
des mand, magister provst Laurentius Laurentii Laurinus - heriblandt den smuk
ke I Himmelen i Himmelen ther år glådie stoor, Psalmboken nr.144 - har man
sluttet, at også BEgynna vil iagh at prijsa er af Laurinus. "Ehuru full viss56)
het dårom kanske ej kan vinnas"
. Denne usikkerhed afspejles stadig i Psalm-zn \

bokens forfatterangivelse: L.Laurinus (l622)?

'

Por mig at se er det hævet over enhver tvivl, at Laurinus må være forfatte
ren. Argumenterne herfor er flere:
1. Forfatteren er i 1622 nulevende og kendt af prædikanten. Ellers havde Erici
ikke kunnet få "Autoris fdrloff" til at indføje salmen i prædikenen.
2. Hvorfor skulle overhovedet "Autoris fdrloff" indhentes til at lade salmen
■ aftrykke? De fleste salmedigtere plejer at være mere end glade for at få deres
nye ting ud. Forklaringen her er imidlertid ligetil, når man bemærker, at for
fatterens tilladelse ikke slet og ret går ud på, at salmen må aftrykkes, men
at den må aftrykkes netop her, midt i ligprædikenen, og ikke blandt de øvrige
Laurinus-salmer efter prædikenen. Laurinus har altså givet sin,.særlige tilla
delse til, at Erici bringer salmen i ligprædikenens sammenhæng, fordi den spil
ler en betydningsfuld rolle i beskrivelsen af Margaretas vita.
3. Der er et nært motivfællesskab mellem den anonyme BEgynna vil iagh...og Lau
rinus' I Himmelen i Himmelen. Begge salmer er fyldt af en glad forventning om
den himmelske fryd, hvori engle spiller en vigtig rolle.
BEgynna wil iagh at -prijsa:

I Himmelen i Himmelen:

..Till all den frogd och glådie (v.5)

I Himmelen i Himmelen
ther år glådie stoor/
Ther frogda sigh alla Gudz helgon/
och medh Gudz ångla chor/
Siunga/ Heligh/ Heligh/ Heligh..(v.l)

..Wij skole ibland Gudz Englar/
I hwijtha Klåder stå..(v.6)
Tigh siunga medh Psalmer och Wisor/
Medh alla Gudz Xnglar kår. (v.?)

Til glæderne hører også, at vi da skal se Gud ansigt til ansigt:

36) Emil Liedgren i Svensk Psalm och andlig visa, 1926, s.192. Salmens oprinde
lige tekst findes aftrykt s.l92ff.
37) Oscar Lovgren, Psalm och sånglexikon, 1964> s*363, ‘taSer
m.h.t. at regne Laurinus for forfatteren.

&°g

intet forbehold
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Och medh stoor lust och gladie/
Infor Gudz Ansichte gå. (v.6)

Ther kunnom wij Gudh skådha/
rStt som han sielfuer ar/
Ansichte moot Ansichte...(v.2)

Glæden i himmelen er usigelig, ja, utænkelig. Selv solens skin kan ikke sammenlignes med den herlighed:
.. .wij skole hådan ifrå/
Til all then frogd och gladie/
Som ovthsåyeligh år...(v.5)
Efter Ddden wij skole fdrwenta/
En e//igh saligheet/
Thet intet hierta kan tånckia/
Heller noghet dra haffuer hdrdt (v.6)

I Himmelen i Himmelen
ther år Herligheet fijn/
Så at then klaresta Solen
altrigh hår så klart skijn/
Som then Klarheeten i Himmelen år..(v.3)
Then glådhien i Himmelen år
ingen vthtala kan
Icke heller någher Skribenter
thet beskriffua kan/
Hwad for een glådhie i Himmelen år (v.4)

4* Margareta, der mærker hvor det bærer hen, vælger netop denne nye salme som
sin svanesang. Ikke blot synger hun den sammen med sine sønner, der altså også
har kendt den, men på dødslejet gentager hun salmens tredie vers. Hun har et
så nært forhold til den, at man kunne have antaget hende selv for at være for
fatteren, om det ikke havde været for Ericis oplysning om, at han havde ”Autoris fdrloff". Den bedste forklaring på Margaretas intime tilknytning til salmen
må være, at hendes mand har digtet den, og at han har digtet den specielt til
hende.
Herved får vi tillige forklaret, hvorfor der er byttet om på den traditio
nelle rækkefølge i Øje-PeterMR. Hvis digteren har tilegnet sin hustru salmen,
kunne man forvente, at den på en eller anden måde bar præg af dette. En almin
delig fremgangsmåde ville være at indlægge navnet på den, hvem digtet blev til
egnet, som akrostikon i teksten. Det er ikke sket her. I stedet har digteren
ladet den tryglende synderinde

fra Øje-PeterMR indtage den fremskudte plads

i salmen. Det sørgende menneske blandt de tre bibelske skikkelser, som Margare
ta lettest har kunnet identificere sig med, har været kvinden blandt dem. Syn
derinden har fået førstepladsen, fordi salmen er dediceret Margareta. lenne
postulerede dedikation forklarer yderligere, hvorfor salmen kan indlægges i
ligprædikenen uden forfatterangivelse. Når salmen nemlig er blevet tilegnet et
andet menneske, har digteren på en måde frasagt sig ejendomsretten til værket.
Salmen tilhører ikke længere ham, men er Margaretas. I dødstimen holder Margare
ta denne salme, sin salme, som et skjold mellem sig og døden.
Mit forsøg på at forklare den ændrede rækkefølge i dette specielle tilfælde
kan med alt muligt forbehold anvendes som et fingerpeg om, hvorfor rækkefølgen
i andre versioner af Øje-PeterMR er blevet ændret. Det er før blevet antydet,
at forklaringen på variationerne er at finde i skiftende liturgiske rammer (nye
eksenpelskikkelser føjes ind for at afstemme bønnen til skiftende prædiketekster). Den nye forklaring - der ikke udelukker den første - er, at de varianter,
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der domineres af Peter, er blevet til og har været særlig yndede i mandssamfund
(munkeklostre?), mens varianter, der lader Peter træde i baggrunden til fordel
for Magdalene eller synderinden, har levet blandt kvinder, f.eks. i nonneorde
nerne .
Af interesse for vor motiv-undersøgelse er det, at Laurinus' salme blev ud
sat for bearbejdelser. I en senere udvidet form måtte således "synderinden"
38)

se sig udskiftet med den mere neutrale "Maria"^ 1. Det er måske en tanke værd,
om ikke en borgerliggjort kirke har tilbøjelighed til eufemistisk at identifi
cere den unavngivne prostituerede i Lukas 15 med den formuende Maria fra Betania i Joh.12,3* Skriftebønnen gøres ligesom mere akceptabel for det pænere bor
gerskab, når synderinden lader sig genkende som en af deres egne, en let udsvæ
vende, mondæn forstadsskønhed. Omvendt betegner da overgange fra benævnelsen
"Magdalene" til "synderinden" kirkens forsøg på at fastholde og forny det far
lige evangelium om den tilgivelse, der ikke sætter grænser og opstiller betin
gelser.
J

Det ser ud som om 'Øje-PeterMR med disse salmeeksempler fra efterreformatorisk
tid har udspillet sin rolle som direkte forlæg for salmedigtningen. Hvad der i
den flg. tids salmer findes af mindelser om Øje-PeterMR, begrænser sig til an
tydninger .
I Grundtvigs mesterlige gendigtning af Luk.15,
DDS 131» der med 2.linien "fuld af Salve dyrebar"

Med sin alabasterkrukke
synes at identificere begi

venheden i Luk.15 med Joh.12, er der i den oprindelige version fra Sangværket
1837 i det 4« vers et par linier, der lader fornemme, at.også Grundtvig har en
svag erindring om det barmhjertige øje, der så til synderinden:
...See dog til mig fra det Høiel
Speile sig dit Sole-Øie
i min stille Taare-Flodl
Vi husker på, at Lukas 15 ikke omtaler, at Jesus så til synderinden.

Måske har

Grundtvig haft græske forlæg for dette træk.
Derimod er det ikke at undres over, at Kingo i salmen om St: Peders Fald,
INgen Høyhed, ingen Ære (DDS 162) lader Jesu blik spille en afgørende rolle :
Hanen galer og forkynder
Nattens Gang, men Peder ey
Kiender Gang i sine Synder,
Hand er paa dend brede Vey,
Hand forbander sig og svær,
At ham JEsus fremmed er,
Og just i hans Synd og Laster
Jesus øye paa ham kaster. 39)
( fortsættes s. 173 )
38) Liedgren s.195*
39) Vinterparten 1689, her efter Kingos Saml.Skr, IV, s.337ff
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Thet Swenske Exemplar
Replik til dr. Arvastson
Af Niels Knud Andersen

Til dr. Allan Arvastsons interessante anmeldelse af min facsimileudg-ave af
Malmøsalmebogen i Hymnologiske Meddelelser nr.2 s.96 flg. vil jeg gerne knytte
et par bemærkninger. Men først må jeg have lov at sige, at den udførlige og aner
kendende præsentation af mit arbejde af den lærde svenske salmeforsker har glæ
det mig.
Anmeldelsen indeholder nye interessante synspunkter, som fortjener at over
vejes. Det drejer sig om forståelsen af "thet Swenske Exemplar". Sidst i Malmø
salmebogen 1529, efter salmerne og efter gudstjenesteordningen (Malmømessen),
findes endnu et lille afsnit med overskriftens Tesse effterfølgende tre sange
ere vdtagne aff thet Swenske Exemplar (bl. Q 2r). Dette "exemplar" har spillet
en vigtig rolle i svensk forskning. Det ældst kendte svenske salmetryk er "Någhre gudhelige wijsor" 153o. Her findes bl.a. Malmøsalmebogens tre svenske sange.
Det antages derfor, at der har existeret en tidligere, nu tabt udgave, men noget
andet vidnesbyrd herom end notitsen i Malmøsalmebogen haves ikke. I virkelighe
den ved vi ikke, hvad den ukendte svenske kilde har været. Den mulighed kan ikke
afvises, at det ikke drejer sig om en salmesamling, men om en svensk gudstjene
steordning med nogle salmer. Vi ved heller ikke, om der er tale om en trykt ud
gave eller et håndskrift. Spørgsmålet er hvad ordet "exemplar" her betyder. Ef
ter moderne sprogbrug er det jo nærliggende at antage, at det betyder et eksem
plar af en nu tabt svensk udgave. Men denne opfattelse er ingenlunde sikker. Or
det anvendtes i datiden i flere betydninger og forekommer iøvrigt sjældent. I
sin anmeldelse har dr. Arvastson nu fremdraget nogle interessante eksempler, der
viser, at ordet i forbindelse med bogfremstilling bruges i betydningen forlæg
(s.99). Jeg har to andre eksempler. Det første er fra et håndskrift fra 15.årh.
(A M 783, 4° bl.351 r. Katalog over Den arnemagnæanske håndskriftsamling II,2o2).
Det pågældende afsnit er Bonaventuras formaning til klosterfolk. Talen er om de
åndelige lederes forpligtelsers "Item prelaten oc formannæn han ær som eet exem
plar, thet ær een god oc ræt bogh hwilkæn som andre bøger skule skriffuæs aff
effter Oc forthij ligerwijs som the bøger som skriffnæ ære effter een vræth bogh,
the ære forderffuædæ oc lijdet dughæ, sa och prelatens effterdøme, vdæn thet ær
goth, tha ær thet een forderffuilsæs sagh j alle vnderdanenæ" (jeg takker amanu
ensis Anna Simonsen for denne oplysning, iøvrigt den eneste seddel Gammeldansk
Ordbog (til 1515) har på ordet exemplar). Det andet eksempel, ganske vist ikke
dansk, stammer fra overskriften til den nye (protestantiske) formular, der fra
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1532 skulle anvendes ved udstedelse af kaldsbreve til kirker med kongeligt patro
nat: "Ad subscriptum exemplar ecclesiarum Presentationes sunt Soribende" (Danske
Magazin 2.r.

6 s.146. I denne omgang er jeg stud.theol.lie. Sune Scharling tak

skyldig).
Det ser da ud til at dr. Arvastson har ret i, at vort "exemplar" i Malmøsalmebogen betyder forlæg. Dette er efter mit skøn en interessant og vigtig iagtta
gelse. Derimod kan jeg ikke følge dr. Arvastson, når han videre siger: "Den nårmast till hands liggande tolkningen av uttrycket "thet svenske exemplar" skulle
i så fald vara att Dietz, om nu tillågget av de tre psalmerna hårrbr från honom,
aven hade utfort ett svenskt, nu annars okånt psalmtryck" (s.99)* Det nævnes alt
så her som en mulighed, at det er Dietz der har føjet de tre svenske salmer til
i sin udgave af Malmøsalmebogen (den bevarede Rostockudgave, optrykt efter før
steudgaven fra Magdeburg), og på denne måde fremkommer et nyt argument for at
der har foreligget en tidlig svensk salmeudgave, som man har benyttet i Malmø
1529. Vort "exemplar" bliver da Dietz' forlæg eller manuskript til denne udgave.
Det må indrømmes, at dette nye "forslag" - at de tre salmer er føjet til af
Dietz i Rostockudgaven - giver den hidtil bedste forklaring på den lille grup
pes mærkelige placering, sidst i bogen og efter messen. Ganske vist får man af
Dietz' forord i salmetillægget 1536 det indtryk, at hans 1529-salmebog blot var
et korrekt eftertryk af Magdeburgudgaven, men det udelukker naturligvis ikke,
at han kan have føjet de tre salmer til, og det kunne måske også motivere den
lille notits om hvorfra de stammer, ligesom han i forordet

1536 oplyser, at han

har de nye salmer fra de sidste små sangbøger. Vil man fortsætte denne tanke
gang kan der måske også findes en forklaring på, at Dietz overhovedet har tilfø
jet de tre enlige svenskere sidst i bogen. De kan være sat på tilsidst for at
fylde arket ud, en velkendt fremgangsmåde; man sparede dengang på papiret. Vil
man slå efter i faesimileudgaven, ses det let, at registret ikke kunne stå på
de resterende sider af næstsidste ark (efter messen). Et nyt ark var nødvendigt,
herved ville der blive nogle tomme sider, og for at undgå dette fylder han ud
med de svenske salmer. Dette kunne måske også forklare, at der på sidste side er
udeladt et vers af 3»salme (jfr. Olavus Petris Skrifter 11,565)»Det var der ik
ke plads til på siden.
Efter denne opfattelse har Dietz altså haft det "swenske exemplar" og der
for sandsynligvis også trykt den nu tabte svenske salmeudgave. Herom ved vi dog
intet, men det kan her tilføjes, at Dietz i hvert fald har haft svenske forbin
delser. I 1523 trykte han, både på nedertysk og højtysk, det officielle svenske
manifest mod Christiern II, senere trykte han den landflygtige biskop Hans Brasks
brev til indbyggerne i Linkbping stift, og af hans udgave 153° af Erasmus' Ny
Testamente købte en svensk bogbinder et parti eller restoplaget. Dietz lavede
et nyt titelblad med det svenske rigsvåben, så det. blev en slags svensk udgave.
Det minder om hans fremgangsmåde ved den danske salmebogsudgave 1536. Han var
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rask til at lave en ny udgave af det han havde på lager.
Dietz har altså haft svenske kontakter. Det forekommer mig dog usandsynligt,
at det er Dietz der har udgivet det tabte svenske salmetryk - hvis det overhove
det har existeret. Det forekommer mere sandsynligt, at Olaus Petri eller hvem
der i givet fald har ladet det trykke, har benyttet trykkeriet i Stockholm i ste
det for at gå til det fjerne Rostock. Hertil kommer et andet vigtigt forhold, der
synes at vise, at de tre salmer har tilhørt førsteudgaven og ikke først er til
føjet i Rostock. De tre svenske salmer er sat med samme ortografi som den øvrige
del af bogen. Jeg har i min afh. argumenteret for, at Dietz har overtaget Magdeburgudgavens ortografi (s.2o,9o flg.), og kunne passende have tilføjet, at vi har
et godt eksempel på hvordan han bærer sig ad i et tilfælde som dette. I 1553 ef
tertrykte han Palladius' skrift om åger, der var udkommet samme år i København og
er bevaret. Dietz følger originalen bogstav for bogstav; bortset fra trykfejl er
der så at sige ingen afvigelser, hverken i ortografi eller punktuation (Lis Jacob
sen i Peder Palladius' Danske Skrifter II, 294f.). Hvis de svenske salmer først
var føjet til i Rostock, naturligvis ikke af Dietz, der ikke har kunnet oversæt
te dem til dansk, men af en dansk medarbejder, så havde der sikkert været anvendt
en afvigende ortografi, jfr. salmetiIlægget fra 1536 der har en helt anden ret
skrivning. Endog de anførte trykfejl fra 1529 i rettelseslisten staves nu ander
ledes. Ortografien tyder på, at de svenske salmer har været med i førsteudgaven;
der er ingen støberande. Det forekommer også lidt kunstigt at antage, at der med
"thet swenske exemplar" hentydes til en udgave, som Dietz havde trykt. Hvorfor
siger han da ikke, at han har de tre salmer fra den svenske sangbog - jfr. de små
sangbøger i 1536 - men fra dens forlæg? Hvis ikke vægtige grunde taler i anden
retning forekommer det også mest naturligt at forstå forordet i 1536 således, at
han i 1529 blot har leveret et korrekt eftertryk af Magde burgudgaven. Hvad ende
lig angår det argument, at de svenske salmer er sat på til sidst inden trykningen
for at fylde arket ud (og derfor ikke som de øvrige udstyret med marginalskrift
steder), er dette måske den rette forklaring, men det behøver jo ikke være sket
i Rostock. Det kan lige så godt være i Magdeburg, at der har været nogle reste
rende blade sidst i bogen, så at det er i den nu tabte førsteudgave, man har fyldt
ud med de svenske sange. I Rostock er der da kun blevet ét blad til overs, hvor
af rectosiden prydes af Dietz' pompøse bogtrykkermærke, mens versosiden er tom.
Summa: Vort "swenske exemplar" i Malmøsalmebogen betyder ikke et eksemplar
af en nu tabt svensk udgave. Dr. Arvastson har antagelig ret i, at "exemplar" her
betyder forlæg. I hvert fald bruges ordet i forbindelse med afskrivervirksomhed
og bogfremstilling i denne betydning. Men jeg synes ikke, at der er noget som
helst der tyder på, at det er Dietz i Rostock der har haft det "swenske exemplar",
og heller ikke, at det har været forlæg for en af ham besørget svensk salmeudga
ve. Det lille svenske tillæg har hørt til førsteudgaven fra Magdeburg. At tryk
keriet her skulle have udsendt et svensk salmetryk, er der intet holdepunkt for.
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Det forekommer også mest sandsynligt, at det er i Malmø, man har haft det sven
ske forlæg. Blandt den gruppe salmer i Malmøsalmebogen, der tillægges Arvid Pe
dersen, findes også en svensk oversættelse, "0 Fader wor barmhiertig oc god". Den
svenske salme forekommer, ligesom de tre øvrige, første gang i "Någhre gudhelige
wijsor" 153o. Arvid Pedersens oversættelse stammer vel også fra det "swenske exem
plar", som han altså har benyttet.
Men hvorledes skal den lille notits i Malmøsalmebogen da forstås, i hvilken
forstand er det "swenske exemplar" forlæg? Ganske enkelts Det er redaktørens for
læg for de tre svenske salmer. Han kalder den ukendte svenske kilde for det sven
ske "exemplar" eller forlæg fordi det, som han selv siger, er herfra han tager
de tre salmer. Det er "exemplar", fordi han skriver af efter det ved udarbejdel
sen af bogen. Vi kender ikke den svenske kilde. Man kan ikke på grundlag af ste
det her bevise - men naturligvis heller ikke modbevise - at der har foreligget
en nu tabt svensk salmeudgave, som er benyttet i Malmøsalmebogen 1529*
Endelig vil jeg tilføje endnu et forslag til overvejelse vedr.forståelsen af
denne ofte debatterede notits i Malmøsalmebogen. Det må indrømmes, at hvordan
man end tolker den, studser man over denne oplysning til læserne. De kendte jo
heller ikke det "swenske exemplar". Hvorfor bringer redaktøren overhovedet den
ne oplysning og hvem er den henvendt til? Forudsættes det ikke, at vedkommende
er indforstået med, hvad det svenske forlæg er,og hvorfor redaktøren endnu "ud
tager" tre salmer herfra? Man kunne da opstille den formodning, at det blot dre
jer sig om en meddelelse til intern brug, der fejlagtigt er kommet med i den
trykte udgave, en praktisk oplysning fra redaktøren i Malmø til den der i Magde
burg skulle tage sig af bogens trykning og udgivelse. Måske er det lille tillæg
først kommet til under trykningen, fordi man har manglet nogle salmer til de sid
ste blade i bogen; det gjaldt jo om at udnytte pladsen. Flere forhold kan pege
i denne retning. Det er tydeligt, at redaktøren ikke har flere (danske) salmer.
De der skulle med i udgaven, var afskrevet. Messen danner en naturlig afslutning;
vi venter ikke mere. Først på et senere tidspunkt, da man i Magdeburg manglede
nogle salmer, sender han de svenske oversættelser, med en bemærkning om, hvorfra
de er "udtaget". Eller de kan være vedlagt det færdige manuskript til evt.brug.
De synes oversat til et bestemt formål. Hvis det fra begyndelsen havde været me
ningen, at de svenske salmer skulle optages i salmebogen, var de sikkert blevet
anbragt blandt de øvrige salmer før messen - jfr. Arvid Pedersens oversættelse og ligesom disse udstyret med marginalskriftsteder, hvad forordet jo lægger me
gen vægt på. De svenske salmer er altså blot sat på til sidst for at fylde arket
ud, og det blev endda nødvendigt at udelade et vers i sidste salme (det blev
først opdaget af Hans Thomissøn 1569)•
Denne "forklaring", som jeg gerne vil have føjet til min afh. s.5of., frem
lægges hermed til overvejelse. Det er i hvert fald en nem og enkel forklaring på
et problem, der har voldt både svenske og danske forskere meget hovedbrud.
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p. s.
L. Diefenbachs Glossarium Latino-Germanicum (185?) nævner under ordet exemplar,
efter et ældre vocabularium, betydningen "eyn buoch da man abschribt" (s.215).
Jeg takker professor Brøndum-Nielsen for denne henvisning.

JESU BARMHJERTIGE ØJE - OG PETTER, MAGDALENE OG RØVEREIN, fortsat fra side 168.
Jesu blik falder på Peter midt i fornægtelsen I Modsat Sthens misbrug af stedet
til at prædike bod som forudsætning for Jesu barmhjertige øje. Kingo stemmer
derimod overens med Øje-PeterMR, især den version i Eln enfoldig vnderuisning aftrykt s.150 - der anvender imperfektum. Men barokdigteren lægger et aspekt
ind i Jesu blik til Peter, der er bønnetraditionen fremmed:
Ingen Sorrig og Ælende
Dig, 0 JEsu, hindre kand,
Du jo Øyet hen skal vende
Paa dend Usel faldne Mand,

Hand og merkte at Du saae
Alt hvad i hans Hierte laa,
Og hvad skyld der i ham findes,
Saa dit sande ord hand mindes.

Guddomsblikket er ikke længere kan barmhjertighedens øje. Kingo lader guddoms
blikket klæde fornægteren af til skindet, trænge ind og afsløre den usle, faldne
mands indre.

Dog, det dømmende blik er samtidig det, der vender sig til menne

sket og skænker tilgivelsens kraft, når mennesket ikke længere magter at vende
sig til Kristus:

...Vend Dig derfor til mig saa
Med din Naade, at jeg maa
Aff dit Guddoms Øye skue
Krafften aff din Naade-lue.

Peter var i den gamle bøn prototypen på synderen, der trods sit fald får
Kristi tilgivelse. Som det gik Peter, således skal det ved Guds nåde gå menig
heden. Det ligger i bønnen "Se til mig arme synder med dine barmhjertige øjne,
med hvilke du så til Peter i forgården". Peters eksempel skal videre mane til
bod:"Und mig med Peter af hjertet at græde 1" Disse tanker er alle til stede i
Kingosalmens sidste vers:
Peder faldt og blev opretted
Ved din Naades store Arm,
0 min JEsu, det har letted
Syndestenen i min Barmi

Du vilt mig og ey Forsmaa
I hvor høyt min Synd gaar paa,
Vær med Trøstens Aand til stæde,
Lær mig kun, som hand at græde.

Det er ikke ud fra salmen til at afgøre, om Kingo har kendt Øje-PeterMR eller ej.
Endnu et eksempel. Pra pietismen. I den fra tysk oversatte trøstesalme JEsus
anammer syndere, der blev optaget i Pontoppidans salmebog 1740 under afsnittet
"Om den Bodfærdige Syriders Poenitentse"
eksempler, som vi kan nikke ffenkendende
5.
01 kunde du hans hierte see,
Som længes efter dem, som synde,
Saa vel de end vildfarende,
Som de, hvis bode=taarer rinde:
Hand leder efter toldere,
Hand til Zachæum vilde see,
Mariæ graad hanå stille vilde,

er i vers 5-6 samlet en række bibelske
til:
6.

Hand venlig har til Petrum seet,
Skiønt hand fomegtede sin HErre.
Nu det er ey allene skeet,
Da hand her vilde være.
Neyl hand den saimiie altid er,
Retfærdig, naadig mod enhver;
Som hand var her i uselheden,
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Da hånd den saae med magt nedtrilde,
Og hendes synder ey ansee;
Thi hand annammer syndere.

Saa er hand og i herligheden,
En inderlig Forbarmere,
Som vil annamme syndere.

Rækkefølgen er anderledes end den gængse, dog næppe derfor tilfældig. Vers 5,
lin.Jf angiver vist dispositionen, idet synderne er inddelt i de endnu vildfa
rende og de bodfærdige. Til de første må vel høre toldere, her iblandt også
Zachæus. I den anden gruppe finder vi Maria og Peter.
Hvis man uden kendskab til Øje-PeterMR går til denne salme, kan navnet Maria
nok forvirre. Hvem er hun? Hun må kunne identificeres på den gråd, som Jesus
ville stille. En grædende Maria træffer vi i Ny Testamente kun i Joh.20,11 og
15 i scenen ude ved graven. At det ikke er denne begivenhed, digteren tænker
på, men derimod scenen med den anonyme synderinde i farisæerens hus, véd vi,
der kender 0je-PeterMR-traditionen. Med denne baggrund noterer vi os også den
flittige brug af verbet "se": Jesus ser til Zachæus, han ser Marias gråd, han
vil ikke anse hendes synder og endelig ser han til Peter.

Den tyske tekst har

kun forlæg for dette verbum i Peters tilfælde. Det kunne betyde, at den ukendte
danske oversætter har en erindring om den tradition, der lader Jesus se med
barmhjertighedens øjne til tre syndere fra Ny testamente.
Jo nærmere vor egen tid og jo længere fra reformationsårhundredet, des min
dre kan vi med sikkerhed påvise spor af Øje-PeterMR i salmedigtningen. Når Sthen
på overgangen til det 17• årh. kunne oversætte Af højheden oprunden er med et
4. vers så lydende:

Min Siel i Gud da fryder sig/
Naar du til mig seer mildelig/
Met din Miskundheds Øye....

så kunne dette nok tages til indtægt for den gamle middelalderbøns stadige ind
flydelse - så meget mere som samme digter gentagne gange havde gjort brug af den
- men sikkerhed for, at miskundhedens øje kommer netop herfra, kan vi næppe få.
Såvidt vides blev hverken Selneccers eller Sthens poetiske gendigtninger af
Øje-PeterMR nogensinde optaget i salmebøgerne. Deres betydning har været begræn
set til digternes egne salme samlinger. Sandsynligvis har den lille bøn ikke kun
net bære en poetisk gendigtning. Dens styrke ligger i prosatekstens knappe form
og enkle disposition, og derfor betød ethvert indgreb heri en svækkelse. En se
nere tids digtere - Kingo og Grundtvig - foretrak at koncentrere sig om en enkelt
af de bibelske eksempelskikkelser.
Når Øje-PeterMR efterhånden blev glemt, hænger det vel også sammen med den
manglende bibelske dækning af bønnen. Jesu barmhjertige øje til synderihden og
røveren var og blev en fiktion, der ikke kunne opretholdes i et bibellæsende folk.
.............................
J.L.
Pastor Gelting, Vallekilde, fortæller i sit kirkeblad, at det var naboens datter,
der havde givet ham tema til juleprædiken med sangen:
Et Barn er født i Betlehem, Betlehem, Betlehem,
og alle de som betle kan,
de har hjemme i Betlehem.
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"Nun freut euch, lieben Christen gmein"
Nogle små bemærkninger til en stor artikel
ved pastor Harald Vilstrup.
Det skal vel ikke nægtes, at det er et arbejde at læse professor Niels Knud
Andersens gennemgang af Luthers salme og danske og svenske oversættelser. Men san
delig et arbejde, som lønner sig; om nogen salme kan bære en udførlig gennemgang,
må det være den; højst betydningsfuld både som personligt vidnesbyrd og forkyndel
se af det grundkristelige: "all in eyn", "all" udtryk for første vers' fællesskab:
"Christengmein", "eyn", de følgende vers' "ich", den enkelte kristne, in casu Lu
thers egen genoplevelse af det grundkristelige. Hvor grundig og højst lærerig gen
nemgangen end er, kunne jeg dog have lyst til at bringe et par små tilføjelser.
Først angående eventuelt forlæg for salmen, særlig dens indgang, ganske spe
cielt 2.linje, "und lasst uns frolich springen". Der kunne her være tale om en gen
klang af en prædiken af Tauler. Det er den første i Taulers Postil, julemorgenprædikenen "von drien geburt" nemlig l) Faderens fødsel af Sønnen i evighed, 2) Jesu
fødsel i Betlehem, 3) "das Gott alle tage und alle stunde wurt werlichen geistlichen geborn in einre guten sele..." Disse tre fødsler findes symboliserede i jule
morgens tre messer: l) som synges mens det endnu er mørk nat, med indgang: "Domi
nus dixit ad me, filius meus es tu, ego hodie genui te". 2) messen sunget ved over
gangen fra mørke til lys med indgang: "lux fulgebit hodie super nos". 3) messen
sunget "in dem kloren tage", indledet: "Puer natus est nobis et filius datus est
nobis".
Denne smukke og dybsindige prædiken indledes: "Man beget hute drier leige ge
burt in der heiligen christenheit, in der ein jeglicher christenmensche so grosse
weide und wunne solte nemen daz er rechte von wunnen solte usser ime selber sprin
gen in jubilo und minnen, in dangnemekeit und inrelicher froude, und weler mensche
des nit in ime bevint, der mag sich vorhten".
Slægtskabet med indledningen til Luthers salme er jo iøjnefaldende; men det er
jo altid noget af en skønssag, hvor man vil antage direkte litterær afhængighed,
eller hvor der er tale om tilfældige ligheder, ev.afhængighed af fælles kilde(og
der er jo andre forreformatoriske "frydespring" end just Taulers). Men når man tæn
ker på, at det anførte er optakten til Taulers første prædiken og dermed indgangen
til en bog, som man véd var en af Luthers yndlingsboger, især i "thesetiden" (c.
15l6-2o) og tillige véd, at der er tale om en af Luthers tidligste salmer, er tan
ken om, at vi her finder en efterklang af Tauler, i hvert

fald en overvejelse

værdi
En anden ting, jeg kunne have lyst til at bemærke, er den karakteristiske for
skel på den rent metriske teknik hos Luther og danskerne (og svenskerne). Der er
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faktisk tale om to forskellige verstekniske perioder: Luthers vers står på overgan
gen mellem Middelalderens friere og Barokkens strengt regulerede. Først og fremmest
ligger stavelsesantallet fast, her afvekslende 8 og 7« Til forskel fra mange andre
lutherdigte er der i denne salme tale om en ret strengt gennemført alteration mel
lem betonet og ubetonet stavelse. Ofte er reguleringen opnået ved hårde sammentræk
ninger: "-gmein",v.l, "zurbarmen'^ J),v.5, ''gstalt",v.6. Det danske vers er (også
bortset fra åbenbare kejtetheder) et middelalderligt accentvers, hvor kun betonin
gerne tælles, de ubetonede varierer i antal ad libitum. I v.J har vi hele 3 ube
tonede på rad: "Att willien haffuer løst til åll ondtskåb (B=formen). Også rimene
er hos Luther (hér, men ingenlunde altid i Luthers digtning) gennemført med ret
stor strenghed; hos danskerne (men det må vist tilskrives ren ubehjælpsomhed) of
te helt opgivet, v.7 både Aa og b.
Helt enig er jeg med Niels Knud Andersen i kritikken af formen i DBS, og øn
sket om en ny oversættelse. Det sidste kunne jeg tage som en personlig udfordring
- dog den tid er vist forbi, da jeg turde give mig i lag med en sådan kraftpræs
tation.

Gæstekammer -1825 eller 37?

H.V.

ved Harald Vilstrup.

Man finder gang på gang den opfattelse, at ordet "Gæstekammer" i Den danske
Salmebog(DDS) 3o6 v.6 stammer fra 1825. Sidst i Martha Byskovs udmærkede artikel
i Præsteforeningens Blad 1973/34,s.569» hvor hun dog viseligt advarer mod at over
belaste udtrykket. Også i en artikel i Tidehverv af Johs.Horstmann har jeg set sam
me opfattelse udtrykt. Det er imidlertid ikke rigtigt, ordet "Gæstekammer" findes
slet ikke i originalformen fra 1825, dér hedder det "Kirkekammer". Fejltagelsen
er dog undskyldelig. Det faktum, at ordet Gæstekammer først forekommer i Sangværk
1,1837, nr.12, er på en ejendommelig måde tilsløret: I DDS 306 er der som årstal
kun angivet 1825, skønt det i højere grad er Sangværksformen, der ligger til grund
for salmebogens tekstform. Regner man med, at i Grundtvigs Udvalgte Værker ved Koch
og Christensen må man dog finde den originale 1825-form, bliver man skuffet, ja nær
mest chokeret. Under overskriften Theologisk Månedsskrift...1825 finder man - formen
fra 18371 i Tænker man så: I den nye udgave af Grundtvigs

Sangværk (GSV) må man dog

finde den originale form, bliver man igen skuffet: Naturligvis må man i GSV I finde
1837-formen aftrykt, men i III, indeholdende Salmer og kristelige digte 18o9-43
skulle man dog vente at finde originalformen, men nej, dér finder man blot henvis
ning til I. Først i kommentarbindet, GSV VI finder man som "afvigelser"(I) rede
gjort for forskellighederne mellem originalformen fra 25 og Sangværksformen 1837»GSV
VI

kom først i 1956, 8 år efter III; først da fik GSV's læsere at vide, at det

hidtil bragte kun har været en sekundær-form, originalen må man møjsommeligt finde
frem til ved at indføje de i VI anførte "afvigelser" (bl.a. oversprungne eller
helt ændrede versi) i 1837-formen.
Forholdet er ejendommeligt. Digtet (som kirkesalme er originalformen sikkert
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for lang, 12 8-linjers vers) er et af Grundtvigs største digte fra hans

stør

ste tid omkring midten af 20'rne, samtidig af biografisk-historisk allerstør
ste betydning ved sin nære forbindelse med Den Mageløse Opdagelse. Der er så
at sige tale om en poetisk efterskrift til Kirkens Gjenmælei Ikke bare der
ved må 1825-formen foretrækkes, men også fordi den forekommer friskere og kar
skere end den afsvækkede ( og forkortedel ) form i Sangværk I. Grunden til
denne "sammensværgelse" mod originalformen kan man kun gætte på. Jeg er til
bøjelig til at tro, at det just er for ordet Gæstekammers skyld 1837-formen
så konsekvent er foretrukket.
Foruden i selve originaltrykket, Theologisk Månedsskrift 1825, III kan
man finde den oprindelige form hos Morten Pontoppidan, Zions Sang, fremkommet
i hundredåret for digtets fremkomst, 1925 og i Dansk Tidebog 1971, s.442,
desuden i Mallings Dansk Salmehistorie V, s.65f.
H.V.

Anmeldelser
Hans Nielsen Hauge og Ægidius.
I det nyligt udkomne Kirkehistoriske Samlinger 1973 h3-1 ^•r» Hejselbjerg
Paulsen s.116-150 en overraskende og spændende artikel om den kendte norske
vækkelsesprædikant Hans Nielsen Hauges kristendomsforståelse, som den kommer
til udtryk i hans salmesamling fra 1799« Sit udgangspunkt tager H.P. i A.Aarflots disputats om Hauges kristendomsforståelse (Tro og Lydighed, Oslo 1969)*
der efter hans mening mangler et kapitel om Hauge og salmesangen. H.P. er
med sit omfattende kendskab til sønderjydsk salmesang den rette til at påpege
denne mangel. Det viser sig nemlig, at ikke blot blev varnæspræsten Ægidius'
salmer (fra 1717) sat overmåde højt af Hauge, der optager 20 af dem i sin
salmebog; men H.P. påviser også, meget overbevisende, at Hauge har fået de
vigtigste impulser til sit særlige omvendelsessyn - der sætter lighedstegn
mellem "omvendelse" og "bedring" - fra det sønderjydske, hvor Biblen, Chr.
den Ill's fra 1550i, gengav ordene omvendelse og omvende sig ved "bedring"
og "bedre sig".
Netop Ægidius' salmer anvender i rigt mål disse begreber. Aarflots disputats
nævner imidlertid ikke Ægidius med 4t ord og er i øvrigt meget uheldig hvad
det hymnologiske angår, se H.P. side 131»134f.
Sammenfattende kan H.P. afrunde sin veldokumenterede artikel med ordene:
".. nøglen til forståelse af væsentlige punkter i Hauges kristendomsforståel
se ligger skjult i Nordslesvig.
Jens Lyster
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Skrift om Dansk Salmeregistrant,
Dansk Salmeregistrant, en registrering af danske salmeforekomster i peri
oden 1529-1699 (fra Malmøsalmebogen til og med Kingo, jfr.HM 1972,nr.4»s.5-9)
ventes færdig ultimo 1974. Samtidig udgives et skrift om registrantens histo
rie hvori flg. skal indgå: Brugsanvisning over registranten, index over hvad
der er undersøgt, iagttagelser under registreringsarbejdet, Dansk Salmeregi
strants historie (lille historik), liste over medarbejdere samt henvisning
til andre hjælpemidler indenfor dansk versregistrant. Skriftet er fortrinsvis
beregnet på de større biblioteker i Norden.
Ved prof. Arnholtz' død har Dansk Salmeregistrant mistet et medlem af til
synsrådet. Por os, der lærte ham at kende, var han ikke blot den sagkyndige,
men tillige mennesket, vi holdt af og nu vil savne.
Ved tilsynsrådsmødet i november blev det bestemt, at der ikke træder no
get nyt medlem i stedet for prof. Arnholtz.
TV
Norsk prøvehefte "Salmer 1975".
I Norge har Liturgikommisjonen for nylig udsendt sit prøvehefte "Salmer 1973",
Andaktsbokselskapet, Oslo 1973. Heftet, der er på 134 numre, er ved resolusjon
av 7« september 1973 godkjent til bruk i menigheter som gjør vedtak om det.
Vi håber at kunne bringe nærmere omtale af salmeheftet i HM 1974«

J.L.

Anders Mallings Salmehistorie. Digterne.
Anders Mallings Dansk Salmehistorie, Digterne bind 1-2, er nu udkommet og
koster indbundet i røde helbind 388,50 kr. Vi regner med i HM 1974/1 at bringe
en udførlig anmeldelse af denne del af Mallings store og gode gerninger.
Vi minder om, at de, der har subskriberet på Digterne, skal indsende de 10
hefter til forlaget inden 1. januar, såfremt værket ønskes indbundet.

J.L.

Ny udgave af Den danske Koralbog.
Den danske Koralbog forventes omkring nytår at være i handelen i en ny, revi
deret udgave, efter at den gamle i længere tid har været udsolgt. Til det nye
i dette værk hører 15 nye melodiformer. Endv. rettelser i melodier, for at
føre dem tilbage til oprindelige former. Mange rettelser i de historiske op
lysninger, jfr. rettelseslisten side 118 og 123.

J.L.

Hymnologiske Meddelelser 1974.
Foruden andre spændende bidrag forventes i årgangens nr. 1 artikler af bl.a.
prof. Chr. Thodberg og prof. Niels Knud Apdersen. Forny hellere abonn. straks!
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