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Harald Vilstrup
Den 25.maj døde Harald Vilstrup efter 2o års tiltagende skrøbelighed. Han
var født den 28.december 19oo, blev student i 1919 og teologisk kandidat 1928.
Samme år blev han sognepræst i Guldbjerg-Nr.Sandager på Nordfyn, hvorfra han
flyttede til Herslev-Gevninge ved Roskilde i 1938* Herfra tog han sin afsked
p.gr.a. sygdom i 1962 og boede de sidste 12 år i embedsmændenes pensionist
boliger på Amager.
Vilstrup var en flittig og samvittighedsfuld præst. Det prægede hans for
hold til beboerne i de sogne, han var præst for. Han kendte deres forhold og
var flittig til at komme på besøg, hvor der var anledning til det. Og det præ
gede hans gudstjenester, der var velforberedte både m.h.t. prædikener og sal
mevalg. Hans store kendskab til liturgi og kirkemusik gav ikke gudstjenesten
noget højkirkeligt præg men den bar præg af det, der for ham var det bedste i
den lutherske tradition.
I de sidste år af hans præstetid i Herslev blev hans skrøbelighed mere og
mere fremtrædende; han kunne ikke færdes så meget i sine sogne, som han syn
tes, han burde og gerne ville, og selvom han de sidste år fik nogen bistand
af pastor Wulff Pedersen i Kornerup, søgte han dog sin afsked i 1962. I den
stilfærdige emeritus-tilværelse, hvor han bestandigt var afhængig af sin hel
bredstilstand, fortsatte han både sine salmehistoriske studier og arbejdede
tillige med oversættelser og originale salmer og digte, men det må tilføjes,
at han ofte var så træt, at han måtte nøjes med et par timers arbejde om dagen.
Jeg nævner dette, fordi det må tages i betragtning ved vurderingen af
omfanget af Harald Vilstrups indsats. Det betyder på den ene side, at man imponeres af, hvor meget han nåede trods hæmmet arbejdsevne, og når præsteem
bedets opgaver ikke måtte tilsidesættes til fordel for studier og digtning.
Men det forklarer på den anden side også, hvorfor Vilstrup ikke trods sin ubestrideligt store viden aldrig fik skrevet noget større værk f.eks. inden
for salmehistorien. Hans produktion inden for de forskellige områder kom der
for i småportioner. Det blev til nogle digtsamlinger, til en mængde oversæt
telser, ofte foretaget efter opfordring, og til talrige artikler i tidsskrif
ter og i Dansk Kirkesangs årbøger.
Det er derfor ikke så let at danne sig et samlet indtryk af hele hans pro
duktion, fordi den blev trykt så mange steder. Men man kan få et ret godt
indtryk af, hvor meget han nåede, ved at gennemlæse bogens Tomhed og pyide,
som Dansk Kirkesang udsendte i anledning af hans 60-årsdag. Den indeholder
først og fremmest et udvalg af hans egne salmer og digte og nogle få over
sættelser fra pietismens salmedigtere. Men tillige er der en bibliografi o-
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ver alle hans trykte arbejder indtil i960 ved Niels Martin Jensen. Hvad der er
trykt efter i960 findes især i Dansk Kirketidendej men der er også artikler i
flere tidsskrifter, ligesom der er en stor samling af oversættelser af latin
ske hymner i Dansk Tidebog 1971 og hertil må føjes Det danske Antifonale, som
Vilstrup var medarbejder ved. Hvor meget der evt.ligger utrykt ved hans død,
er jeg ikke klar over. Hvis der findes manuskripter til hans salmegennemgang
ved Dansk Kirkesangs årsmøder og forelæsninger på pastoralseminariet, hvor
Vilstrup en årrække var lærer, kunne jeg tænke mig, at der endnu var værdi
fuldt stof, som burde trykkes.
En omtale af alt dette vil kræve en meget lang afhandling, som jeg ikke er
i stand til at skrive, bl.a. fordi jeg ikke føler mig kompetent til at vurdere
alle sider af Vilstrups arbejder og til at analysere hans salmer og oversæt
telser. Men jeg vil gerne gøre nogle bemærkninger om det, der for mig var det
væsentligste i hans indsats.
Først vil jeg nævne hans salmehistoriske arbejde. Jeg husker, at dr.phil.
Marius Kristensen, der var utroligt velbevandret i historie og dansk sprog
forskning engang sagdes "Overalt, hvor jeg har været i min forskning, har jeg
opdaget, at Grundtvig også havde været der". Noget lignende tør man sige om
Vilstrups fuldbefarenhed i salme-og liturgihistorie. Der findes næppe mange
kroge indenfor disse områder, hvor Vilstrup ikke nåede ud. Og måske er det
allermest på dette område, at man må beklage, at hans kræfter ikke slog til
til at frugtbargøre hans omfattende viden og vurdering i større værker. Nu har
vi hans arbejde på dette område spredt i en række værdifulde artikler, af hvil
ke de fleste findes i Dansk Kirkesangs årbøger.Han kunne både redegøre for de
forskellige tiders og salmedigteres salmer og bedømme dem ud fra deres egne
forudsætninger. Det var vigtigere for ham at klarlægge det anliggende, de for
skellige salmedigtere havde, end at bedømme dem ud fra en bestemt teologisk
målestok. Derfor kunne han beskæftige sig så meget med pietismens salmedigt
ning, selvom han ikke selv var pietist, og uden at feje den til side som teo
logisk mindreværdig.
I forbindelse med hans omfattende kundskaber om salmehistorie må nævnes,
at han også på musikkens og metrikkens område var særdeles vel bevandret. Alt
dette tilsammen gjorde ham vel skikket til at oversætte salmer og kirkemusik
kens korværker og sange.
I vore oversættelser af salmer er vi vant til at møde både oversættelser,
der stiller sig meget frit over for originalen (Grundtvig og til dels Brorson),
og oversættere, som føler sig forpligtet til at holde sig så nært som muligt
til originalen. Vilstrup hørte i de fleste oversættelser til de sidste. Det
kunne også gøre det svært for ham at finde ordvalg, som falder helt naturligt.

-
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Og når hans salmeoversættelser er blevet så lidt benyttet, hænger det nok sam
men med, at vi i forvejen har så mange salmer fra de områder, hvorfra Vilstrup
bragte de fleste oversættelser, bortset fra de latinske hymner. Dernæst må det
også fremhæves, at det er meget vanskeligt at levere en ny oversættelse af en
salme, som kan "besejre" en allerede kendt oversættelse, som ikke er særlig
fremragende.
Var det ikke også "skønne spildte kræfter", Vilstrup anvendte på de tal
rige oversættelser af oratorier og kirke-kantater og andre værker fra kirke
musikkens område? Møder vi ikke ved kirkekoncerter de fleste steder organister
og sangere, som mener, at man ikke får det fulde kunstneriske udbytte af et
værk, hvis det ikke synges på originalsproget. Selvom behandlingen af et frem
med sprog også kan være problematisk for danske solister og korsangere.
Det var som regel efter opfordring, Vilstrup gav sig i lag med dette over
sættelsesarbejde, og jeg synes, det er meget påskønnelsesværdigt, at han brug
te -så mange af sine sparsomme

kræfter på denne opgave, og at der stadig er

kirkemusikere, der forstår betydningen af at anvende det danske sprog ved kir
kekoncerter. Selvom der er forskel på en gudstjeneste og en kirkekoncert, bør
man ikke glemme, at de fleste kirkemusikalske værker er skrevet til kirkelige
anledninger og beregnet for kirkens rum, hvor ordet ikke er underordnet, men
har sin selvstændige betydning i forhold til musikken. Endnu er det ikke lige
gyldigt for de fleste danske kirkegængere, om en prædiken holdes på dansk el
ler på tysk, engelsk eller latin. Og formodentlig får de, der går til kirke
koncert, ikke større udbytte af teksten, hvis den synges på engelsk, tysk, italiensk eller latin, end hvis den synges på dansk. I kirkens rum

har moders

målet altid sin særlige betydning for evangeliske kristne.
Derfor må man også beundre det arbejde, der er gjort for at oversætte tidebønnerne til dansk og at skabe en dansk tidebog, hvor der findes en mængde
oversættelser af latinske hymner, som Vilstrup har foretaget. Selvom denne bog
kun benyttes af en mindre kreds af præster og organister, kan det dog godt være,
at man ved brugen af Vilstrups oversættelser finder ud af, at flere af dem og
så egner sig til brug ved vbre søndagsgudstjenester, og kan bane sig vej til
videre kredse.
Man skulle synes, at Vilstrup

med denne baggrund var selvskreven til en

plads i salmebogskommissionen, da vi skulle have vor nuværende salmebog. Han
følte det også selv som en skuffelse, at han ikke kom med. Netop ved oversæt
telser, bearbejdning og udvælgelse havde han store forudsætninger. Men han
havde jo også selv skrevet salmer; og de, der bestemte, hvem der skulle sidde
i salmebogskommissionen, mente, at kommissionen arbejdede friest, når man ikke
havde de to salmedigtere med, som der kunne være tale om. En anden ting er, at
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Vilstnip senere selv erkendte, at han ikke kunne have fulgt med i det arbejds
tempo, som kommissionen nødvendigvis måtte arbejde under. Efter salmebogskom
missionen fik vi jo det første 1 it\irgiudvalg, der skulle forsøge sig med det
ømtålelige spørgsmål om alterbog og ritualer, og her var Vilstrup med en tid,
og hans viden og råd var værdifulde; men snart måtte han erkende, at han ikke
havde kræfter til at være med i udvalgets langvarige møder, der som regel
strakte sig over flere dage.
Men Vilstrup var jo også salmedigter, og det var også som digter, han
helst ville huskes. Men det må nok erkendes, at vurderingen af hans indsats
i den henseende er ret forskellig, og der er vist adskillige, der synes, at
hans digterprofil ikke er så markant, at den vil hævde sin plads i mange år
frem over. I salmebogen har vi kun een af hans salmers "Vor arv vi kendes ved".
Det var ikke den, Vilstrup selv satte højest i sin produktion, men det er en
meget brugt og yndet salme. Det er forklarligt, hvorfor der ikke kom flere med
i salmebogen. Der var jo en stor "trængsel" af salmer, da den sønderjyske sal
mebog skulle forenes med Salmebog for Kirke og Hjem og dertil skulle lægges
en del salmer, der var blevet kendt gennem salmebogstillæg og sangbøger. Hvis
en salme var "indsunget", skulle den gerne med, og derfor blev det så vanske
ligt at få flere af Aastrups og Vilstrups med, når der ikke var enighed derom;
især når salmerne tilhørte områder, hvor vi i forvejen var velforsynede. Næste
gang vi skal have en ny salmebog eller måske først et tillæg, bliver der nok
større muligheder både for Aastrups og Vilstrups salmer. Jeg er ikke så sikker
på, at der kommer ret mange af Vilstrups oversættelser med, men hvis vi beholder
en 2.tekstrække, der nogenlunde ligner den vi har, vil jeg tro, at der er nogle
af hans salmer, der er skrevet til evangelier i 2.tekstrække, der vil blive ta
get med. Måske skal nogle af dem let bearbejdes, hvis det kan lade sig gøre,
eller vers udelades; men det går vel an til den tid. Det vil føre for vidt her
at komme med mange citater, men lad mig som et eksempel pege på de sidste tre
vers af en salme til 17.s.e.tr.2.tekstr.:
Det kan verden ej forstå,
at man frit kan træde
lige ud fra syndens vrå
frem til lys og glæde:
Bør ej den, som nylig lod
sig i synden spænde
give først ved gråd og bod
anger fromt til kende?
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Smukt det lyder, er dog spot
mod Guds fulde nåde;
hvor den er, er alting godt
lader man den råde;
Ve, om nogentid man vil,
løst af dødens lænker,
føje noget andet til,
hvad os nåden skænker.
Gak, min sjæl, gak ind med fred,
lad dig ikke skræmme,
smag og se Guds liflighed,
du hos ham har hjemme:
Bryllupsglæden dyb og fin
hjertets længsel kvæger,
hvor Guds nådes nye vin
skænkes i dit bæger.

De, der regelmæssigt bruger Dansk Tidebog, vil nok også kunne pege på nogle
hymner, som Vilstrup har oversat eller selv skrevet, som bør tages med i en
ny salmebog.
Det er vist rigtigt, at Vilstrups salmestil og -sprog ikke er så markant
og originalt, som vi finder det hos andre salmedigtere, hvor vi straks kan
sige, hvem der har skrevet det, når vi hører et citat. Jeg gætter på, at Vil
strups evne til i oversættelser at føje sig efter andre salmedigteres stil og
tankegang ofte er smittet af på hans originale salmer. Men det betyder ikke,
at man ikke kan finde hans eget ansigt i hans originale salmer. Og grundtonen
i det budskab, han havde at bringe, har han selv angivet i de to bibelcitater,
han anfører forrest i Tomhed og Fylde:
Jeg så alt, hvad der sker under solen, og se, det er altsammen tomhed.
Præd. 1,14*
-at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, for at I kunne
fyldes indtil hele Guds fylde.
Ef. 3,lo.
Navnlig det sidste citat var det overvejende i Harald Vilstrups forkyndelse
både som prædikant og salmedigter.
Gudmund Schiøler.

For Hymnologiske

Meddelelser betyder Harald Vilstrups død et stort tab.

Fra tidsskriftets spæde begyndelse fulgte Vilstrup det interesseret og kritisk.
Da han så, hvorledes den 1.årgang udviklede sig, besluttede han sig til at med-
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virke aktivt. Resultatet blev en række større og mindre bidrag til den 2. år
gang. Det skyldes ikke mindst Vilstrups indsats, at vi fik mod og inspiration
til at fortsætte. Hans formidable viden indenfor alle hymnologiens områder, den
dybe respekt for traditionens formåen, en digterisk åre og et forfinet kunst
nersind gjorde ham til en kærkommen bidragyder. Selv sagde han engang til mig,
at det var hans faste forsæt, at der så længe hans kræfter rakte, ikke skulle
udkomme noget nummer af HM uden et bidrag fra hamj Det var et håndslag vi sat
te pris på.
Den sidste håndsrækning fra pastor Vilstrup blev nedenstående bidrag om
Efraim.
Jens Lyster.

Efraim Syreren

ved 1- pastor Harald Vilstrup, København.

Det er i dette årti (nærmere kan vi vist ikke komme sagen) l6oo år siden,
den store syriske kirkemand Efraim (eller på hans eget syro-aramæiske mål,
Afrem) afgik ved døden. Man nævner både

375

og

378

som hans dødsår. Alle, som

har interesse for den kristelige salme - eller overhovedet kristelig hymnisk
digtning, har grund til at mindes ham som en af de største, og i hvert fald
en af de første, for ikke at sige den første kristelige hymnedigter.
Hvem var da denne Efraim/Afrem? Lad os lade en, som kendte ham godt - og
i sig selv har et stort og betydeligt navn - give svaret, Gregorios fra Nyssa,
den yngste af de tre store Kappadokier, Basilios den Stores lille bror, sin
navnes, Gregor af Nazianz' yngre ven og medarbej er. Gregor fra Nyssa kalder
Efraim "Syriens profet, Helligåndens cither..." og meget andet. Det var ikke
"grav-lyrik", alle vidnesbyrd henviser til, at Efraim var den syriske kirkes
største navn som forkynder og digter.
Efraim levede stille, nærmest en eneboers liv, helt uinteresseret i kirke
lig karriere; han er knyttet til egnene omkring Eufrats og Tigris' kildeom
råde, især byerne Nisibis og Edessa. Vi hører om to større rejser, 325 deltog
han i bispen af Nisibis følge, i kirkemødet i Nikæa, desuden véd vi, at han,
draget af Basilios den Stores ry, besøgte denne i Kappadokien. Dette østlilleasiatiske område, lå ikke så langt fra Efraims Nordsyrien, men høje, uvejsomme
bjergegne dannede en barriere - en anden barriere var sproget: i hvert fald til
at begynde med måtte Efraim og Basilios kommunicere ved hjælp af en tolk. Efraim magtede ikke det græske sprog.

Ikke blot lærte Efraim af de store kap-

padokiske teologer, de lærte af ham ny lovsangstoner: Gregor Naz.(Teologen)
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var den første, der digtede i østerlandsk form på det græske sprog, hvorved
grunden blev lagt til den græske hymnedigtning, der kun efter sproget er
græsk. Den har ikke smag af Homer, Sofokles eller Pindar, snarere af syrisk
digtning, d.v.s. Efraim. Da den græske (byzantinske) hymne for alvor bryder
igennem (6.årh.), er dens store forsanger Romands, en syrer, vist af jødisk
herkomst. Fra græsk og også umiddelbart fra syrisk, når hymnetonen til la
tinerne, selv om de første overgange er vanskelige at følge, og når en tidlig
modenhed med Ambrosius og hans "skole”. Næsten samtidig bryder salmesangen
frem på syro/aramæisk, græsk og latin. Dog: ex oriente luxl - tonen angives
tydeligt af syrerne, eller bedre af syreren, nemlig Efraim. Det er først og
fremmest hans digtning, der tegner den syriske indsats.
I sig selv er også hans digtning en hel litteratur. Som alle store hym
nedigtere er han umådelig produktiv, det er som et mægtigt væld, en flod,
der længe hæmmet nu bryder alle dæmninger og strømmer frem. I angst for "kæt
terne", arianerne og de spekulative gnostikere, som tidligt havde sunget de
res sværmeriske lærdomme ind i folket ved indsmigrende sange, havde man i
Storkirken en tid forbudt al ikke-bibelsk sang. Nu forstod man, at det bed
ste forsvar var modangrebet - og i Nikæa var det lagt klart, hvad den rette
tro var - nu blev der givet frit løb for kristelig nydigtning.
Det strømmede over alle bredder. Det kan siges for os at være den stør
ste hindring for at tilegne os Efraims digtning: den umådelige orientalske
vidtløftighed. Hans billedrigdom kan være overvældende, ofte lange remser
af sammenligninger. Ofte et enkelt billede vredet og drejet, så man tit over symbolet kan glemme, hvad det symboliserer. Men i al overfloden og vidt
løftigheden, finder vi store skønheder, motiver, som vi genfinder i al sene
re salmedigtning - ikke mindst hos Grundtvig, som via græsk øser af Efraims
væld.
Desværre er jeg ikke i stand til at læse Efraim på originalsproget, jeg
har været afhængig af oversættelser, mest på prosa. Dog tror jeg næppe, at
en

egentlig oversættelse i Efraims metrum vil være af større interesse. Jeg

har ladet mig gribe af enkelte motiver og har prøvet at forme dem helt frit,
på min egen manér.

Heraf gives nogle prøver.
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Efraimske motiver i fri gendigtning
Tros- og Lovprisningsoffer
Skulle jeg ej prise dig, o Herre?
lade strømmene, de skønne, tørres,
de som daglig læsker mig min gane?
Evig, evig vil jeg prise digi
Sammen med de troende jeg lover
dag og nat med lovsangslyd din gave,
er min sang for ringe for din ære,
giv den fylde af din Åndi
Nådeskatten du mig gav er liflig,
lad os trofast våge over skatten.
Lad den sang du gav mig stå i grøde
som en vækst af udsøgt frø I
Troen bærer jeg dig frem som offer,
nøgen, ubesmykt af nogen gerning;
al den rigdom som den véd og kender,
finder troen kun i digi
Sådan bringer købmanden en perle,
nøgen, uindfattet til sin fyrste kongen hædrer den, og se nu stråler
perlen højt i kronens guldi
Bonden bringer markens arme grøde
til sin herre; dog hans herre frydes,
skænker ham til takketegn en klædning
med din nåde klæd mig, Gudi
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Alene Nåden
Gud, vi véd, vor syndeskyld er stor.
Hvem tør da stå frem for dig og bede?
Vil du selv for utaknemmelige
holde dine nåde-skatte rede?
Ja, vi véd, alt, hvad vi har, vi fik,
aldrig har vi takket, som vi burde,
gerrigt holdt vi det, du gav, tilbage give det til pris vi ikke turde I
Og dog
banker
Giv os
tør vi

kommer vi til dig påny,
på dit forrådskammers døre:
mere, giv os overflødigt tro, at du den bøn vil høre?

Vil du finde det formasteligt,
regne os for krævende og frække?
Dog om jeg vil spørge, hvad af to ting
vil dit Fader-hjerte foretrække véd jeg vist, at velset er hos dig
betlerens ustandselige råben,
vil på tyvevis man rane skatten,
nåde-døren dog skal findes åbeni
En ting har vi kun at bringe: Tro
uden gerning, ubesmykket, nøgen,
rigdom, pryd den ser i dig alene,
dertil står dens trang, dens higen, søgen.

-
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Tiltrækning og Frastødning

Milde skønhed, ak hvor drages sind og hjerte tæt til dig vil jeg nærme mig, din vældes majestæt forfærder mig.

Jeg er tavs og dybt bedrøvet over intet at formå.
Dig som alt omfatter, ingen tanke mægter at forstå.

Ville nogen sige: jeg har skuet ham i al hans glans,
svarer jeg: I mørke hyllet er hans inderste substans.

For vor skyld han åbenbares blændende i guddomspragt:
Vi skal vide, han er Herren, som har alle ting i magt.

For vor skyld han gjordes lille, blev med os ét kød af kød,
Gudesønnen lod fornedre sig til korsets skændselsdød.

Du blev menneske, at vi skal blive ét med Gud ved dig
som med ham er ét, således har du byttet kår med mig.

Ære være dette bytte I som du er din Fader lig,
én sand Gud med ham, forenes vi med dig evindeligi
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Guddoimnens Ufattelighed
l^riaders myriader,
millioners millioner
elsker, priser, takker ham.
Myriader, millioner,
skuer alleting, dog ingen
fatter Den Aleneste.
Højrejst om ham er en uset
murkrans. Himmelflugten standses.
Lammede de stille står.
Ånden studser: Han er Solen,
som til lægedom oprinder aldrig dog kan granskes ud.
Skrækkeligt hans torden gjalder.
Selv han dvæler i det tyste,
i en evig tavsheds dyb.
Blændende hans lysglans stråler,
og dog bor han i det dunkle,
evig uerkendelig.
Spred, Serafer stærke vinger!
Aldrig dog I kan bestige
Uerkendeligheds Bjerg.
Vognens bærere, Keruber,
vover med nedslagne blikke
ej at se dens inderste.
Salig hver den jordbeboer,
som i hellig undrens tavshed
elsker, lover, tjener ham.

1. Ez. 1
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Kristi Fødsel
Op, alle, at prise den Søn, som i dag
er Betlehems glæde og ære,
og barnet at love, som denne dag
foryngelse til os vil bære!
Vær hilset, du ædle Al Saligheds Frugt,
som liflig af smag og yndig af lugt,
i dag til vor sult ville bøje
dig ned fra de evige høje!
0 evige Fader, vi lover dit Navn,
nu gengaves mennesker livet,
hernede hos os er din udbredte favn,
i barnet forsoning er givet.
Du Rigdommens Væld, lod i armod stedt,
du Evige Ind lod i kødet klædt
din Enbårne hid til os komme
at fri os fra Helvedes Domme!
Din Fødsel vi priser, o Kristus, du kom
med styrke til arme og mygej
Udødelighedens Lægedom
er du for dødeligt syge!
I moderlivet du væved i løn
dit legemes telt, en Helligdom skøn,
et Præsteligt Skrud uden lige,
en Brynje til sejrende krige!
Du eneste gode, hvor skulle jeg vel
en værdig lovprisning dig hente?
Bundløs, du véd, er din tjeners gæld,
såvel kapital som rente!
0 Guds-Oceaner af Herlighed!
Min takkedråbe jeg sænker derned.
Selv, Gud du bevæger min tunge
for dig at lege og sjunge!
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Da Kristus fødtes
Da Herren Kristus fødtes på jord,
da talte den evigt tiendes ord,
og synlig kom den enbårne ned
fra evig hellig forborgenhed.
Den høje, den evigt vældige ville
for menneskers skyld blive spæd og lille.
Et billede, Gud, af din evige magt
er her mellem krybbefjælene lagt,
vi ser ham med øje, vi ser ham i ånd,
legemlig følbar for menneskehånd.
En ganske som vi - dog aldrig udgrunder
et menneskes visdom hans fødsels under!
Vi råbers se arvingen! kom lad os få
hans arv! - Hans tilsagn lider vi på.
Selv sædens udstrøer et sædekorn var,
og siden det neg man hjemad bar.
Se hyrden: et lille lam som bræger,
vinstokken er blevet vor frelses bæger!
De søndrede sinde han satte i stand
som harpestrenge til hvilke han kan
- mer sødt end sangfuglestrube formår synge en vise kun troen forstår.
I glubende dyriskhed gik vi tilgrunde,
da kom han til os, at vi frelses kunne.
Vor lovsang, o Fader, du trænger ej til;
dog véd jeg, du inderlig gerne vil
modtage hvert lys, man til dig bar
som kærlighedsoffer til kærligheds svars
Din drue blev iblandet menneskers bærme,
at derved vi- kunne os ophavet nærme!
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Julelovprisning
I himmelfugle. Guds
hvad mon har draget
Et barn er fødtl På
til jorden kom fred

trones hær,
jer jorden så nær?
denne dag
og velbehagj

Det hørtes af hyrder på kolde vagt,
de barnet fluks har små gaver bragt;
Til Lammet et lam, et førstefødt,
hans førstefødsel al brøst har bødtJ
Du bræger, hvad ville du sige vel,
snehvide lam? - tak, fryd og held:
får, tyre reddes ved dig, barnlil,
fra offeraltrenes kniv og ildi
Den ældste af hyrderne ydmygt gav
til den spæde i krybben sin hyrdestav:
Som før i Moses, ja endnu mer
i dig vi den øverste hyrde seri
Kom, pris ham, møer og piger små
med oldemodrene ældegrå:
Hil dig, vort land; thi åbenbar
nu stråler fra Isai stjernen klarl
Nu rejses kong Davids sunkne stol,
hans Søn er det nye Riges Soli
Stem i, I vaklende gamle mænd:
til Adams svaghed kom kraft igen!
Og den, som forvoldte før hans død,
helt listelig sin ham afskød Den Gamle Slange i bugt på bugt
sig snoede bort i ilsom flugt.
Al jordens slægter, stem i, stem i:
Han kom, som gør mennesket frelst og fri,
hin Løser af fangnes og dømtes båndI
Pris ham med Fader og HelligåndI

Maria til Barnet
Jeg takker dig, rain lille drengl
Din moder blev en udspændt streng,
et instrument, som venter på,
at Herren selv vil strengen slå.
Da er det mig, som
vil løfte taget på
og hvor jeg sidder
din store lysglans

glædens brus
mit hus eller går,
for mig ståri

Man kalder mig en horetøs;
dog er jeg glad og frygtesløs.
Jeg ved, i rette tid skal jeg
retfærdiggøres fuldt ved dig.
Som Tamar før beviset gav
1
ved Judas seglring, snor og stav,
således skal trods skam og last
min moderære dog stå fast. Din stammefader David sang
en salme om din høje rang,
at konger, dig at sværge huld,
skal ofre røgelse og guld.
Hver salme, David stemte i,
fik nu ved dig sit krydderi,
profeters taler fik den dag,
du kom, først deres rette smag.
Hvad visdom før til verden kom
foruden dig befindes tom.
Min lille dreng, ved dig først alt
får rette fylde, art og salt.

1. Se 1.Mos.38

-

74

-

Simeon og Anna
Simeon i Helligdommen
tog Guds Søn på sine arme,
sang for ham i Åndens glædes
Nu jeg farer bort med fred.
Du, forbarmende er kommet
til min alders sne som lovet.
Dødens land mig ikke skrækker.
Du er pant på Paradis.
Profetinden, højt bedaget,
Anna favned ham med arme,
trykked sine visne læber
mod den spædes - se da sank
Ånden ned - som før Esajas
tav, men alterglødens nærmen
åbnede hans mund - således
rørte gløden Annas mund.
Og hun glødede i Ånden
og brød ud i sang for barnet:
Herlighedens Arving] arve
skal du skændsel og foragt!
Barn, du tier - dog du hører
alting - selv usynlig ser du
alt - du kender alt, men ingen
kender dig, som den du er.
Søn af mennesker, tillige
sand Guds Søn, du Himmel-Troner,
dybt fornedret til vor frelse evig lovet er dit navn!

1

Es

6
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Kristi Lidelse
Pris være Sønnen, der så, at vi
ved vor griskhed og vrede
havde lyst til at blive som dyrene,
og blev, nedstegen, som én af os,
at vi skulle blive himmelske!
Ære være Faderen, som ikke
trænger til nogen lovprisning,
og dog er i trang i sin kærlighed til os!
Hans frugt blev blandet med menneskers,
at vi kunne nærme os ham.
Guds Sønnen, den skyldfri, blev slagen,
og ved sine sår vil han skænke os livet.
Ved kronen af tidsel og torn
toges forbandelsen fra os;
han døde og dræbte døden!
Han tav - og frikendte os.
Han råbte højt og truede Døden,
vor besejrer, som holdt os fangne.
Hans frelsende midler
sønderbrød Helvedes magt!
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Kristi Lidelse
Dommeren selv lod sig dømme og satte tolv til doms over stammerne.
Hans afstande måler vi aldrig.
Tanken forvildes - for snævert er hjertet.
Han undlod at skælde, fordi han var god;
dog ondskaben voldte ham pine.
Skændte han eller tav,
ved begge dele skænkede han liv.
Hans tavshed - alvorsfuld dom!
Hans dadlende strenghed - mildhed!
Hårdt faldt hans skældsord på hykleren,
og tyven hilste han med kys!
Han dvæler skjult i vort inderste,
hans udsæd faldt i vor ager,
hans fylde har beriget vor ånd,
at hundredfold frugt kom i sjælens lade!
Vejene gik han, altid undervejs
var han dog selv Vejen på vejen;
Døren for den indtrædende,
ad hvilken man indgår i Riget!
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Kristi Lidelse
Sønnen af den eneste gode
forkastedes af ondskabens børn.
Ilrettens sønner
korsfæstede Retfærdighedens Søn.
Herlighedens spejl og det billed,
hvorefter vi fra først af blev skabt
han, som er renhed,
steg ned til vor fordærvelses smuds.
Sædekorn af lys faldt i mørket;
da blottedes dets skændsel og gru.
Selv var hans væsen
holdt skjult som bag en dæmrende sky
Sølet og beskidt var vor klædning,
den tog han og førte os af.
Selv blev han intet tilintetgjorde derved vor skam.
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Kristi Lidelse
Herren er han over alle.
dog på ham, al friheds giver,
svinebandt man hænderne,
slog med store søm hans fødder
til den højt oprejste pæl!
Af sin egen magt og vilje
lod han fæstne sig til korset,
gav sig selv til bødlerne.
Selv han ville, at det skete,
og kun derfor fandt det sted.
Og den højheds rang, han førte
- konge-præstelig, énbåren
Søn af den Al-Eneste slog han fast til skændselspælen,
fæstnede sig selv dertil.
Pris ske ham, hvem træet bar påJ
- selv han gav dets arme styrkegraven indesluttede
ham, som bærer gravens nøgler.
Selv han har sig indestængt.
Ham, hvis tilstandsformers vekslens
som den høje, som den ringe som sand Gud og menneske ofret - oprejst - himmelfaren vandt til os fortabte livi

Kristi Pris
Kilden, som til liv frembrød,
som til evig soning flød,
pris og evig ære!
Det Guds Lam, som på sig tog
lovens last og os afdrog
skyldens byrder svære.
Sot bortflygtet for hans blik
helse blomstred, hvor han gik
glædes-bud at bære.
På vor sjæl hans segl er sat,
den er nu hans del og skat,
elskede og kære!
Af vort legems støv et telt
væved sig den store helt
for sin guddoms ære.
Med vor tunge stemtes i:
Evighedens harmoni
fik den nu at lære.
Selv han til vor harpe sang,
lod vor cither give klang
gennem Himlens sfære.
Han er sjælens lys og salt,
det som gennemsyrner alt,
vil i os han være.
Derfor blev hans kød til brød
alle arme stedt i død
med nyt liv at nære.
Han blev slave, vi blev fri,
brudt er Satans tyranni.
Pris og evig ære!
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Nærhed og F.iernhed
Som den største iblandt kvindebårne
ham ej værd at løse skoens bånd
tør jeg dog som før hin synderinde
fatte fligen af hans klædebon bare strejfe den, - og dog fornemmer
jeg som Isak "Sønnens" klæders duft ak som hans må mine blikke gribe
kun forgæves i den tomme luft.
Mig så nær - hvorfor kan kun jeg høre
langt, langt bortefra hans kalderøst?
Tanken går ad vidtudstrakte baner
udspændt grænseløst mod vest og øst,
dog hvis den vil nærme sig hans veje,
glipper stierne, vildtom den vanker.
Og ved den uhyre afgrunds bred
sttunhedsslagne vakler mine tanker.

Harald Vilstrup

Red
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Om dåben i nogle Brorsonog Grundtvigsalmer
ved skoleinspektør Erling Brahm, Tønder.
(Under sysselsættelse med visse af salmegrupperne i Brorsons Troens Rare Kle
nodie kom jeg ind på en sajnmenstilling af nogle Brorson- og Grundtvigsalmer,
hvori indgår træk af de to digteres henholdsvise syn på dåben. Samtidig med
dette arbejde kom pastor Harald Vilstrups artikel om Brorson - Grundtvig "Op
dog Zionl" (HM 2.årg.l973» nr.l). Da der synes mig at være visse paralleler
mellem Vilstrups og mit syn på de to salmedigtere, vover jeg hermed at stil
le mit rids til rådighed for HM.)
Forud for førsteudgaven af Troens Rare (sjældne) Klenodie 1739 udsender
Brorson en række salme-hæfter, 12 ialt, som dels rummer hovedparten af de sal
mer der senere samledes i klenodiet, dels ved deres sammensætning er forløbe
re for det system der fandt sin endelige udformning i klenodiet.
Det berømte 1732-hæfte med 7 julesalmer (alle originale og alle, omend
de fleste noget forkortede, i DDS som numrene 77* 9°, loo, 47o, lo3, 98, 99)*
2 nytårssalmer og 1 påskesalme samt det følgende

1733“hæfte med adventssalmer,

et par jule- og nytårssalmer, en salme til Mariæ renselsesdag og en til Mariæ
bebudelsesdag lader formode, at Brorson har i sinde at forsyne kirkeårets
festdage med salmer, dels originale og dels oversættelser efter samtidens og
de nærmest forudgående slægtleds tyske, overvejende pietistiskprægede, salme
digtere.
Denne linie følges op i de to næste år, men jævnsides hermed kommer fra
1734 nogle hæfter med salmer om Troens grund (grundlag), Troens frugt og Tro
ens kamp og sejr. Brorsons endelige hensigt er altså ikke blot at forny fest
salmerne, men at forbinde kirkeårets fester, troslæren og troslivet i salme
sang.
Med 1735”hæfterne ophører udsendelsen af hæfter, og der høres ikke fra
Brorsons front, før han i 1739 udsender 1.udgave af Troens Rare Klenodie, som
indeholder alle 192 salmer fra hæfterne samt 65 ikke hidtil trykte. Disse er
fordelt dels på de i hæfterne behandlede emner, dels samlet under ny overskrif
ter, så at systemet nu ligger fuldt udfoldet i klenodiets 7 dele.
Det er muligt, at de udsagnsord, Brorson betjener sig af ved præsentatio
nen af indholdet, kun er udtryk for stilistisk variation, men det er meget vel
tænkeligt, at de dækker over en dybere tilknytning til de dele de præsenterer:
første del indeholder troens frydefest (kirkeårets højtider), anden del handler
om troens grund(lag), tredie del lærer troens midler (Guds ord, bønnen, dåben,
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nadveren), fjerde del viser troens frugt, femte del beskriver troens kamp og
sejr, sjette del forestiller troens herlighed og syvende del afmaler troens
ende.
Systemet som sådant er formet efter pietismens syn på grundlaget for og
tilegnelsen af frelsen. Brorson har truffet det i J.A. Freylinghausens "Geistreiches Gesang-Buch", pietismens hovedsalmebog, hvor salmerne er ordnet "nach
der Oeconomie und Ordnung des Heils". Det er overtaget i J.H. Schraders "Das
Tondersche Gesang-Buch" 1731» hvorfra Brorson hentede mange af de salmer han
overéatte og også mange af overskrifterne til Klenodiets underafsnit. Det går
igen i tidens danske kateketiske hovedværk, Erik Pontoppidans "Sandhed til
Gudfrygtighed" 1738, og i Pontoppidans salmebog 174° er salmerne ordnet efter
"de saliggørende sandheders orden". Men selve udformningen med "troens" som
første led i hver af de syv deles overskrifter og de karakteriserende udsagns
ord er helt og fuldt Brorsons og dækker over et fint spundet net af tråde, der
forbinder salmer og tankegange på Isings og på tværs af dele og underafsnit.
De enkelte salmer afspejler under påkaldelse, lovprisning, bøn^formaning
og sjælesorg systemets dobbeltsidighed: det objektive, at de indeholder, hand
ler om og lærer trossandhederne, og det subjektive, at de viser, beskriver,
forestiller og afmaler trossandhedernes indvirken på den enkelte.
Hvor Brorson er mest ubesværet og derfor når højest, kan man komme til at
tænke på Karl Barths ord om Mozart: "Til det daglige brød hører også: at lege.
Det at lege er noget, som må kunnes og forsåvidt er en høj og krævende sag...
Skøn legen forudsætter en barnlig viden om tingenes midte, fordi man véd om de
res begyndelse og ende", og som Barth "hører Mozart musicere ud fra denne midte
fra denne begyndelse og denne ende" sådan kan Brorson høres musicere.
Klenodiets anden del, troens grund, består af to parter, hvis første part
handler om selve trosgrundlaget: Guds væsen og egenskaber, hans nådevalg og
forskydelse, skabelsen, forsynet, Guds billede og menneskets elendighed, Guds
kærlighed og Jesu navne, mens den anden parts salmer om igenfødelsen, omvendel
sen, troens egenskaber og retfærdiggørelsen handler om den enkeltes tilegnelse
af trosgrundlaget. Forudsætningerne for at denne tilegnelse kan finde sted stil
les vi overfor i salmerne om Guds kald ( se DDS nr.

465) og om oplysningen (se

DDS nr.444 og 547)» der afslutter den første part af troens grund.
Inden for disse rammer gennemspilles temaet: skabelse - fald - genfødelse,
og der kastes et særligt lys over forløbet ved de skriftsteder Brorson har af
trykt som indledning til de hæfter, hvori salmerne om troens grund første gang
fremkom: forrest i hæftet med salmerne om trosgrundlaget Ef. 2,17-22 og i hæf
tet med salmerne om trosgrundlagets tilegnelse Joh.

3,3 og Mk. 1,15.
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Så skal da salmerne om troens grund ses i lyset af at vi ved Kristus Jesus
har adgang til Faderen, og at vi er medborgere og Guds husfæller som på apost
lenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten skal
opbygges til en Guds bolig i Ånden, og sidestillingen af Jesu ord: "ingen kan
se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny" og "Guds rige er kommet nær ;
omvend jer og tro på evangeliet" sætter igenfødelsen og omvendelsen som to si
der af samme sag i focus.
Som i et lynglimt træder det frem i salmen "Min Jesus, grund til al vor
lyst", den første af salmerne om Guds billede og menneskets elendighed og for
dærvelse. Den er bevaret i DDS nr. 14°, hvor den har fået en ret så hårdhændet
behandling, hvorved adskillige af trådene i sammenvævningen af temaet skabelse
fordærvelse - genfødelse er gået tabt. Men et af de centrale steder er dog be
varet i v.4:
0 frelser, lad dit effata
min mund og hjerte røre,
så skal du et halleluja
af begge få at hørel
0, at dit broderhjerte må
i al vor nød os åbent stå,
så kan os intet fejle i
Jesu "effata" (luk dig op) er det samme skaberord som lød i begyndelsen, og som
her og nu lyder til igenfødelse i den nære sammenhæng mellem igenfødelse og om
vendelse som er pietismens særlige syn.
Salmen kan ses som Brorsons parallel til Grundtvigs "Op til Guds hus vi gå"
(DDS nr. 376), hvor Guds effata er skabelsesordet i dåbens igenfødelse:
Guds ord til sjæl og krop
Det siger selv: "Luk opI
Afsiger løgnen du
og tror Guds sandhed nu?"

Det er hans effata,
og tungen svarer: JaI
Guds røst, som almagts hånd
os skar for tungebånd.

Brorson er kommet til sit ved at stille sin oversættelse og bearbejdelse
af en tysk evangeliesalme til 12.søndag e.trin. ind i sammenhængen skabelse fald - igenfødelse, mens Grundtvig er kommet til sit ved, ud fra det dagælden
de dåbsrituals forbøn om at oplade "døren for ham, som banker", at sætte Guds
effata ind i forbindelsen dåb - igenfødelse^
Man kunne nu vente at skabelsessynet også ville slå direkte igennem i sal
merne om dåben, men dette er ikke tilfældet. Tyngdepunktet er flyttet fra ny
skabelsen til det genfødte menneskes daglige leven efter dåbspagten:

1. jf. Chr.Thodberg: En glemt dimension i Grundtvigs salmer ss.17-19; lo2lo3 samt samme i Dansk Kirkesangs årsskrift 1969/70 s.51 flg.
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Lad, JEsu, mig da plantet vorde
Med dig til samme død, og giv,
Jeg ogsaa ligne maa dit liv,
Min gamle Adam daglig jorde,
Ved din opreysning seyerriig,
Dig vorde her og evig liig.
BSS II, 142,7.

84(Rom. 6,5 lad i ældre oversættel
se: Thi er vi plantet sammen med
ham ved en død, der ligner hans,
skal vi også være det ved en op
standelse, der ligner hans).

Brorson er her i fuld overensstemmelse med Pontoppidan, når det i hans katekisme
hedder: "enhver Omvendelse fra døde Gierninger, og Opvækkelse til et nyt Liv,
er en ny Fødsel" (svar 692) og "ved Fornyelsen skal man daglig vokse i det gode
og lade Guds billede og Christi sind tiltage mere og mere...derfor skal en Chri
stens Liv Være hans Daabs daglige Øvelse." (svar 698).
En sammenstilling af visse træk hos Brorson og hos "dåbens sanger", Grundt
vig, vil måske give et lidt mere nuanceret billede af Brorsons bods-dåbssyn,
dåbens daglige øvelse, over for Grundtvigs genfødelses-dåbssyn, dåbens daglige
bad.
Brorson:

Grundtvig:

Veedst du ey mit ord?
Veedst du hvad du troer?
Cg hvad du i.daaben soer? (svor)
Achi hvad ære, fryd og haab
Havde du vel af din daab,
Vidste du beskeed
Om din herlighed
Efter daabens pagt og eed.

Det er Pagten, som oprettes
Ved det store Sjælebad,

BSS I 81,5 og 9} jf. DDS 5o8,7.
Om Guds Forsyn.

Fader vor i høie.Sale I
Kom din Pagt med os ihul
Sandheds Aand i dybe Dalel
0 bekræft, beseigl den nul
Herliggiør med Glands paa Jord
Frelseren i Troens Ord]
Giør det klart, at alle Dage
Gud er mægtig i de Svagel
SV IV 37,4 .og 6; jf. DDS 411,4 og 6.
Konfirmation.

I begge tilfælde tales der om Guds pagt med os i dåben - Brorson: dåbens pagt
og ed, Grundtvig: pagten som oprettes ved det store sjælebad - hos Brorson be
kræftet ved vort "ja" ved tilspørgslen ved dåben, hos Grundtvig af Helligånden
"nu" dvs. ved konfirmationen. Den "din" herlighed Brorson taler om svarer til
Grundtvigs bøn til Helligånden om at gøre det klart at Gud alle dage er mægtig
i de svage.
Brorson:

Grundtvig:

Al
Da
Og
Af

Kirkel du er vort Betlehem,
Og alle Smaa derinde,
Eftersom det er sagt til dem,
Skal deres Frelser finde,
Med Juledags-Evangelium,
I Hjerte-Kammerets KrybberumJ

verden stod i satans pagt,
brød vor JEsus frem med magt,
reev os ud med blodig haand
alle vore flenders haand.

Lad verden ey med al sin magt
Os rokke fra vor daabes-pagt,
Men giv, at al vor længsel maa
Til dig, til dig allene staa.
BSS I 11,4 og 3; jf. DDS 99,6.

SV IV 161, 17; jf. DDS 86,5-

Fælles for begge er at jul og dåb kædes sammen, men hos Brorson karakteristisk
nok (og vist som eneste sted) i "En liden Psalme for børnene", mens der i
Grundtvigs salmer er en gennemgående sammenhæng mellem juleevangeliet: barnet
i krybben og dåbsevangeliet: barnet i dåben som dér "fødes atter til Guds børn,
hans søn og datter" (DBS 4o9»2).
Brorson:

Grundtvig:

De sorte lenker sank som bly
I daabens frelse-vande,
Gud lod dig fri og skiøn og ny
I naadens rige lande,
Hand gav dig børne-ret og navn.
Og tog dig i sin milde favn,
Som alle himle bærer.

Jesus] ja, du vil jo være
I os Herlighedens Haab.
Fødes, til Gud Faders Ære,
Hos os i hver Barne-Daab,
Voxe hos os allesammen,
Op i Sky med Fryd og Gammen.

0 søde daab! 0 himmel-badJ
Jeg kom til dig saa usel,
Men JEsus mødte mig saa glad,
Og skiulte al min blusel,
Hajn selv jeg til en klædning fik
Og i hans blod og død jeg gik
Her ind i naadens arme.

Gud dig skiænked i din Baab
Salighedens store Haab
Igienfødt af Vand og Aand
Gaaer du ved Guds Fader-Haand
Følger du med Barne-Sind,
Stiger du til Lykkens Tind,
Gaaer du i Guds Rige ind]

BSS II 141,6 og 8; jf.DDS 4o5,4-

SV III 89,5-

SV I 48,18; jf. DBS 479,5.

Både på- Brorsons og Grundtvigs tid hed det i dåbsritualet: "Lovet være Gud
og vor Herres Jesu Christi Fader, som efter sin store Barmhiertighed vil igienføde dig til et levende Haab, formedelst Jesu Christi Opstandelse fra de døde
(l.Pet.l,5); men du begraves med ham ved Daaben til Døden, paa det at ligesom
Christus er opreist fra de Døde, formedelst Faderens Herlighed, saa skal og du
vandre i et nyt Levnet (Rom.6,4)".
Dette afsnit af dåbsritualet griber stærkt ind i såvel Brorsons som Grundt
vigs salmer, men i forskellig belysning. Hos Brorson tager stykket fra Petersbrevet farve efter ordene i Titusbrevet 3,5? "...ved badet til genfødelse og
fornyelse ved Helligånden", mens det hos Grundtvig næsten smelter sammen med
Kol.1,27! "...Kristus i jer, herlighedens håb" og dermed væksttanken hos Irenæus (o.2oo).
Romerbrevs-stykket dominerer stærkt hos Brorson, mens det hos Grundtvig
kun indflettes enkelte gange:
Brorson:
Al denne ulyksalighed,
Alt det dig skade kunde,
Det sank i daabens vande ned,
Og evig gik til grunde,
Alt hvad ved Adam var forseet,
Og ved dig selv var ilde skeet,
Har Gud i daaben druknet.
bss

il 141,5; jf.DDS 4o5,3*

Grundtvig:

Dit Hoved du bukke]
Din Siæl sig neddukke,
For aldrig at døe,
I Livskilde-Søe,
Hvor Rosen paa Rand ikke falmer]
Ved D a a b e n opgroer
Af Paradis-Jord
De deilige Evigheds-Palmer.
sv IV 193,3.
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Den flod, som JEsu blod har farvet,
Det himmelrene daabens vand,
Har eder sat i naadens stand,
Og hvad I har af Adam arvet,
Af synd og skam fra haand til fod,
Er renset af i daabens flod.
BSS II 142,2.
Sammenfattende for henholdsvis Brorsons og Grundtvigs dåbssyn skal følgende
strofer anføres:
Brorson:

Grundtvig:

Det bør dog tages vel i agt,
Og holdes høyt i ære,
Dit levnet om din daabes pagt
Bør altid vidne bære,
At det af dyder skinne kand.
Og prise Gud for naadens stand
i alle dine dage.
Saa lad da ingen satans list
Berøve dig dit gode,
Men vær en deylig himmel-qvist,
og frugtbar JEsu pode,
Der svarer til det christen navn,
At du din daabes frugt og gavn
Kand her og evig nyde.

Guds-Fingrene grande
Slog Kors for din Pande,
Guds Eenbaarnes Røst
Slog Kors for dit Bryst,
Thi skal ingen Djævel dig skade;
Nu kan i din Daab
Med Saligheds Haab
Din Sjæl og dit Hjerte sig bade i
SV V 286,2; jf. DDS 488,2.

BSS II 141,11-12; jf. DDS 4o5,5.
Brorson-versene afspejler Luthers "at den gamle Adam i os skal druknes ved
daglig anger og bod", sådan som reformationstidens bodstanker tager sig ud i
pietismens klædebon

jf.. Pontoppidans ord om dåbens daglige øvelse (s.l). Men

bod har en forpligtende side også over for næsten: "Beuiss din tro udi allen
stund/Met kierligheds gierning mangelund/ Mod din Herre Gud oc Neste", som det
hedder i en reformationstids salme der på Brorsons tid stadig levede i Kingos
salmebog, og som ældre endnu vil kunne huske fra Salmebog for Kirke og Hjem
nr. 462.
Som Klenodiets anden part handler om troens grund og den tredje lærer tro
ens midler, sådan viser den fjerde del troens frugt, hvilket vil sige tileg
nelsen i form af igenfødelse i dåben hos de små børn, i form af omvendelse hos
de voksne "som ved Sikkerhed eller Ondskabs Synd ere faldne fra Daabens Naade
og Igienfødeisens Stand" (Pontoppidan sv.489). Dåben nævnes ganske vist kun få
gange direkte i fjerde del, men det fremgår klart af teksterne at det netop er
dåben som er udgangspunktet

for denne "praxis pietatis", fromheds- eller gud-

frygtighedsøvelse. Afsnitsoverskrifter som: begærlighed og længsel efter Gud,
hjertets overladelse og hengivenhed i Guds vilje og den almindelige og broder
lige kærlighed dækker over inderlig følelsesfuldhed - der kan strejfe det smag
løse -, men også over praktisk virkeliggørelse. Man tænke blot på Brorsons gen-
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digtning af "Kærlighedens højsang" i kap.15 i første Korinterbrev, hvor Bror
sons billeder uddyber de paulinske tanker, og hvis sidste vers så helt og
fuldt er Brorsons bøn af hjertet om kærlighedens realisering hos den enkelte:
0 JEsuJ lad mig saa
Din kierlighed forstaae,
At hvad jeg foretager,
Af kierligheden smager,
At alt mit liv maa være
Din kierlighed til ære.
BSS II 185,12; jf.DDS 604.
Brorson følger i sit bods-dåbssyn Luther, og ser dåbens fællesskab med Jesu
lidelse og død, begravelse og opstandelse virkeliggjort i den enkelte krist
nes liv som en Kristus-efterlignelse.
I Grundtvig-verset er omslaget fra datid "slog" i første halvdel til nutid
"nu kan" i sidste del helt afgørende: i dåben som éngangshandling slog Gudsfin
grene grande og Guds enbårnes røst med Fadervor kors for din pande og bryst.
Derfor kan du nu, hver gang du beder Fadervor (saligheds håb), genopleve og
genoplive din dåb. "Praxis pietatis" er således her lig med dåbens daglige bad.
Der siges ikke noget direkte om den deraf flydende forpligtelse over for livet
og næsten, men fra udformningen af Grundtvigs dåbssyn siden 1832 går det som en
rød tråd gennem hans forfatterskab at dåbens daglige bad er forudsætningen for
et jævnt og virksomt og muntert liv på jord.
Grundtvig går i sit bads-dåbssyn bag om Luther og ser, delvis med Irenæus,
dåbens vækst og barnelighed virkeliggjort i den enkelte kristnes liv som en
Kristus-lighed.
Og dog: det hele forhold er næppe udtrykt udtømmende hermed.
Hvor stor er i virkeligheden forskellen mellem de to syn?
I sine sidste leveår skriver den på sind og legeme hårdt prøvede Ribebisp
en række sange "fornemmelig til hans egen og nærmeste Paarørendes indbyrdes
Gudelige Opmuntring" en række sange der efter hans død udgives af hans søn

1765 under titlen "Svane-Sang".
Heri træffes som nr.XX to vers om dåben. I første vers synger digteren om
dåben, mens han i andet vers retter sin tiltale til dåben, for så i versets
sidste fire linier at vende sig direkte til Jesus i bøn:

1.
0 hvilket Himmel Vand
Og Naade-Væld er DaabenJ
Hvori jeg skue kand
Livagtig Himlen aaben.
Der fant jeg først mit Navn,
Der tog mig Gud i Favn:
Med Christi Blod bestænkte,
Og Aandens Naade skiænkte.
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0 dybe Vandi fordi
Den al min Nød nedsænkte.
0 søde StundI hvori
Je^ baaren blev saa fri.

2.
Du Naade-Dagning est,
Mit Haabes Morgen-Røde,
Min første Fryde-Fest,
Kan alt mit Liv forsøde.
Hvi skulde ej bestaae,
Hvad plantet er ved Aae?
Thi er jeg vel til Mode
Ved HErrens Huses Gode.
Men JEsul selv forleen,
At og din Kirke-Pode
I Dommen er en reen
Min Viinstoks Art og Green.
(Kirke-Pode: jf. Rom.11,17 ff. og dåbsritualet af 1685: "at (barnet) maa, naar
det opvoxer, blive ved Christus, ligesom det nu ved Daaben er indpodet udi
hannem".
Min Viinstoks Art og Gren: Jesus som vintræet (min Viinstok), hvorpå jeg er en
gren (Joh. 15,5)»
Også Jesuskærlighedens og himmellængselens sanger har i sit liv her og nu sit
ståsted i dåben.
Og mon ikke han som siger til dåben du nådedagning, mit håbs morgenrøde og min
første frydefest med et smil vil tage dåbens sanger i hånden og sammen med ham
nynne: nu kan i vor dåb med saligheds håb vor sjæl og vort hjerte sig bade?
Erling Brahm

Teksterne er taget fra henholdsvis Brorsons samlede skrifter (BSS) og Grundt
vigs Sangværk (SV); DDS gælder henvisninger til Den danske Salmebog.

MALLING

ved professor, dr.theol. Niels Knud Andersen, København

MALLING er - naturligvis - Anders Malling: Dansk Salmehistorie I-VII.
Dette værk vil i mange år fremover være hovedværket om de danske salmer, den
håndbog man først griber til, når man vil vide noget om en bestemt salme.
Hvad siger MALLING? MALLING er altså ikke salmehistorikeren Anders Malling,
pastor emeritus i Sorø, men det er for danske salmeforskere og for alle der
beskæftiger sig med salmer navnet på denne håndbog, vort vigtigste arbejds
redskab .
MALLING begyndte at udkomme i 1962, og for godt et halvt år siden fore
lå sidste hefte af bd.VII. I løbet af en halv snes år har pastor Malling kun-
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net udgive dette kæmpeværk, ialt 315o sider. En imponerende arbejdspræstation.
De første fem bind behandler salmerne, de- to sidste indeholder digterbiogra
fier. Der mangler nu efter planen kun ét bind, der skal behandle de danske sal
mebøger. Vi håber meget, at vi også får dette bind. Vi savner meget én samlet
fremstilling af den danske salmebogs historie 1528-1953• Ingen har som pastor
Malling forudsætning for at løse denne opgave.
I forordet til bd.I oplyser pastor Malling kort, hvorledes værket er ble
vet til og hvad dets formål er. Det første "tilløb" var et arbejde til brug
for det sønderjyske salmebogsudvalg 1933-43• De herved indsamlede oplysninger
om de danske salmer blev gennemprøvet og suppleret i salmebogskommissionen
1946-52. Senere har pastor Malling flittigt fortsat sine studier, og resulta
tet foreligger nu i Dansk Salmehistorie, der behandler alle de salmer, der fin
des i Den danske Salmebog (D), Salmebog for Kirke og Hjem (KH) og Den sønder
jyske Salmebog (SS). Ved hver salme aftrykkes først teksten efter første fore
komst. Er der tale om oversættelser bringes også originalen. Desuden redegøres
for forfatter, oversætter, affattelsestid etc. Derefter følger vi salmens ofte
brogede historie med ændringer og tilføjelser og evt. ny oversættelse eller
bearbejdelse gennem de forskellige salmebøger op til nutiden. Også norske og
svenske salmebøger inddrages. Sproget er letlæseligt og ligetil. Bogen kan læ
ses af enhver salmeinteresseret. Vi har ikke tidligere haft en sådan samlet
fremstilling. Bogen imødekommer et behov. Med rette siger pastor Malling i for
ordets "For mange læsere vil bogen være en haardt tiltrængt og fuldt tilstræk
kelig haandbog. Og for den, som vil gaa dybere ind paa salmestudiet, vil den væ
re et foreløbigt grundlag, hvortil der efterhaanden kan komme rettelser og til
føjelser. Den er paa ingen maa.de at betragte som det sidste ord..., men det vil
de glæde mig, om den kom til at tjene som en opfordring til at gaa videre med
et systematisk salmehistorisk arbejde i Danmark. Vi trænger til mange special
undersøgelser". Det drejer sig altså fortrinsvis om salmernes tilblivelse og
overlevering samt de ændringer teksterne er undergået i tidens løb. "Jeg har
ikke set det som min opgave at give en teologisk vurdering af salmetekster og
variantér. Men naar teksterne nu er lagt frem, vil' det være naturligt for andre
at gaa dybere ind paa dogmatiske, etiske, religionspsykologiske eller rent lit
terære problemer og vurderinger, end jeg har kunnet".
Har man en tid lang næsten daglig benyttet MALLING, imponeres man over den
rigdom af oplysninger, der her er samlet, dels fra den tidligere forskning som
pastor Malling refererer, dels fra det omfattende kendskab til de danske sal
mer, som han har erhvervet sig. Af stor værdi er også de udførlige litteratur
fortegnelser.
Det er altså ikke alle danske salmer, vi kan finde hos MALLING, men "kun"

-9odem der står i de tre ovennævnte salmebøger (D, KH og SS). Den danske salme
produktion er langt mere omfattende. Adskillige har ikke kunnet passere den
flaskehals, som optagelse i en salmebog er. De har været med i ældre salmebø
ger, men er på et vist tidspunkt ikke blevet optaget i den nye og er dermed
gledet ud af den danske salmetradition. Men i virkeligheden indeholder MAL
LING langt mere end forordet lover. Hvis blot et vers eller nogle linier er
blevet benyttet i den nye version, optrykkes den ældre salmes tekst og der
redegøres omhyggeligt for dens historie. Også nyere salmer og parallelover
sættelser optrykkes ofte, selv om de ikke direkte er blevet benyttet i den en
delige redaktion. Hvor mange salmer MALLING omtaler får man et indtryk af ved
at gennemse registret bd.V,395 flg« Jeg skønner at det samlede antal (inclusive
fremmedsprogede forlæg) er godt 4ooo. Hertil kommer - egt. lidt udenfor dags
orden - et særligt tillæg (V,245~33l)* med en lang række kendte nordiske, ty
ske og engelske salmer og deres danske oversættelse, salmer der ikke er opta
get i D, KH eller SS.
Har man nu læst hvad MALLING har at sige om en bestemt salme, vil man ger
ne vide mere om dens ophavsmand. Værkets 2.hoveddel, de to sidste bind, inde
holder digterbiografier. Det er ikke blot de danske digtere, der her er biogra
ferede. Når der er tale om oversættelser, er også de originale salmers digtere
medtaget. Det bliver på denne måde et meget broget selskab. Latinske hymnedig
tere, tyske og anglikanske salmedigtere og forfattere af amerikanske vækkelses
sange står her side om side med deres danske kolleger, både vore store og kendte
digtere og mange små ukendte poeter. Det har været et meget stort arbejde at sam
menskrive alle disse biografier. Et omfattende og spredt materiale, hentet alle
vegne fra, er her gennemarbejdet. Særlig værdifuldt er det også, at der i hvert
enkelt tilfælde redegøres for, hvilke salmer den pågældende har fået optaget i
de danske kirkesalmebøger, også de ældre.
MALLING har ikke noget sidestykke i vore nabolande. Tyskerne udgiver Handbuch zum evangelischen Kirchengesangbuch, hvoraf der er kommet flere bind, bl.a.
om digtere og komponister. Om salmerne er foreløbig l.bind udkommet. Det lægger
mere vægt på salmernes teologi og fromhedstype, men teksternes overlevering be
handles ikke tilnærmelsesvis så udførligt som hos MALLING. For Sveriges vedkom
mende kan nævnes Oscar Lovgrens Psalm- och Sånglexikon, 2.udg.l964, der er en
meget nyttig og værdifuld håndbog i ét bind, og fra Norge P.E. Rynnings Salmedigtingi i Norek I-II, 1954« Endelig bør det tilføjes, at MALLING ikke overflø
diggør de to andre danske salmehåndbøger, Holger Bennikes Salmeordbog, 197°,
og Helge Dahns Salmehåndbog, 1968, med kortfattede fine karakteristikker af
salmerne.
Hensigten med denne artikel er ikke at give en videnskabelig vurdering af
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MALLING. Hensigten er at præsentere værket og at sige pastor Malling en
stor tak for Dansk Salmehistorie. Den vil blive brugt, og den vil i mange
år fremover bevare hans navn indenfor dansk salmeforskning. Det vil uden
al tvivl gå som forfatteren selv ønsker i forordet, jfr. ovenfor. Bogen vil
blive benyttet. Både af dem der søger orientering om salmerne, og af dem
der driver salmehistoriske studier. Og den bedste tak en forfatter kan få
er vel, at hans værk bliver brugt og påskønnet.
Når dette er sagt skal det for en ordens skyld ikke dølges, at MALLING
også kan kritiseres. Det er ikke vanskeligt at påpege fejl og unøjagtighe
der i det vældige stof - perfektionister har her let spil - og det er ikke
altid fremstillingen præges af den præcision og stringens, som er karakte
ristisk for videnskabeligt arbejde. Fremstillingsformen er overvejende for
tællende, refererende. Fra sine omfattende studier har pastor Malling kun
net tilføre salmehistorien meget nyt stof, men når han behandler den tid
ligere forskning nøjes han gennemgående med at referere de forskellige op
fattelser og kun sjældent reflekterer han selv over problemerne og tager
selvstændig stilling. Den der er kyndig på et bestemt område af salmehi
storien vil ofte ærgre sig over, at MALLING ikke hjælper ham med hans sær
lige problemer. Men det må nok tilføjes, at et kæmpeværk som dette i nogen
grad må være et samlearbejde. Havde forfatteren ventet med at udgive sit
værk til alle fejl var rettet og alle problemer løst, så var MALLING al
drig blevet til noget. "Den er paa ingen maade at betragte som det sidste
ord", siger pastor Malling - med rette - i forordet. Vi kan tilføje, at
det at en bog fremkalder kritik og ægger til fortsatte studier, jo siger
noget om dens betydning.
Til sidst skal det atter understreges, at vi altså endnu har bd. VIII
til gode, en samlet fremstilling af den danske salmebogs historie 1528 1955* Vi savner meget en sådan fremstilling, og pastor Malling har som in
gen anden forudsætning for at skrive den. Ham var med til at udgive salme
bogen 1953 og som medlem af det sønderjyske salmebogsudvalg har han skrevet
en meget interessant afhandling om de sønderjyske salmebøgers historie. Des
uden har ham udgviet Malmøsalmebogen 1533 i facsimile og har fra arbejdet
med Dansk Salmeregistramt (til 1699) et førstehåndskendskab til de ældre dan
ske salmebøger. Jeg har hørt pastor Malling holde foredrag om den danske sal
mebogs historie. Jeg glæder mig meget til at læse bd.VIII.

Niels Knud Andersen
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Hvordan et salmevers også kan anvendes
ved pastor Urban Schrøder, Varnæs.
Da Digteren Jens Baggesen i Aaret 18o7 opholdt sig i Paris og der modtog
Efterretningen om den engelske Flaades Bombardement af vor Hovedstad den 3.5.September, gjorde dette - maaske ogsaa, fordi han samtidigt var syg - et
dybt Indtryk paa ham. Og som ved alle andre Oplevelser og Indtryk i sit om
tumlede Liv maatte Baggesen ogsaa nu dyppe Pennen og skrive. Det blev denne
Gang til en Række Digte til forskellige Venner i København og andre Steder,
hvori vi ser ham, den baade geografisk og litterært saa vidt omflakkende Kos
mopolit forvandles til en glødende Patriot, hvis Tanker og Følelser nu en
Tid bestandigt iler hjem til det Fædreland, som han ellers saa vanskeligt
kunde stilles i
Dette kommer særligt stærkt til Orde i Digtet "Knud Vidfadmes Hjemvee",
der er skrevet til Søofficeren, Kammerherre Hans Christian Sneedorff og da-

2)

teret Paris 18o7.

Baggesen klager her sin egen Nød midt i Fædrelandets Nød:

Han ligger syg her
.... paa fremmed Leie,
Fjern fra mit Hjertes Opholdssted;
I Kjøbenhavn er brændt mit Eie Maaskee mit Navn og Minde med.
Vel er hans anden, franskfødte Hustru Fanny Reybaz og deres treaarige Søn
Adam Paul hos ham som to gode Engle. Men betroer han sig i sin Kvide til
dem, "Saa trøste Begge mig paa Fransk; Og - jeg er i mit Hjerte Dansk". Og:
Saaledes ligger jeg paa Stene,
Skjøndt -fængslet her af Rosenbaand Saaledes er jeg evig ene,
Skjøndt med en Engel ved hver Haand Og i mit Himmerig paa Fransk
Er jeg ulykkelig som Dansk.
Og han vender derfor sit Hjerte til Danmark - "Din Aand, mit Fødeland I som
smiler, Trods Fienders Vold og Venners Svig" - og sammenligner sit lidende
Fædreland med Jomfru Maria, der ogsaa maatte lide:
Den Aand, der blid, som Frelsens Moder,
Med Sværdet i den hvide Barm,
Sit Dan's og Nor's og Angul's Poder
Høit hæver i Marias Arm Den Aand, som, hendes Ynde liig,
I Danmarks Sprog udtaler sigi

1. Jens Baggesens danske Værker. Anden Udgave. Ved August Baggesen V, Køben
havn 1845, S.195ff.
2. Smst. S.256-59• Knud Vidfadme er i Baggesens poetiske Sprog hans Selvbe
tegnelse .
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Denne Danmarks Aand forstaar hans Kval og sender ham Trøst og nyt Kod.
Men med Vilje har vi indtil nu undladt at lade dette Digts første Vers
lyde - med Vilje, fordi det rummer noget udfra hele Sammenhængen forbavsen
de, men netop hos Baggesen dog nok ikke saa mærkeligt. Det lyder saadan:
Hvo veed, hvor nær mig er min Ende?
Hvad jeg har skrevet, alt forgaaeri
Hvor let og snart kan altsaa hænde,
Jeg selv herfra at vandre faaerl
Hvo veed, om hvad i Dag jeg skrev,
Er ei mit allersidste Brev?
Altsaa, Baggesen indleder sin Klagesang med at omdigte første Vers af den gam
le Dødssalme "Hvo veed, hvor nær mig er min Ende", Frederik Rostgaards Over
sættelse af Æmilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadts "Wer weiss/ wie nahe mir
mein ende"?) Og ikke nok hermedj Men han lader ogsaa sin Sangs sidste Vers to
ne ud med disse Ords At Danmarks Aand, "Den skjenker Trøst og Taal og Mod - Og
gjør min Afskedstime god" - den sidste Linje her er en Omdigtning af de stadigt
gentagne Slutlinjer i hvert Vers af samme Salme: "Min GUd, giør dog for Christi
Blod Min sidste afskeeds time god".
Det kan forekomme os lidt mærkeligt at se denne Salme anvendt i den skil
drede Sammenhæng, ja, ligefrem optræde som Igangsætter for Baggesen til at kun
ne skrive dette sit Digt. Men maaske er det alligevel ikke saa mærkeligt i Be
tragtning af hele hans da herskende Situation: Syg, som han i Forvejen er, mod
tager han Efterretningen om sit Fædrelands Ulykke - skal Danmark nu dø; og skal
han selv dø? Da gaar hans Tanke tilbage til hans Barndoms pietistisk prægede
Opvækst i det fattige, men fromme Hjem i Korsør. Og den gammelkendte Salme mel
der sig i Erindringen og giver Udløsning for hans Følelser og Angst. Den for si
ne skæmtsomme Rimbreve og nok saa muntre

og ofte sarkastiske poetiske Epistler

berømte Digter bliver i sin Nød hjulpet af de alvorligere, men derfor ogsaa trø
stende Toner fra en siden Barndommen kendt Salme, som Baggesen vist maa have lært
efter Pontoppidans Salmebog1?)
Alt i alt: Et lille Indblik i en vilter Sjæls Bevægelser. Og tillige et Vid
nesbyrd ’om en gammel, for længst indlært Salmes praktiske Betydning.
Urban Schrøder.

3.
4.

A. Malling: Dansk Salmehistorie II, S.Joo ff.
Nr.485« At "Evangelisk-christelig Psalmebog" (Nr.41o) ikke kan komme paa Ta
le her, viser denne Salmebogs Omdigtning af Slutlinjerne i hvert af Salmens
Vers: "Giv mig, o Gudi ved Jesu Troe I Afskedstimen Trøst og Roel".

Anmeldelser
To nye koralbøger
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ved professor Aksel Andersen, København.

Den danske Koralbog. 2.udgave (Wilhelm Hansen, København 1973)
Koralhefte til Salmer 1973

(AndaktsbokseIskapet, Oslo 1974)•

I Danmark har vi ikke en autoriseret koralbog; men i praksis er "Den

dan

ske Koralbog" stort set blevet "koralbogen". Den må have været noget i retning
af en "best-seller", og salget er vel næppe blevet mindre af, at kvaliteten af
papir og indbinding er så ringe, at den meget hurtigt slides op. Der har været
trykt adskillige nye oplag med små forbedringer i retning af nye oplysninger
vedrørende melodierne, men uden ændringer af melodier eller udsættelser.
Nu er det imidlertid en revideret nyudgave, der foreligger, og så er det
jo spændende at se, hvori revisionen består. Det kan man læse sig til i for
ordet; men nogle kommentarer vil ikke være af vejen. Som en virkelig interes
sant ting nævnes, at udgiverne Jens Peter Larsen og Mogens Woldike ved forbe
redelsen af den nye udgave af koralbogen har fundet tiden inde til en tilnær
melse til de melodiformer, der er valgt i "Nordisk Koralbok" (l96l) med sine
98 melodier, som var fælles og kendt stof for de nordiske lande, men som hid
til havde været brugt i ofte ret stærkt indbyrdes forskellige former. (Det
smukke økumeniske sigte forstærkedes ved, at man også her i høj grad tog den
tyske "Evangelisches Kirchengesangbuch" fra 195o i betragtning).
I forordet står der, at hvor det kun drejer sig om små ændringer, har man
i 2.udgave af "Den danske Koralbog" i en del tilfælde rettet formen til efter
"Nordisk Koralbok". Dog altså ikke i alle tilfælde. F.eks.nr.l "Af dybsens
nød", som er gået over fra l.til 2.udgave uden de ændringer, som "Nordisk Ko
ralbok" udviser. Men det synes jeg nu ikke, man skal beklage, da den for os
tilvante version er tilforladelig og godt indsunget, så det havde næppe været
rigtigt her at bringe forvirring ind i mange danske kirker, og skal den så
ved specielle lejligheder synges "økumenisk", hitter man nok ud af det. ("Sal
mer 1973" respekterer "Nordisk Koralbok" på nær et enkelt sted, hvor man har
indført en noget upraktisk synkopering, som man sikkert vil få vanskeligheder
med mange steder).
Nr. 2— "Af højheden oprunden er" kan vi gå let hen over, da det vist alle
steder er nr. 2—, der bruges. (Her igen har "Salmer 1973" en enkelt ændring
i forhold til DDK og NK, og man spørger sig: hvorfor?)
Nogle melodier er sat. op i en "højere" toneart end i DDK 1.udgave. Så
ledes f.eks. "Alt, hvad som fuglevinger fik", der er kommet op i G-dur igen.
Den var også meget mat i F-dur. I alt er 11 melodier kommet op igen. Heri
blandt nr. 59* Laubs "Det er den daglig trøst". (Er det iøvrigt ikke en lidt
flov og banal melodi?)

-

95

-

Nr. 193 "I dødens bånd" er heldigvis heller ikke bragt i overensstemmelse
med HK. Nr. 197 "I lemmer, hvis hoved har himlen i vælde" havde det næppe væ
ret nødvendigt at sætte op igen, og i det hele taget vil der sikkert - især
i landsbykirker - blive nogen utilfredshed med, at man overhovedet har flyttet
melodierne til et højere leje igen. Men en organist har jo lov at transponere,
og kan hun (han) ikke gøre det uden videre, så må man henvises til at transpo
nere skriftligt.
Andre melodier er sat ned. Dog kun ialt 4» En af de "nedsatte" er nr.l67
"Her ser jeg da et lam at gå". At sætte den ned føles ikke rigtigt rart, men
det er nok praktisk i betragtning af, at melodien ligger relativt højt det me
ste af tiden. En bjørnetjeneste har man dog gjort menighederne ved her at med
tage ændringerne i melodien fra NK. Når man, som flere gange påpeget, har fast
holdt en nu meget grundigt indsunget dansk version på trods af NK, hvorfor så
i dette tilfælde bringe forvirring ind i billedet?
Dobbelte melodiformer finder vi en del af i DDK 1.udgave. Ligeså i 2.udgave. Dog til dels andre. En af de opkvikkende er nr.l6o— "Herre Jesus, vi er
her", der stemmer overens med NK og som bestemt er morsommere end vores tradi
tionelle form, der bringes i nr.l6ov- (Det ville have været en god gerning at
benytte lejligheden til at slette fermaten i takt 6. Den uændret fra 1.udgave
gengivne version af "Hvad kan os komme til for nød" - nr.175^' - har efter man
ges formening og erfaring også for mange fermater).
O

At man har medtaget 376— "Sions vægter hæver røsten" i overensstemmelse med
NK er et af de oplivende momenter. Ganske vist vil det nok ikke være så let at
pille ved den traditionelle version, men hvis den festligere version tilstræk
kelig ofte har været benyttet som korsang eller som cantus firmus i orgelkora
ler, mon så ikke mange menigheder en skønne dag får lyst at synge med?
Nogle ændringer af rytmisk, men ikke melodisk art, forekommer generelt ikke at være forbedringer; men de må være at betragte som ofre på det økumeniske
alter (NK).
Nr.355» visemelodien til "Op, I kristne, ruster Eder", har man opgivet at
"forvende kristeligt" som i DDK 1.udgave. Bare kunne man lige så godt have ta
get skridtet fuldtud og have sat den halvnode i begyndelsen af takt 2 på før
ste stavelse i "Eder", som enhver missionsmand med respekt for sig selv allige
vel hårdnakket vil syngel
I et eneste tilfælde er en melodi simpelthen udskiftet - eller om men vil:
man er vendt tilbage til den melodi, som Th.Laub anvendte i "Dansk Kirkesang"
1918. Det er nr.2l6 "Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom". Jeg har truffet
folk, som har beklaget dette. "Nu havde vi lige fået den anden lært og kunne
godt lide den". Men når man direkte sammenholder de to melodier, må man ind-

-96rørame, at denne tilbagevenden til Laub er rigtig - det er den bedste, der står
der nu.
Revisionen er "Kildefortegnelse og kommentar" har jeg kun godt at sige om.

Og et længe følt savn er afhjulpet: nu endelig ved vi, hvad "den gamle mand",
som lavede melodien til "Dejlig er den himmel blå", hed.
Et par ord om harmoniseringerne: Nr.83> Berggreens "Du, Herre Krist".
DDK's harmonisering er mig stadig en torn i øjet, tung og stiv som den er i
sammenligning med Berggreens egen.
Da vi nu taler om harmoniseringer, må det bemærkes, at man er forblevet
princippet tro: alle harmoniseringer er - bortset fra Weyse "Den skønne jor
dens sol gik ned" og enkelte andre gennemført firstemmigt - endda i visse til
fælde endnu mere bastant end Laub gjorde det i "Dansk Kirkesang". I Laubs me
lodi til "Helgen her og helgen hisset" (DDK nr. 152, DK nr.65) har han selv
sat l.og 3*linie unisont - DDK har massive akkorder under hver eneste melo
ditone.
Det samme træffes i nr.255 "Kom regn af det høje" og mere eller mindre i
endnu flere. De steder, hvor Laub selv i korte partier har suspenderet den ba
stante 4-stemmighed på en velgørende måde, ville det efter min mening have væ
re- rart at vende tilbage til de autentiske Laubudsættelser.
Ikke mindre tankevækkende er behandlingen af visse af Carl Nielsens og
Thorvald Aagaards harmoniseringer, hvor det ville have været rart at have kom
ponisternes autentiske harmoniseringer som alternative muligheder. Klaversatser? Ja, men det er heller ingen skade til med manualiter-satser ind imellem det er noget af det, som de svenske og norske koralbogsmagere har fundet ud af
forlængst.
Afsnittene om den danske højmesse, den kronologiske melodioversigt og de
forskellige registre er fortræffelige og taler helt for sig selv, og efter de
forskellige kritiske bemærkninger er det mig en glæde til slut at fastslå, at
vi i DDK har det meste af det bedste af vore overleverede salmemelodier, og så
længe Den danske Salmebog er i brug, kan vi ikke undvære DDK.
Sandsynligvis vil der fremkomme forskellige supplerende publikationer - f.
eks. andre satsformer i lighed med hvad der nu er sket i og med Salmer 1973}
men kernen er og bliver dog selve melodierne.
DDK's værdi som historisk dokument bør ligeledes understreges, og det allermorsomste er måske, at i en så radikalt nyorienteret udgivelse som Salmer
1973 er der optaget et betragteligt antal af de melodier, som vi skylder Laub,
Carl Nielsen og Oluf Ring - for slet ikke at tale om i hvor høj grad DDK i det
hele taget har præget NK.

Og hermed retter vi søgelyset mod den norske nyudgivelse, koralheftet til
"Salmer 1973", idet vi dog af og til må sammenligne med DDK.
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Denne samling er tænkt som et forsøgsobjekt - og det er nok meget klogt.
Indholdet er meget broget, spændende fra reformationstidsmelodier, hvis rød
der jo ofte går meget længere tilbage i tiden, over barok og romantik til
helt nye, "moderne" melodier. (Det sidste er der intet af i DDK, men det har
sine grunde, hvoraf flere absolut ikke er irrelevante. Danske komponister af
format har åbenbart ikke interesseret sig for at skrive salmemelodier - eller
kan det være erkendelsen af, hvor enormt svært og problematisk det vil være,
der har holdt dem tilbage?
En tilsvarende tilbageholdenhed kendetegner ikke alskens amatører og di
lettanter, som med en vældig frejdighed kæmper for udbredelse af deres pro
dukter. Og for sådanne har nærværende blad jo været et Eldorado. Vist er der
da også kommet brugbare ting - men en ny profet har ikke vist sig endnu).
Lad os blade heftet igennem: Nr.l er en velkendt Laub-sats "Aleneste Gud"
- nr.2 en frejdig melodi af englænderen John Darwall. Melodiens sidste linie
er pudsigt nok loo% identisk med Berggreens sidste linie i "Du, Herre Krist".
Derefter flere "laubske" ting med den gængse kantional-udsættelse; Mere engelsk
- og så dukker alternative orgelsatser op - først i pompøs, engelsk 18oo-tals
stil, nr.6 "Himmelkongen vil vi prise" - lavet af komponisten selv (John Goss),
senere i en friere, nutidig stil.
Ved nr.8 spærrer man øjnene opi "Jubilate Deo". En herlig letlært melodi
af Trond Kverno

(f.1945) med tre forskellige satser, alle af komponisten: først

en letflydende 4-stemmig orgelsats, der ikke har klodser om benene i form af
en akkord på hver eneste meloditone, dernæst en udpræget instrumental ledsagesats og endelig en endnu festligere orgelsats med en tilkomponeret diskant
stemme, der kan udføres vokalt eller instrumentalt. Nu begynder misundelsen
at melde sig. (Nå, ja, teksten er jo også ny, og vi har ikke noget tillæg til
Den danske Salmebog, så det er måske derfor?)
Vi blader videre, og det flimrer kalejdoskopisk for øjnene. Der er banali
teter, som vi ikke skal misunde nogen, og der er gode ting, ældre, nyere og nye.
Sympatien for Kverno, hans melodier og satser, svækkes ikke. Fra og med nr.
17 "Gud går hår på jorden" - en kristelig vise med tekst og melodi af den sven
ske præst Tore Littmarck (f.l92l), stilen udpræget engelsk-amerikansk - dukker
med mellemrum melodier op, som er forsynet med en ret primitiv guitar-becifring
og eller intet. Hov hov - kan det nu også gå an?
I forordet står, at disse melodier ikke er beregnet til højmessebrug. Med
nr. 21 "Se universets Herre" træffer vi det kendte navn Egil Hovland med en i
bedste forstand folkelig melodi, der hverken snobber for fortid eller nutid.
Af pladsmæssige grunde må jeg undlade at nævne mangt og meget, så de, der
ønsker at vide grundigt besked, må selv se at få fat i bogen, som så sandelig.
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er Spændende og inspirerende. Men er der noget af det, som vi umiddelbart kan
bruge her i Danmark?
Ja, f.eks.nr.62: Vulpius "Bryt nå ut i fryderop", samme melodi og udsæt
telse som DDK nr.392 "Sving dig op, forsagte sjæl". Eneste forskel er, at DDK
har takttegnet c og taktstreger,

6/4 skiftende med 4/4,og fermat over hveran-

den linies sluttone. Salmer 1973 har <k og ingen taktstreger eller fermater,
kun cæsurtegn efter hver linie. Dette indbyder til mere flydende tempo og bed
re sammenhæng, og så er der altså Kjell Mørk Karisens alternative satsi Det
rører ved noget væsentligt.
Om ledsagesatserne siges i forordet til koralheftet til Salmer 1973, at
"hensikten med disse ledsagesatser har været å gi organistene en konkret ori
entering om utviklingen på dette felt både i inn- og utland, for på den må
ten å stimulere til en variert ledsagelse af menighetssangen".
Her er det tydeligt, at vejene skillesi Koralsatser, der adskiller sig
fra den hævdvundne kantionalsats, har ingen interesse for DDK's udgivere, men
er altså af stor interesse for de tidligere medarbejdere omkring NK, Harald
Gdransson og Rolf Karlsen. Salmer 1973 viser en stærk tilnærmelse til det dan
ske stof ved at have medtaget mange danske melodier, som ikke findes i NK (man
ge af eller ved Th.Laub, nogle få romantiske og en del af Carl Nielsen og Oluf
Ring - ialt ca.25), men fra dansk side er der ingen tilnærmelse.
Direkte chokerende må det have været for Jens Peter Larsen og Mogens Wbldike at se, hvor Harald Goransson er "skejet ud" i og med "71 psalmer och vi
sor" (Verbum, Stockholm, 197l)» Selvom vi ser bort fra de mange viser, der ik
ke er tænkt til brug ved gudstjenester i kirken - i hvert fald ikke ved høj
messen - men holder os til de deciderede salmer (f.eks.middelalderhymnen "0 du
.som himlens stjårnor tant", udsat af Harald Gdransson), så ser vi her en nyori
entering, som synes ganske utænkelig for udgiverne af DDK.
Ken hvad der bryder og gærer også her i Danmark af parallelle strømninger,
skal nok finde vej ind i kirkerne udenom DDK.
Det må altså konstateres, at DDK er forblevet bund-konservativ. Nogle vil
måske kalde det en dyd - andre en væsentlig mangel.
At nyudgaven, hvad indbinding, papir og tryk angår, traditionen tro er af
meget ringe kvalitet, er dobbelt flovt, når man sammenligner med de andre lan
des koralhefter, som endda kun er betegnet som forsøgshefter.

Aksel Andersen
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ved valgmenighedspræst Jørgen Schultz, København

Liturgikommisjonens prøvehefte. Andaktsbokselskabet.
Dette salmehefte, 134 salmer trykt med enstemmig melodisats, er af det
norske Kirke- og Undervisningsdepartement i.h.t. resolution af 7»september

1973 godkendt til brug i menigheder, som vedtager det.
Prøveheftet har et dobbelt formål. Dels er det et forsøg på at finde frem
til, hvilket salmestof der på en meningsfyldt måde kan fungere ved lejlighe
der spændende fra højmesser til familiegudstjenester, ungdomsgudstjenester,
møder osv. Dels er det tænkt at kunne udfylde et behov i overgangstiden før
en ny kirkesalmebog kan fremlægges. Med henblik på dette sidbte nedsattes i .
1954 et salmebogsnævn. Efter det udkast, dette nævn fremlagde til en salmebog,
viste det sig, at der stadig var for mange uafklarede liturgiske, sproglige
og poetiske spørgsmål. En komité under den i 1965 nedsatte liturgikomraision
fik da salme- og koral spørgsmål til hovedopgave. Og det er denne komité, der
nu har udgivet et prøvehefte, som skal tjene det formål at få klarlagt, hvil
ke typer tekster og toner kan fungere som salme i dag. Det må siges at være
en forstandig og forsigtig fremgangsmåde, før indhold og form fastlægges i den
kommende fælles salmebog. Prøveheftets baggrund er "den rivende udvikling, som
foregår innenfor kirkesangen både i vårt land og i verden forøvrigt", skriver
heftets forord. Derfor er der i valget af stof hentet en del fra engelsk og
svensk sprogområde med særlig vægt på "å utvide tilbudet av lovsanger og av
salmer viet kristent hverdagsansvar". Komitéen er indstillet på, at dette sid
ste, som må være stærkt s simt ids præget, vil medføre, at nogle salmer vil få en
relativ kort levetid. Man har tilstræbt "en naturlig, moderne språktone". Der
er også en del nynorske tekster imellem. Heftet er altså at forstå som et bi
drag til arbejdet med den nye kirkesalmebog. Det har imidlertid med få undta
gelser ikke medtaget udvalg af salmer fra den nuværende salmebog i bearbejdet
skikkelse. I en artikel i Kirke og kultur, nr.l - 1973» af Rune Birkeland er
der imidlertid gjort rede for de synspunkter, hvorefter sådanne nybearbejdel
ser af det tidligere eller klassiske stof, som fortsat skal gå i arv, tænkes
foretaget. Det er en læseværdig artikel, som jeg iøvrigt kun kort vil gå ind
på. Den er udtryk for en bestræbelse på at gøre de gamle salmer levende igen
ved at lade de originale salmeteksters værd komme frem, der hvor senere bear
bejdelser har fortonet det, eller hvor sprogtonen er blevet for gammeldags.
Jeg forstår godt, at den norske komité eksempelvis føler at måtte sætte sig
ud over pieteten for Landstads norske bearbejdelser af Luthers kærnesalmer.
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig kritikken af Landstads gengivelse af "Nun

—loo—
freut euch lieben Christen g’mein"; men jeg deler ikke artiklens entusiasme,
når den peger på en anden, "kraftfuld" gengivelse i fem strofer af Luthers
salme: Nå fryd deg, frelste kristenhær/ og la oss synge sammen,/ så jordens
ætter fjernt og nær/ gir ekko af vårt Amen". Jeg finder m.h.t. den salme af
Luther, at H. Buvarps oversættelse, som findes at læse i Nordisk Koralbog,
er god; den har mere af Luthers tone. Angående det klassiske salmestof har
Per Lønning i Prøveheftet gengivet "Vor Gud han er så fast en borg"(nr.H2).
Tænk, at det kan gøres så fadt. Hvordan Svein Ellingsen har kunnet få de tre
vers ud af Johann Francks "Schmucke dich, o liebe SeeleJ" (Jesus, livets sol
og giede, nr.7o) ved at bearbejde den frit er svært at se. Han har ikke la
det sig inspirere af Franck. Svein Ellingsens navn står under 7 af heftets
salmer. Han er medlem af komitéen. Biskop Smemo var tidligere formand for ko
mitéen, der arbejdede med Prøveheftets udgivelse. Hans navn står under 13 af
salmerne. To andre af komitéens medlemmer, biskop Per Lønning og generalse
kretær i Oslo Indremisjon tegner sig for henholdsvis 22 og 21 af numrene. Så
komitéen har sandelig været aktiv også med selv at bidrage. Men hvad skal man
dog sige til Hillestads frie bearbejdelse af "Alene Gud i himmerik" og "Laudamus" (nr.l)? Det hedder i v.4t "Kom sannhets Ånd, før Kristi sak,/ så list
og løgn må vike./ Gi mørkets makter nederlag./ Gi seier til Guds rike./ Dra
omsorg for din menighed/ og gi den vekst i kjærlighed/ til alt er fuliført I
Amen". Det er ferskt. Mon ikke der ligger en større fare i det sprog, der er
faste, ukarakteristiske vendinger - end i det, der er indholdsrigt nok, men
gammeldags?
Det forekommer mig, at der er noget rivende galt i det udtryk fra forordet, jeg nævnede tidligere: "Med den rivende utvikling som foregår innenfor
kirkesangen, både i vårt land og i verden forøvrig...". Jeg synes, at man må
spørge sig selv, hvad det dog er for en udvikling. Dert er ikke mere rivende,
end at den er blevet provokeret, bønfaldt, appelleret frem ovenfra, fra ud
valg og komiteer i de respektive lande. I ængstelse for at der ikke mere er
genklang for kirkesangen - hvilket i hvert fald herhjemme meget tænkeligt kun
ne skyldes, at man traditionsmæssigt valgte at synge det ligegyldige

har be

kymrede kirkens mænd søgt at aktivisere mennesker til at skrive salmer, nye
salmer, og er selv gået i spidsen med at skrive og bearbejde. Det hele stran
der på, at det ikke er vokset frem nedefra. Der er ikke tale om digtere, der
med overbevisende digterbegavelse er tilskyndet indefra. Derfor ligger det
allermeste på niveau med den pæne selskabssang, kirkelig selskabssang. Det er
en flod af amatørisme. Dette kan ikke være danske læsere ubekendt - specielt
ikke læsere af dette bladI Hos os er der kun tale om et par salmedigtere, der
uafhængigt af det aktuelle råb efter nye salmer af egen drift og med teolo
gisk seivstændighed og dog nogen digterisk formåen har digtet salmer, der kan

-loltages seriøst. I den sammenhæng vil jeg nævne, at der er to salmer af Aastrup
i Salmer 1973• Men jeg synes ikke, at de er valgt med lykkeligste hånd. Den
ene er "Herhens kirke er på jord" - den anden hedder "Der kom et gledesbud
til dette landet" og er bearbejdet af Johs. Smemo.
Da samlingen selv taler om, at den ser det som sin opgave at tale i en na
turlig, moderne sprogtone og nævner, at det må være vigtigt at udvide tilbuddet af lovsange og af de salmer, der er viet kristent hverdagsansvar, kan det
være naturligt at se, hvad der findes i de afsnit.
Olaf Hillestad digter frit efter "Te Deum Laudamus" (nr.9)s "Store Gud, vi
lover degl/ Land og hav og atmosfære,/ solsystem og Melkevei,/ alt som lever
gir deg ære,/ vitner om din skapermakt,/ altet er deg underlagt". Og så hører
vi videre, at universet bærer bud om Guds kraft og kosmos råber "Gud er Gud",
og Gud - tilstede overalt - fylder stof og tid og rum, og skjult for videnska
bens øje jubler englene i en ukendt dimension, og kirkens lovsang toner med fra
vort lave sted. Og i v.4 ender det hele så sådan: "Synlig kom du til vår jord/
da vår Frelser lot seg føde./ Han var livets skaperord/ og ble oppreist fra de
døde./ Liv og død er i din hånd,/ Fader, Sønn og Helligånd". Garneret med rum
alderens magiske ord, kosmos, univers, rum, dimension - er det, når der tales
om det kristelige, stadig de samme gamle, nedslidte vendinger, der dynges oven
på hinanden. Derfor er der ingen fornyelse. Fornyelsen skulle komme fra nye
tanker om budskabets indhold, der naturligt udtrykte sig i et nyt sprog. Der
kommer ingen fornyelse i gamle tanker ved blot at friske udtryk op for det om
givende sceneri: rumalderens.
Ligesålidt er der i afsnittet om det kristne medansvar - det må være de af
snit, som er benævnede: tjeneste, udfordringer, arbejdspladsen, hjemmet osv.
- fornyelse i at udskifte sceneriet og på en græsk hymnemelodi (nr.93) synge:
"Se, Herre, på vår arbeidsdag i varehus, kontor, fabrikki/ Kan lyset ditt bli
spredt av oss/ igjennom mas og larm og slit?". Og videre skal vi i v.2 og v.3
naturligvis have medansvar og tro på en forvandlet jord, hvor Gud selv vil bo.
Det slutter sådan i v.4: "La den forlatelse du gir/ fornye oss fra dag til dag./
La noe hos oss være helt/ og brukbart i din sammenheng". Hvad hjælper det, vi
færdes i værksted og fabrik, i larm af hjul og remme -når det blot er gamle
fraser og stadigt friske toner fra KFUM. (a propos salmemelodier, der står i
et stilmæssigt mærkeligt forhold til indholdet, er det i hvert fald for en dan
sker mærkeligt til en mel.som "Alt, hvad som fuglevinger fik" at møde en tekst
af en så anderledes ånd, end dén vi knytter til melodien: "Gud, riv oss ut av
tidens jag..." (nr.46). Per Lønning skriver -.(nr. 89) - om, hvorledes luft og
vand forgiftes, og at der ikke er retfærdighed ml.nationerne - og slutter, ef
ter at vi i v.4 har famlet os gennem nye nederlag, i v.5: "Gud, på en jord som
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Gjør våre viljer sunne,/ Gud, kom oss nær i dette øyeblikkl" Når tankegangene
vedr.det kristelige er traditionelle og pietistiske, indtræder det paradoxale forhold, at trods de adskillige saljner, som naturligt nok - ligesom aviser
og TV - er dybt grebet af bekymringen for de millioner af lidende og sultne i
verden, er hovedindtrykket af Prøveheftet alligevel, at gamle og i bund og
grund dybt socialt og politisk reaktionære toner beholder hovedvægten. Jeg
tænker her f.eks. på en salme som nr.lo6: i kors og trængsel, liv og død, pin
sel og plage, ja, om al verden brast har vi stadig stor nød i verden; men al
verdens skikkelse forgår; vi ved ikke noget om fremtiden, men intet kan ska
de os, for Gud hærder os i trængselen, og troen er Guds sejr over verden, og
troen skabes af trængsel, og den som tror bliver frelst. - Og der er som be
kendt ikke megen folkelig eller medmenneskelig energi i at bøje hovedet under
trængselen. Den svenske biskop Eklund døde i 1945* men for en dansker er det
uforståeligt, at et vers som dette kan findes brugbart i 1973 (nr.113):"Med
Jesus fram bland de skaror unga,/som soka lycken i Kristi vård,/ bland mån,
som jubla, og barn, som sjunga/ sitt hosianna i tempelgård!/ Men bytes åren
i hån och skam,/ ån mer det gåiler: med Jesus fram!" Når jeg ikke forstår
det, hænger det vel sammen med en forskel, der er mellem dansk og norsk kir
keliv.
Man fornemmer dog nye toner og tanker i den måde, flere salmer taler om
Gud. Ikke bare inddrages det univers, som TVkiggere har fået voksende fornem
melse for. Således er kosmos Guds klædning, og stjernespiralerne er også med.
Men tanken om Guds allestedsnærvær spiller en betydelig rolle. Man har også
taget Gerda Vinds forfladigelse af Salme 139 med. I den salme - om jeg må
bruge det ord - gennemføres tanken om

Guds allestedsnærvær sådan, at hele

begrebet går ud eller ophæves. Gud er altet, lever i lidelsen, i tilfreds
heden, og i krigen og i friheden og i fængslet og på månebjergene og ved ma
skinerne eller er i kirkerummet: Gud er der, Gud er altet, livet, Gud, Du Er!
(nr.15). Det er også en tanke, Johs. Smemo synes skal tilgodeses: at se Guds
billede bag armod og bag prakt, i palasser og i slum. (nr.25). Således kom
mer det til at lyde, når almenreligiøsitetens vage gudstanke iføres lidt astro
nomi og noget ganske let kirkeligt tyl (nr.2l): "Se universets Herre/ i rommets kongehall,/ med stjerner i sin krone og kloder uden tall!/ Men han er og
i støvet/ og kommer ganske nær,/ han ser vår ferd på jorden/og husker hvem vi
er.//

Se han som tenner lyset/ i rommets kirkesal,/ velsigner hele kosmos/

fra himlens katedral!/ Men han ser og i nåde/ til jordens lave krypt,/ han rekker sine hender/ mot oss som falt så dypt.// Se han som skaper livet/ i rommets
dunkle skjød,/som hersker over altet/ og over liv og død!/ Men han bor og i

hjertet/ hos sine barn på jord,/ ham skaper liv av døde/ og frelser den som
tror". Allehelgensvisionens skare foran Guds hvide trone hisset møder os også
tit i Prøveheftet.
For mig har Salmer 1973 været en mærkelig skuffende læsning. Det er da
sandt nok, at ind imellem har der været salmer, som vel kunne kaldes brugelige,
men ingen lysende. Vort århundrede synes rigt på små, ferme Landstader, der får
ord til at lyde lette, de tynges heller ikke af tanker, men lyder tit som efter
klange af prædikener, der har svunget sig så højt som til stjernetågerne, erin
dret os om at vi skal huske vores næste, især vores globale næste, men på bun
den taler gammelagtigt ud fra pietistisk oplevelseskristendom. Man mærker ikke
meget til "den rivende udvikling som foregår indenfor kirkesangen, både i vort
land og i verden forøvrigt..." Denne rivende udvikling er vist ønsketænkning.
Til den behøvedes et nyt kirkeligt syn - og en digter.
Jørgen Schultz

Et svar fra kustoden i Salmemuseet
ved pastor Mogens Hansen, København.
Den interesse, som det er lykkedes os at skabe omkring den danske kirkes
"største" gudstjeneste, transmissionen i Danmarks Radio, har også bredt sig
til nærværende blad. Og tale for det. Men jeg må, som ansvarlig dels for disse
transmissioner i almindelighed, dels for den transmission, som Jens Lyster "an
melder" ± sidste nummer af HM, have lov til at komme med følgende kommentar.
Når jeg nogle gange i de sidste måneder har været i stand til at være til
stede i den kirke, hvorfra vi transmitterede gudstjenesten, og derfor kunne
sige "goddag" og "farvel" til lytterne, så har jeg samtidig arbejdet med pro
blemet salmen i gudstjenestetransmissionen. Vi har en salmebog, som under hver
enkelt salme angiver forfatter og evt. bearbejder, samt div. årstal. Dette an
ser jeg for noget meget værdifuldt. Den, der lytter til gudstjenesten i radio
en (og det er ca 4°o*ooo mennesker) sidder, hvad langt det største antal angår,
ikke med en salmebog foran sig. For at give denne lytter samme muligheder som
den, der sidder med salmebogen, har jeg simpelthen ( i lidt udvidet form) læst
de nævnte oplysninger under forspillet til salmen. Det er nemlig mit hovedprin
cip med det påbegyndte forsøgsarbejde med DRs gudstjenestetransmissioner, at
give lytteren de samme muligheder og "oplevelser", som den, der sidder i kirke
rummet kan få. Det er klart, at det ikke fuldt ud vil være muligt, men lidt ad
vejen kan vi nok gå, og dette forsøg skal altså forstås derhen.
Men vigtigere i denne sammenhæng er, at JL og jeg nok har et forskelligt
syn dels på gudstjenesten og dels på salmen i gudstjenesten. Gudstjenesten er
efter min mening måske nok ideelt set bygget på spontanitet, men er så langt
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virrende at tale om spontanitet. Jeg vil hellere tale om Åndens nærvær, der
gør bogstavet levende og præstens udgydelser til Guds ord. Men det forekom
mer mig meget centralt i hele vores debat om salmesangen og dens fornyelse,
at vi understreger, at en salme ER NETOP HISTORISK DIGTNING, skrevet af en
bestemt person på en bestemt tid og ud fra bestemte forudsætninger. Bibel
teksten sætter vi en fagmand til at forklare, netop fordi vi anerkender, at
den er skrevet i en bestemt tid og ud fra bestemte forhold, som det er nød
vendigt for forståelsen at få forklaret. Det er egentlig fantastisk, at vi
tror, at salmeteksten ikke behøver denne "oversættelse". Kun, hvis vi husker,
at salmen er historisk digtning, vil vi kunne anvende den i gudstjenesten.
For ellers kunne man tro, at landbrug og konge

og patriarkalsk familiemøn

ster var en vigtig del af evangeliet, og det er det da vist ikke, vel? Der
for er det netop ikke, som JL skriver, ligegyldigt for forkyndelsen, hvor
fra salmen kommer og hvor gammel den er. Det forholder sig netop modsat. Kun
ved at understrege salmetekstens personlige og tidsbundne indhold, kan den
sige os noget i 1974. Eller måske rettere: Skal JLs opfattelse være rigtig,
så bør vi kun synge ca 25 af salmebogens salmer. Men det er måske også me
ningen?
Men samtidig er understregningen af salmen som historisk digtning nød
vendig for nutidens salmedigtning. En salme er ikke evig. En salme er net
op en salme, fordi

den er tidsbundet. Hvis vi ikke må synge tidsbundne sal

mer, får vi ikke nogen fornyelse af den danske salmesang. Men det er måske
også meningen?
Når vi er nogle stykker, der er meget bedrøvede over de vilkår, som sal
mesangens fornyelse har i Danmark, er det ikke mindst fordi man må konsta
tere, at det lysterske salmesyn er det, der er anset på bjerget, og at det
netop er derfor, at den danske gudstjeneste lever i et salmemuseum.
Mogens Hansen

Til tolkning af DDS.575 vers 3
ved frimenighedspræst Niels Thomsen, Ryslinge.
Efter at et medlem i sidste nr.,s.54ff røbede sin forbløffende mangel
på indlevelse i Grundtvigs jævne salmesprog, specielt i DDS 575> 3»
har vi modtaget denne analyse af verset.
red.
Kære Jens Lysteri
Min hymnologiske lærdom er yderst begrænset. Derfor er det mig til stor

forundring nu også fra kompetent side at se fremført, at der skulle være nogetsomhelst uforståeligt i Grmdtvigs v.J af

575

*

En enkelt udflugt til Vesuv eller lignende steder gør det aldeles indly
sende, hvis man ikke har fulgt med i geografitimerne. Men altså. For at en
lærd hymnolog som du ikke mere skal være uvidende:
"Så fremad da i Jesu navn trods stene og trods stokke" kan enhver forstå,
og det er der ingen grund til at kommentere. Men dermed er han begyndt at tæn
ke over, hvad der dog kunne forhindre en i at gå fremad. Og forestiller sig så
de skrækkeligste hindringer. Og kommer i tanker om et vulkanudbrud. (Slå efter
et eller andet sted om ikke der i hans avis har været omtalt en udbrud i den
tid, da han skrev salmen. Hvis ikke der har, så man forudsætte, at han har kun
net sin geografi-lærdom). Veli Han ser for sig en glødende vulkan sprutte med
lavastykker. Men fremad ligodt I
Det var "Og stands ej, om end luefavn dig byder stolte blokke".
Så kommer "På gløder gå vi allen stund, hvad skin end har den falske grund"
Det er heller ikke svært. Som bekendt størkner lava hurtigt foroven, men få
centimeter nedenunder er den stadigvæk glødende. Hvilket betyder, at det al
tid er risikabelt at trave hen over noget, der ser sort nok ud; man ved aldrig,
hvornår man brænder tæerne, for lige nedenunder er lavaen stadig glødende.
Og sådan er altså vort menneskeliv, at selv om nogle'ting ser ud til at kun
ne give hygsomme spadsereture, så er det så risikabelt som vel muligt.
Følgelig:
"Hvi ej engang i lue, hvor alt er klart at skue": når vi alligevel ikke
kan stole på den falske grund, så er det såmænd lige så godt at gå ind i sel
ve den brændende vulkan. Der kan vi dog se, hvad vi har at holde os til.
Om verset er godt eller ej, er en anden sag. Men jeg begriber ikke, at det
skulle være uforståeligt, og Grundtvig må have været svært senil, når han ik
ke kunne regne ud, hvad det var han mente.
Niels Thomsen
P.S. Min hustru, der også er i besiddelse af almindelig sund fornuft og kan
læse indenad, gør mig opmærksom på, at vulkanbilledet jo allerede er forberedt
i v.l med talen om Sodomas undergang, der jo almindeligvis forstilles i lig
hed med vulkanudbrud.

DDS. 233 - og Vedel!

ved Tove Villarsen

DDS nr.253, "Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom", med de kloge jomfru
ers ønske og bøn om en mild og blid Adventus Domini, har med sit genkomst
motiv været aktuelt i nyere tid p.gr.a. Kaj Munk, og salmens ord står mejslet

-lo6i marmor i Vedersø Kirke. Salmen er tillige berømt, fordi den menes at stam
me fra Anders Sørensen Vedels hånd. Herom udførligt i Malling II, 475ff*»
hvor essensen af det materiale, der tidligere er fremlagt i forskningen, sam
les i én artikel. Hertil føjes oplysninger, Malling har fået fra kolleger.
Artiklen starter med i kronologisk rækkefølge at nævne 5 eksempler på den
ne gamle bøns brug i 18oo-tallet, historiske oplysninger om dens optagelse i
salmebøger (fra tillægget i Roskilde Konvents Salmebog 1855 "til DBS 1953)»for
herefter at gå tilbage i overleveringen, til et citat af salmen i en fynsk
kirkebog 1774 og nå til skildringen af Anders Sørensen Vedels død i l6l6, be
rettet af svigersønnen Ægidius Lauritsen. Denne nævner nogle påmindelses- og
trøsteord, Anders Sørensen Vedel har brugt - dels til andre, dels til sig
selv - heriblandt Apok.22,2o: "... i Synderlighed repeterede han ofte; ....
Apoc.(22,2o): Etiam veni Domine Jesu I Quæ .verba ita reddiderat:
Kom Herre! kom snart,
kom mild og blid,
og gjør os salig til evig Tid."
Og Malling citerer så udgiverens, H.F. Rørdams, kommentar til Lauritsens no
tat: "...Skulde And.Vedel mulig være Forfatter deraf?" (s.476, jfr* Kirkehist.Saml.5.rk., IV.bd.,s.46 , note 2) for derpå at vende tilbage til den la
tinske tekst og fortolkningen af "reddiderat", - om der hermed menes, at Ve
del plejede at gengive Apok.22,2o med dette gamle rim eller at han selv har
forfattet det. Dette problem må dog stå åbent. Takket være en oplysning fra
sognepræst Urban Schrøder, Varnæs, optrykkes derefter salmens mulige original
tekst, fra J.L. Aaskowg "Siælens Aandelige Muldklæde...", 1681, dediceret An
ders Sørensen Vedels børnebørn, hvilket iflg. Malling peger stærkt i retning
af Vedels ophavsret til salmen. Artiklen slutter med en omtale af Kaj Munks
brug af salmen i nyere tid.
Man følger ikke - som sædvanligt i denne store håndbog - salmen (her bøn
nen) fra dens første bevarede forekomst og videre udvikling; ej heller søger
Malling at underbygge en bestemt tese (f.eks. at Vedel er forfatter). Artik
len er opbygget således, at den starter med de sikre facts om bønnen i 18ootallet og videre frem, for derefter at begive sig tilbage til slutningen af
l6oo-tallet, den mørke fortid, hvor usikre spor og dunkle steder altid vil væ
re taknemmelige udgangspunkter for dristige konklusioner. Malling gør sandsyn
lighedsbeviser ud af sine gætterier. Ret ukritisk tilslutter han sig Rørdams
identifikation af Vedels brug af Apok.22,2o med forfatterskab til salmen "Jeg
venter dig, Herre Jesus, til dom". -Kan man sige andet om et så kort citat end
at det er et bearbejdet bibelsted (Apok.22,2o) med det enkle og almindelige
rimpar "blid-tid"?

Og, i tilfælde af at det virkeligt drejer sig om citat af

-lo7salmen, kan Vedels brug heraf da sige noget som helst om, hvem der ophavsmand?
Dog, citatet, kombineret med Aaskows dedikation til Vedels børnebørn i 1681,
65 år efter Vedels død, gør åbenbart ifIg.Malling Vedels forfatterskab til sal

men endnu mere sandsynligt end før og i forbindelse med Aaskows evt. forhold
til familien Vedel hedder det:
"Disse tre, Peder, Else og Mette, var børn af den tidligere sognepræst
i Ribe Søren Andersen Vedel, som igen var søn af Anders Sørensen Vedel. Dis
se tre kalder J.L. Aaskow i tilegnelsen "mine stedseærede Forvanter", hvil
ket betyder, at han enten ved slægt eller nært venskab staar i forbindelse
med dem. Da han desuden paa.titelbladet føjer "Rjb." til sit navn, kan man
slutte, at han selv er fra Ribe, og at venskabet eller slægtskabet stammer
derfra. Der er da al sandsynlighed for, at verset her er gengivet saaledes
som Anders Sørensen Vedels børnebørn kendte det. Hvis han er forfatteren
til det, er den nævnte tekst maaske originalteksten" (s.477)*
Mallings konklusioner ud fra betegnelsen "Rjb." er at gå en omvej. I bogens for
ord omtaler Aaskow utvetydigt sit forhold til familien Søren Andersen Vedel og
til Ribe:
"Deris ihukommelse er ocsaa endnu altjd hos mig/oc blifver meden jeg lefver/
for deris anseelige Befordringer/ oc for deris sær synderlig Faderlig Affec
tion til mig/ saasom til deris egen Søn/oc tillige for de mangfoldige Velgierninger/ som de mig den stund jeg var hiemme hos eder i Rjbe/ ideligen
beteede/ hvilcket oc er eder nocksom vitterligt: saasom J oc selff da ide
ligen bevjste mig megen Ære oc Tieniste. Saa vil jeg sætte dette til en li
den Udvjssning paa min stedsevarende tacknemmelige Jhukomelse/ til deris
Nafns Hæderlig Amindelse/..."
(Siælens Aandelige Muldklæde, 1681; eks.Kgl.Bibi.,kat.sign.5-28o-8°).
Men hvad kan der udledes af at Aaskow er fra Ribe? Iflg.Malling taler "al

sand

synlighed" for, at den af Aaskow aftrykte tekst er kendt af Vedels børnebørn.
Jamen, dersom deres salig bedstefar havde begået hele den rimede bøn, og børne
børnene vidste besked dermed, hvorfor tillader Aaskow sig da at fortie det be
rømte ophav til salmen?

På baggrund af Aaskows fortrolige kendskab til Vedel-

farailien vidner tavsheden om, at Vedel netop ikke kan være salmens forfatter.
"Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom" findes også tidligere end i omtalte
1681-udgave. Allerede 1677 (jfr.Bibl.Dan.I,sp.449) udgav Aaskow"Siælens Aandelig
MuldklædeV Denne udgave, førsteudgaven, er et 4-spaltet étbladstryk i folioformat
bestående af skriftsteder, "Beredt til nogen tieniste/ for de Enfoldige/ oc dem/
som i sin Afskeeds Tid/ icke kunde niude/ hos sig/ Guds Ords Tieneris Nerværel
se/..." Efter bibelcitatet Apok.22,2o kommer den rimede bøn "Jeg venter/ JEsu
dig til Dom/..". Teksten her er lig den hos Malling s.477 citerede 1681-udgave.
Til sidst, i 4*spalte, nævnes Chr.4,s dødsberedelse, salmehenvisninger for syge
og endelig Aaskows bøn om at den fromme læser ikke vil foragte dette ringe skrift
Også denne 1677-udgave er dediceret medlemmer af familien Vedel. (Eks. Kgl.Bibi.,
kat.sign. 5"28o-fol.pat.).
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Gennem mit arbejde i Dansk Salmeregistrant har jeg fundet den hidtil æld
ste forekomst af bønnen i det anonyme skrift "Jt GVds Barns/ Gudfryctigheds
daglig Øffvelse/ Til hver Dag udi Vgen at bruge/...Kiøbenhaffn/ aff Peter Hake/
Aar I650" (Eks.fra Karen Brahes Bibi., kat.sign. A IX 262; Bibi.Dan. I, sp.439)»
Skriftet er opdelt efter ugens dage over et fast skema: først Davidspsalmer
(prosaoversættelser), derefter henvisninger til salmer i "Psalme Bøger" og til
sidst bønner og skriftsteder. Herudover indeholder skriftet Luthers katekismus
samt spørgsmål og svar ang. de vigtigste artikler "udi voris Christelig Lærdom/
paa Børne=Vijs at forstaa;" s.242 begynder afsnittet "Følger nu nogle fleere
smaa oc adskillige/ dog nyttige Spørsmaal oc Svar: Item, Sprocke aff den hellige
Skrifft/ oc nogle Gudelige Betenckninger der hos". Her finder vi 5 meget smukke
versificerede bønner:
Jeg venter dig 0 JEsu til Dom/...
0 JEsu/ vær du JEsu min/...
HERre JEsu Christ i Hænderne din'/«*«*
0 JEsu/ du æd le Brudgom min/...
0 HERre for din Ære/...

s.257
s.258
s.258
s.259
s.259

Vi kan nu sammenligne 1650-forekomsten af "Jeg venter dig 0 JEsu til Dom" med
Aaskows tekst i 1677 s
1677

I650
Jeg venter dig 0 JEsu til Dom/
Hver Øyeblick jeg seer mig om/
Hastig du kommer oc jler brat/
Maa skee denne Dag/eller oc denne Nat/
Lad brende i mig din Lampe bered/
J Troe/oc Haab/ oc Kierlighed/

0 HERre kom snart/ kom mild og bljd/
Oc giør os Salig til ævig Tjd.

Jeg venter/ JEsu dig til Dom/
Hvert Øyeblick jeg seer mig om:
Du kommer ofvermaade brat/
Saa snart i Dag/ som denne Nat.
Lad være Hiertet mit beredt/
J Tro/ i Haab/ i Kierlighed.
Jeg kædis ved all Synds idræt/
Aff Verden er jeg oc slet træt.
Her er tillige Synd oc Sorg/
Jeg længis til dit Rigis Borg.
0 JEsu/ kom snart/ mild oc blid/
Mig Salig giør til evig tid/ Amen!

I650 har vi bønnen i dens korteste og mest oprindelige form; 1677 findes til
føjelserne efter 1650-udgavens lin.6, mens de to sidste linier af bønnen har sam
me indhold i I650 og 1677« Påfaldende er det, at alle de hos Malling nævnte fo
rekomster - incl. Aaskows 1681-udgave,. der er lig med ovennævnte l677-udgav.e “
har tilføjelser i forhold til 1650-udgaven efter dennes lin.6 og tillige har
dennes to sidste linier, 7-8. Herimellem findes forskellige tilføjelser:
(i Tro, Haab og Kjærlighed)vendt
Til Dig, min Broder og Frelser sød,
Som mig haver friet fra den evige Død.
(Dansk Kirketidende I860, sp.638.
En 88-årig kones gengivelse).

(fortsættes i næste nummer, s. 140 ).
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Nye salmer

Lille Guds barn, hvad skader dig?
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Ovenstående er hentet fra Koralkantaten "Op til Guds hus vi gå", Musik i Kirken
årg. 9, nr. 11, Musikhøjskolens Forlag, Egtved Danmark, som vi takker for tilla'
delse til trykning i HM.
red.

Guds Søn har sagt
Ulrich Teuber 2o.4. 1974
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TJlrich Teuber 2o.4. 1974
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Teksten til ovenstående to melodier findes i HM årg. 5 nr. 1, pag. J
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DE HELLIGES SAMFUND
Mel: Vor Herres Jesu mindefest.
Af verdensrummets kglde dyb
opsteg Guds sol for jordens kryb
Gud selv i Sønnens kød og blod
i Åndens enhed for os stod.
Han sprængte nuets snævre ring
og lod os se de nære ting
som evighed i tidens bånd,
som kom er liv i tiggerhånd.
Og ser vi da hans åsyn stå
i rugen som et billed på,
at han de sultne mætte vil,
er kirkens måltid ligetil.
For brødet på vort alterbord
er livet af hans Guddomsord,
og når vi deler dette brød,
bekender vi hans sejrdød.
Af bægeret med druesaft
Gud skænker kristenlivet kraft
og siger os, at nu og her
er han et ensomt hjerte nær.
Så kom da trygt, trods alle fald,
i lydighed mod Herrens kald
for med din næste dér at få
Gudsfællesskabet med de små.
Da hænder underet igen,
at Herren som den sande ven
gør op med dig i kærlighed
og skjuler, hvad kun I to ved.
Ja, i det nære er Guds ord
som brødet på dit hverdagsbord.
Så nært, så enkelt, fyldt med fred,
går lysets hav mod livets bred.
Henning Hall, 1975
(fra Troens Sangvers, 1974
Se anmeldelse)
*

-
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KØDETS OPSTANDELSE
Mels Udrust dig, helt.

Flå, storm, blot træets blade ned,
mens spurven vintersløv
sig skutter i det nøgne bed
ombrust af vissent løv.
Død, du der knækker eg som kvist,
vi ser med gru dit værk,
men rygtet går, at Jesus Krist
blev dig en dag for stærk.
Derfor, når tungen ælter råb,
som ingen kan forstå,
skal rygtet som vort sidste håb
mod dødens pres sig stå.
Sæt, død, så kun dit angreb ind,
kast os i graven ned.
Da får vort skeptisk-trætte sind
i Fadervor Guds fred.
For rygtet sandes skal engang,
når muldne læber klart
skal synge med på livets sang,
som gør det åbenbart,
at storm kan rive blade ned,
og legemet forgå,
men aldrig dør Guds kærlighed]
Ved den skal vi opstå.
Henning Hall,

1973

(fra Troens Sangvers,

1974)
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FORLØSNINGEN
Mel.: Gud skal alting mage.

Korsets træ det høje
med sin strid og møje,
rettergang og mord,
har dog i sin skygge
Paradisets lykke
for den faldne Jord.
Helligdommens forhæng brast
- atter Herren Adam kalder,
medens duggen falder.

Er det ej på tide
for al Jordens kvide
med et hvilested.
Kærligheden ejer
alt i korsets sejer
til vort hjertes fred,
tro til døden holdt den stand,
bar sin byrde til det sidste
uden selv at briste.

Klagende i bønnen
strider Davidssønnen
- ene på sin vagt til alt mørket viger,
og mod Himlen stiger:
"Se Det Er Fuldbragt,"
frelsesværket underfuldt,
rent som guld af ilden prøvet
i sin dyst med støvet.

H. Elmelund

-
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Jeg er for lille til at gå
Tekst og mel. Peter H.Katballe.
Harm. Villiam H. Hansen.

Jeg er for lille til at se
og fatte alt på Jord,
men ej for lille til at væ
re med, blandt dem, der tror.
Jeg er for lille til at pra
le af alt det, jeg ved,
men stor nok til at leve fyldt
af Jesu kærlighed.
Jeg er for ringe til at sto
le på min egen magt,
men stor nok til at stole på,
hvad Jesus har fuldbragt.
Jeg var jo ej for lille til
at høre Him'len til,
da jeg blev døbt og blev Guds barn,
som Jesus gerne vil.
Min Jesus ejer alt på Jord
og Him'len er hans hjem,
men han blev barn son du og jeg,
engang i Bethlehem.
Og
så
Og
om

da de kom med deres små,
tog han dem i favn!
derfor synger jeg så glad
Jesu frelsernavn!

Og hvis de store hindrer mig,
så bliver Jesus vred!
Han åbner Him'len for de små,
der ser hans kærlighed!

-
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Egen melodi.
Maria har et lille barn
hun har det indeni.
Det spræller og det sparker
og det kan Maria li'.
Marias mave vokser,
den bliver tyk og stor.
Maria hun er bare glad,
for hun skal være mor.
Maria strikker babytøj
altsammen lyseblåt.
At barnet det vil bli’ en dreng
det ved Maria godt.
Maria ved den lille dreng
engang når han bli'r stor
skal frelse alle mennesker
der bor på vores jord.
Maria går og glæder sig
til barnet kommer ud,
det er et ganske særligt barn,
for barnets far er Gud.
Nu er det længe siden at
Maria var gravid.
Men hendes barn vi venter på
hvert år ved adventstid.

Ovenstående salme er hentet fra Dorte Roager Larsens
”Børne-og Ungdomssalmer" (l974> dupi., 2,5o kr.).
Best.gn.: Pastor Mogens Hansen, Greisvej 2, 23oo Kbh.S.
HM har tidligere bragt to andre af Dorte Roager Lar
sens salmer, se 1974* s.5, og anmeldelsen af heftet
i dette nummer, s. 143*
red

-
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Dansk psalm i svensk lågkyrklig, ungkyrklig
och frikyrklig fromhet
av prosten Hilmer Wentz, Lund.
Professor Niels Knud Andersens studie i HM nr 1 1974 har med intresse stu
derats på denna sidan Sundet. Onskvårt vore, att forfattaren toge upp till be
handling utbytet mellam samtliga de nordiska lånderna på psalmens område, också de starkt nationella fåroiska och islåndska psalmbockerna och det tvåspråkiga Finlands, så att vi kunde klart se vad som år gemensamt for hela det evange
liska Norden.
I fbljande skiss skall i all enkelhet erinras om det tillskott från Danmarks
rika psalmlyrik, som vi fått mottaga till ett par icke officiellt antagna psalmbocker och till de ungkyrkliga,
lågkyrkliga och frikyrkliga sångbbckerna.
Låt mig forst påminna om ett
faktum, som synes mig vara gripande. Mitt under det att stridigheter forekom mellam de båda
brodrafolken, sokte sig Thomas

Svråi c&M iW
jw. oSiYfyfujo

Kingos Aandelige Sjunge Chor vå
gen till den svenska kristenheten. I vårt Kungliga Bibliotek i
Stockholm forvaras en avskrift,

1 okn actp.

verkstålld av en svensk krigsfånge i Sibirien, år 171o, av just
Kingos Sjunge Chor. Håndskriften
bar signum A 543 och har denna
påskrift: "Detta Sjunge Chor år
afskrifwit uti Staden Oussa be
låget 6oo Wierst från Kasan och
år nu Ryssarnas yttersta grans
på den sidan moth Hedningarne.
År 171o. E. Millberg". Liksom

1

det i Skara Stifts- och Gymnasiebibliotek forvarade exempla
rs t av l695&rs svenska psalm-

i

uut,.

bok, i en avskrift av en artillerilbjtnant, krigsfånge i To-

Kingos Siunge-Chor på svensk. Afskrevet
af svensk krigsfange i Sibirien i 171o.
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faldigade andaktsbbckers helt
enkelt genom tålmodigt och i
vackraste prånt utfbrt avskrivande. Kingos verk hade utkommit i tryck, tillika med
Sam. Columbus Odae Sveticae,
år 1693, i nya utgåvor 17oo,

171o och 1745* Och detta ty
der på att det fanns avsåttning i vårt folk for denna bok.
Att den blivit mottagen bland
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man under fångenskapen mång-
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en hålsosam påminnelse om hur

menige man, fick jag en påmin
nelse om, nar under min tjånstetid i Malmb på 193o~'talet
en allmogeman kom till mig och
ville sålja sin Kingo. Det var
nu tyvårr just 1745 års utgåva,
som jag redan ågde (i ett exem

fe
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plar som tillhbrt latinprofes
sor A. Th. Lysander i Lund), så
något kop blev ej av den gången.

"Detta Sjunge Chor år afskrifwit uti Sta
den Oussa..." Et gribende vidnesbyrd om
Kingos betydning for det åndelige klima
i Sibirien, red.

År 1765-67 utkom Then Swenska Prof Psalmboken, kallad den
Celsiska efter sedermera bi

skopen i Lund Olof Celsius d.y. Denna bok sbkte i viss mån mota den våckelse av
pietistiskt, mojligen åven herrnhutiskt ursprung, som nu begynte gbra sig gållande. Egendomligt år dårfor, att den icke upptagit mer ån en text av Kingo, nr
396, Wår måltid nu till ånda år/ Wi lyfte wåra hånder. Det år alltså Kingos
Boords Andagt Eller En Taksigelssis Sang, som hårmed forsvenskas. Brorson har
fått låmna tvenne bidrag, nr. 2o3» Ack, visste du, som går i syndens snara, en
psalm som skulle bli mycket omhuldad i all svensk våckelserorelse, och nr.444»
Jeg går i fara, var jag går, psalmen som J.O. Wallin forkortade till två stro
fer och som blev vår mest brukade begravningspsalm, ofta sjungen, medan proces
sionen gick från kyrkogårdsgrindama ut till den bppnade graven, med klockare
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och prast i teten, (i vår tid har den, som begravningspsalm, fått ge vika, mycket ofta for Oehlenschlågers Lar mig, du skog. Se Elisabeth Bergstand-Poulsens
Livets och årets festdagar, Stockholm 1928, dår hon ^åmfor Danmark och Sverige
betråffande dessa två psalmer, sid.42).
Den foljande provpsalmboken, av år 1793» åen s.k. Troilska, efter arkebiskop von Troil, var mera upplysningsorienterad och upptog icke något nytt bi
drag från Danmark men låt de forut nåmnda stå kvar.
År 1826 utgav den flitige samlaren och bversåttaren, bokhandlaren P. H. Syréen i Karlskrona sin stora sångsamling Christelig Sångbok. Den var kritisk mot
Wallins verk av 1819, vilket framgår av hans forord. Av 1765 års psalmboksforslag har han upptagit de båda nåmnda

Ack, visste du som står i syndens snara/

Hur wådligt år att vara syndens trål (som oversåttningen hår lyder, nr.137) och
bordsbonen

Wår måltid nu till ånda år (nr.483)•

Efter något mer ån 2o år, 1848, utgav den då i Stockholm tjånstgorande prå
sten Johan Michael Lindblad, som samma år blev kyrkoherde

i Oveds patronella

pastorat i Skåne, en sångbok, Andeliga Sånger, Tillegnade de stille i landena.
(R.Walls tryckeri, ny uppl.l849> tr.hos Marcus o.Comp.). Boken har fem avdelningar. Typiska overskrifter år "WåckeIsesånger", "Mot Målet". Aven missionssångor
indgår. Lindblad, pråstson från Småland, hade tidigt blivit våckt både i musikaliskt,

poetiskt och religiøst avseende. Han var synnerligen arbetsam både som

pråst och som forfattare. Med kyrklig hållning fbrenade han ett varmt intresse
for den lågkyrkliga våckelsen, efter intryck av C.O.Rosenius, likaså for missio
nen och nykterhetsrorelsen. Genom hans sångbok oppnades vågen framforallt for
Brorsons psalm till den svenska kristenheten. Med en stjårna har han markerat
sina Brorsonbversåttningar. De år foljande (inom klammer utsåttes hår numret i
Troens Rare Klenodie): nr 6,

Se, dagen år så skon/Vill du ej himlen hinna (lo8),

14, Glåd dig, du Christi brud.(l),
tvång (2),

15* Upp, återlosta hjerta/från oro, fruktan,

22, med overskrift Rosen, Den skonaste ros har jag funnit (22), dår

strof 8 oversåttes: Boj dig i Getsemane neder/der han, som dig frålsade, beder/
der finner du rosen den skbna/dess blodsdagg du der skall få rbna. "Blodsteologien" togs i arv i den lågkyrkliga våckelsen från herrnhutismen, den var ju också betydande hos Brorson, ej heller helt okånd i ortodoxien. Nr.24* Hwart Gud mig
fbrer (265),
(l3l),

35* Lifsens brod, Guds rikes Evangelium/Ar Ijuft som honungskaka

'37, Warning, Det kostar mer ån mången forst betånker (22l),

omkring Jesu krubba, Hår komma dina arma små (il),
går (233),

46, Barnen

48* Jag går i fara var jag

59, Skapelsens Lofsång, Upp, alla werk, som Herren gjort (77). - Har

man som jag i unga år vallfårdat till Randerup, Brorsons fodelsebygd, och sett
blomstren och hort fågelsången, så vill man också ha kvar forfattarens naturintryck i derma psalm oforåndrade, ej så som hår i oversåttningen: Må alla furstar

-12ogå en rad/med all sin makt och vilja/de kunna dock det minsta blad/ej satta
på en lilja. Hår har ju den starka kontrasten mellan kungama’i makt och vålde och den lilla obetydliga nasslan , (kanske daimmhdlod vissnande ) gått fbrlorad. Och vidare: Hwad skall jag saga wid att stå/ på jordens blomsterångar/der
klara silverfloder gå/ likt Englars harpostrångar. Detta år ganska svårforståeligt emot Brorsons av omedelbara naturintryck formade:...naar jeg gaar/Blandt
Blomsterne i Enge/Naar Fuglesangen sammenslaar/Som tusind Harpe-Strenge. - Nr.
77j Bif i doden, I Christo har jag lifwet/ I dbden år mitt we (272). Nr. 79>
Hwad det biir godt att landa/ Wid himlens stilla kust (349)* Vid nr. 47 saknas
stjårntecknet, men det år Brorsons Mit Hjerte altid wanker (?)» som hår återges med Till Betlehem mitt hjårta/ I stilla pilgrimsfård.
Av Kingo har Lindblad tagit med den forut nåmnda

Ack, wisste du som nu dig

måste boja.
En del av dessa oversåttningar forhaller sig mycket fritt till de fdreliggande originaltexterna. Dock har Lindblad gjort en bestående insats genom att
gora dessa texter kånda for den svenska kristenheten.
År 1859 utgav G. och P.Palmqvist sin samling Pilgrims Sånger och år 1861
utkom B. Wadstroms på Evangeliska Fosterlands Stiftelsens forlag utgivna Pilgrimsharpan. Båda samlingama tryckta i Stockholm.
Den forrå har foljande danska psalmister representerades Kingo (Ack, wiss
te du), Våga dig/ dristelig (efter Agerbeck, Uforsagt, vær paa Vagt), Brorson
(Till Betlehem mitt hjårta, Jesus, dina arma små, Hwad det biir godt att landa).
Den senare har foljande: Djupt sjunker året i sin gång, efter Boye, och Upp,
alla werk, som Herren gjort, av Brorson.
Det utkom vid denna tid ett flertal sångsamlingar, vari pilgrim ingår i rubriken. Så markeras den starka hinsideslångtan, som jåmte kravet på en sann omvåndelse, forenad med en innerlig Jesuskårlek, blev karakteristisk for våckelsen.
Genom den kånde evangeliske trubaduren Oscar Ahnfelt, som till sitt tiostrångade instrument foredrog dessa och nytillkomna andliga sånger, blev de
snart vål kånda i vårt land. Från samlingen Ahnfelts Sånger, utgivna i flera
upplagor, kom de in i Sions Toner, från år 1889 namnet på Evangeliska Foster
landsstiftelsens sångbok.
Ser vi på dess upplaga av år 1935» finner vi dår flera danska psalmer.
De år foljande (utom de i vår officiella psalmbok intagna): nr. 33> Djupa,
stilla, Starka milda / Gudomsord från himlens haran

(Danska psb. nr.. 357*

av Oldenburg), nr. 66 , Upp, alla verk (forkortad, omdiktad ), nr. 99» Kårlek från vår Gud ( 74o, Schjorring) , nr. lo4> Den skonaste ros har jag funnit, nr. 158, Till Betlehem mitt hjårta, nr. 224, Pilgrim, såg mig, var år
graven (en omstopning av Grundtvigs Tag det sorte Kors fra Graven. Strofen
har foljande lydelsesPilgrim såg mig, var år graven?/Visa mig, var korset stod/
Bortom bergen, bortom haven,/ Bortom dal och bortom flod,/Under palmer år en
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grav,/ lagg dar ned din vandringsstav,/ Ty dar flot det blodet rbda,/ Lammets
blod/ som lat sig doda. Det ar uppenbart att man genom denna bversattning kom
mer i rak motsats inte bara till en nutida forskare, Thaning, i hans stora dis
putats, utan vad varre ar till Grundtvigs tankegång och mening.) Nr.Jlé, Våga
dig/ Dristelig/ Tro att Jesus gjort allt for dig (Danska psb.54é, Agerbeck).
Nr. 334, Ack, visste du, som nu dig måste boja. Nr.38o, Jesu, din Ijuva fore
ning att smaka (Danska psb.419, Hygom, Grundtvig).

336, I kåra Guds bam/ I som

troslivet oven (Danska psb.336, Brorson efter tysk forlaga). Nr. 673* Till det
hbga/ Ser mitt oga (Danska psb.643» Brorson). Nr.681, Vad det biir gott att lan
da. Nr. 785, Amen sjunge varje tunga (Efter Trons Rare Klenodie 283, forkortad,
av Niels Brorson).
I den nya våsentligen foråndrade upplagan av år 1972 har i Sions Toner två
nya nummer av Brorson tagits med, nåmligen, nr.453* Jesus, Jesus, han allena
(Danska psb.nr.592) och nr.133* Infor din Gud, o sjal, tråd fram (Danska psb.nr.
662, hår med endast tre strofer). De i det foregående nåmnda har reducerats, så
att endast tre återstår, nåmligen Till Bethlehem mitt hjårta, Upp alla verk

som

Herren gjort, Våga dig/ Dristelig. Av Grundtvig finner vi två nummer, nr.47 Dig
som kom att oss forsona (bearbetning av hans oversåttning av Amulf av Louvain,
Hil dig, frelser og forsoner, Danska psb.167) och nr.188, Når pingstens dag begynte gry (som återgår på Danska psb.24o). Ingemann finner vi under nr. 141, Je
sus,du som segern vinner (Jesus store Sejervinder, ur H6jmessepsalmer, for Palmsondagen). Som nyhet tillkommer Olfert Ricards kånda Ungdomens Frelser, nr.600,
i en oversåttning av studierektorn inom Ev. Fosterlandsstiftelsen Margareta Malm
gren, med begynnelse Frålsare, hor oss/ Hår tillsammans ber vi.
Denna upplaga har

fullståndigt versregister, alfabetisk forteckning over

forfattare och over tonsåttare och har utsatt melodi till varje psalm samt omfattar

7oo nummer, jåmte ett tillågg av låsepsalmer.

Den tid som gått, sen Evangeliska Fosterlandsstiftelsen år I856 bildades, har
medfort våsentliga foråndringar i stilkånsla, i det kyrkligt religiosa låget m.m.
Sions Toner av 1972 bår vittne om dessa foråndringar.
Vi måste nu tillbaka något mer ån ett hundra år. Om ån i korthet måste jag
få erinra om ett tacknåmligt arbete på att till svenska overflytta dansk psalm,
så mycket mera intressevåckande, som det utfbrdes av en dansk man. Jag syftar på
den av Grundtvig starkt påverkade pråsten Christian Malta Kragballe.
For dansk låsekrets torde han vara kånd genom Breve til og fra Grundtvig,
del II,

640, 641, från Martensens Af Mit Levnet, del 3* från L. Kragballes Gam

le Minder (Kopenhamn 19o4) samt slutligen från psalmboken såsom oversåttare av
Paul Gerhardts sommarpsalm (nr.674)« Se hårtill den lårde Mallings psalmhistoria.
Han var enligt Martensen "en christelig og fremadstræbende Mand". Han skall
också ha varit en mycket begåvad talare, likaså beråttare av bibelhistoria som
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folkhogskoleman. Han utgav en teologisk iidskrift, vari Grundtvig medarbetade.
På 186o-talet finner vi honom som informator hos den danske løjtnanten Sam. G.
Rosenmiiller, vilken genom giftermål blivit godsågare i Sverige, Tyllinge gods
i Dalhems socken, i norra Tjust hårad i Kalmar lån. Efter sin pråstvigning 1872
blev han sjålasorjare for familjen på godset och for vid godset anstållda dan
skar.
Om hans nit i grundtvigiansk anda talar foljande. I de våckta kretsama
("låsama”) hade dels dopfrågan, dels frågan om bildandet av en frikyrka blivit
aktuell, ej minst genom inflytelser från Dammers i Norge. I august i år 1861
holls på Stensnås gods i norra Tjust, hos "låsargreven" R. Stackelberg, ett mote vid vilket
Dammers var nårvarande och några av de ledande
i vårt land. Hår framtrådde nu Kragballe och

En liten psalmbok

framholl, att folket icke så mycket skulle
hångiva sig åt låsning av "det doda ordet",
bibeln, utan åt "det levande ordet", instiftelseordet till dopet och nattvarden, Fader
vår och den apostoliska trosbekånneIsen. Qnel-

till

lertid blev han hår så grundligt motsagd, att
han missnojd avlågsnade sig från motet. En mot

christlig upplysning

svenska kyrkans dopritual kritisk skrift finns
utgiven av Kragballe.

och

Så hemmastadd som Kragballe var i sin dan
ska psalmbok, som han alltså hade att anvånda

uPPbyggel8e.

for sin lilla menighet, onskade han gora dess
skatter kånda och tillgångliga for åven en
svensk menighet. Och så gav han sig i kast med
oversåttningsarbetet. Att detta skulle pråglas
av många danismer år forståeligt.
År 187© utgav han från S.D. Mollers tryckeri
i Kopenhamn En liten psalmbok till upplysning

Kfipeoluuna.
S. L. MOllert boktryckeri.

och uppbyggelse. Den inneholl 117 nummer. År
1875 utgav han denna bok i ny och tillokt upplaga, tryckt på C.F.Ridderstedts tryckeri i

1870.

Dinkoping. Denna rymde ej mindre ån 366 nummer.
Av brev till finilia Daurin-Ahnfelt, forva
rede i Dunds Universitetsbibliotek, framgår, att
man i Tyllinge haft ett sårskilt bonhus for de

Titelblad til Kragballes svenSKe salmebog 187o.

hos Rosenmuller anstållda danskarna. Dikaså, att
Rosenmmier
nå,got sått deltagit i over-
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sattningsarbetet. Såvida jag kan uppspåra flera brev från Kragballe, skall jag
i annat sammanhang återkomma till honom. Flera nummer av Emilia Laurin-Ahnfelts
oversattninger har Kragballe giort bruk av och vid dessa nummer utsatt hennes
namn i registret.
Någon storre betydelse for psalmboksarbetet i vårt land betråffande dansk
psalm torde Kragballes arbete icke ha fått. Och svenska hymnologer har icke
sysslat med honom. Betecknande år att det eljest vålforsedda Stifts-och Lands
biblioteket i Linkoping icke har hans psalmbok, trots det att dess andra upplaga
var tryckt just i Linkoping. Men lika betecknande år att det enda exemplar, som
varit mig tillgangligt, utom det som tillhor Kungl.Biblioteket i Stockholm, har
varit i en folkhogskolerektors ågo. Det har tillhort fil.dr.Leon Holmstrom på
Hvilan i Skåne. Med influens från Danmark borjade folkhogskolerorelsen med Hvi
lan år 1868 och i Herrestad (senare Lunnevad) i Ostergotland samma år. Forbindelserna med Danmark våckte intresset for dess diktning, också dess psalm. Och
ett vårdefullt intyg hårom år foljande. År 1883 i sept. holls på Testrup folkhbgskola på Jylland ett stort mote. Flera svenska lårare med fruar var nårvarande. Vid avslutningen sjongs Ingemanns Dejlig er Jorden. Fru Hanna Odhner, maka till rektor Odhner på Lunnevad, blev så gripen av den starka ståmning, som
derma psalm framkallade, att hon vid hemkomsten oversatte den till svenska. Hon
låt dess sista strof få denna tolkning : Jnglar den s jongo/ forst for markens
herdar, / Månniskorna'till godt behag;/ Frid bfver jorden, månniska, glåd dig./
Gud Frålsaren år fodd i dag. Senare blev denna oversåttning infbrd i Eggelings
sångbok, folkhogskolans sångbok, 1898. Hanna Odhners oversåttning år alltså tidigare ån den av Cecilia Bååth-Holmberg verkstållda

(1884), också hon represen-

tant for folkhogskolan, gift med rektor Th. Holmberg på Tårna. (Om Hanna Odhner
se fil.dr. Ingemar Ingers, B.S.Ingemann i svensk Oversættelse, i Jul i Sorø,
1975).
Den nåmnda sångboken, utgiven av Malin Holmstrom-Ingers, dotter till dr.
Leon Holmstrom och maka till folkhbgskolerektor E. Ingers, Hvilan, har en rik
samling

danska psalmer, i original och i oversåttning. Tre i oversåttning åter-

ger Grundtvig, bland dem De forna tider hån ha runnit, i bvers.av Hanna Odhner,
sju bår Ingemanns namn, två Brorsons, Schjbrring, Brandt och Richardt har med
vardera ett nummer. Hårtill kommer en del fosterlåndska sånger. Folkhogskolans
ungdom har haft mbjlighet att få sjunga Hårlig år jorden och I bster stiger so
len opp långt innan svensk kyrkomenighet fick denna mojlighet (resp.år 1921 och
1937).
Hår bor tillåggas, att i den ungkyrkliga rbrelsen, med dess sångbok Kyrklig
sång (I9l6), senare Sjungom (1957) har ungdom i vårt land lårt sjunga åtskilligt
av Danska kyrkans sång. Så Grundtvigs pingstpsalm Når samlad var i Jerusalem/
Apostlamas krets den ringa och Brorsons Den store hvide Flok. Likaså Kingos Ack,
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visste du. Och i den sångbok, Uppåt, som brukas inom K.F.U.M. och K.F.U.K.
(l9oo och 1952) finner vi Grundtvigs trostefulla Påskdagsmorgon stillas sorgen
och Kristus, vår Frålsare, grundat på jorden sitt rike, m.fl.
Når Lunds stifts kyrkliga ungdomsforbund år 1911 utgav ett litet håfte Sånger vid forbundets konferenser, återfinner vi dår Grundtvigs Gammal år kyrkan,
likaså hans På Guds stad Jerusalem/ Alla kristpjas ljusa hem,/ Må vårt hopp vi
bygga. Ingemanns Hårlig år jorden och Martha Clausens Sist må vi nu såga varandra farvål ingår likaledes.
Tre år efter Kragballes forstå utgåva av bversåttningarna utkom i Lund en
broschyr med titeln Några Ord Om Svenska Kyrkopsalmboken och Några Bidrag Till
Hennes Omarbetning. Det var den som personhistoriker och oversåttare av klassi
ska andaktsbocker kånde kyrkoherden i Hvellinge i Skåne teol.dr. Severin Cavallin, som var forfattaren.
En revision av den Wallinska psalmboken var vid denna tid aktuell. Som over
såttare hade Cavallin sysslat åven med bidrag i bunden form, Hillers sånger. Och
som gift med en dotter till den danskfodde bokhandlanden och fbrlåggaren C.W.K.
Gleerup år det ej overraskande, att han fått intresse for dansk psalm. Det lig
ger också något beaktansvårt i vad J.A.Eklund framhåller (i sin bok Vår Kyrkopsalm): "Det torde ligga ett sydsvenskt drag i en viss fbrkårlek for Danmarks
diktning". (Kanske skulle Eklund kunnat saga: ett skånskt drag).
Efter en del kritiska och principiella anmårkningar låmnar Cavallin bidrag
till psalmbokens revision. Håri ingår 12 nummer ur den danska psalmboken, med
hånvisning till Psalmebog for Kirke og Husandagt av år 1855» a-v Cavallin oversatta. Det år foljande: nr.l. Med overskrift Kyrkoårets borjan, Bbrjadt år vårt
kyrkoår (Danska psb.353)» nr.2, overskrift Julhbgtiden, Vålkomne igen, Guds ånglar små (146), hår med 6 strofer, originalets Udbære vor Jul ej nænner I kommer
ej med, trots att den folkliga forestållningen år vål kånd ibland oss, ej heller
originalets strof 3 °ch 8 (vi skulle således ej ha fått sjunga om Julesorgen).
Nr.3» Herrlig år den himmel blå (l49)» nr.5* overskrift Passionspsalmer: Segerhjålte, som nu drager (188). Nr.6, Hor hårtill du hoga himmel (l9l)* Nr.7, over
skrift Joh.18:1, Jesus går den tunga stråten (192). Nr.8, En bevåpnad skara skri
der (l94)* Nr.9, En utaf de tolf, som åtit/ Brod med Herren Jesus nyss (l97» ej
danskt original). Nr. lo, Ingen på sig sjålv må bygga (l95» 196). Nr.11, For Pilati domstol stålles (198). Nr.19, med overskrift Kyrkan, Guds kyrka år ett gammalt hus (286). Nr. 28, overskrift Båttringen 0, syndare, hor hit/ I dag du nåd
kan firma (42o, ej danskt original).
Det ger oss 3 psalmer av Grundtvig. Och utmårkande for Cavallin, som fostrats i den lundensiska kyrkligheten och sålunda hade sinne for ej blott den enskilde utan for kyrkan och kyrkans heliga handlingar såsom dop och nattvard, år
att han ger oss en oversåttning av Grundtvigs kyrkopsalm. Kingo har fått 5 num-
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mer och Ingemann 1.
År 1882 utgav Cavallin ett helt eget psalmboksiorslag, Forslag till revi
sion af Swenska Kyrkopsalmboken. Det kallas blygsamt Ett fbrsok. Hari ingår 11
nummer hamtade från danska texter.
Har bbrjar Grundtvigs kyrkopsalm: Wår Herres kyrka ar ett hus,/Som står når
andra falla. Det vore frestande att folja enbart derma psalms svenska versioner.
Man måste beklaga, att i vår psalmbok och redan i Nya Psalmer 1921 stannade man
for Edv.Evers oversåttning, dår i strof två vi har det mindre lyckade uttrycket
"hus av hånder". Det hade dock kunnat lyckligare formulerats

såsom det återges

av Paul Nilsson i hans Forslag till rev. Psalmbok, 1956 och som redan tio år
tidigare lektor A.E. Friedlander i Den kyrkliga diktningen format den. Det s.k.
Februariforslaget 1936, som med skål kan kallas det Liedgrenska, upptog fbrbåttringens Endast en skuggbild, svag och tom,/ månniskor måktat att dana/ efter den
Ijusets helgedom,/ soro ovan stjåmor de ana./ Herren likvål av stoftet har/ byggt
sig en boning underbar:/ oss har han gjort till sitt tempel. Men vad som alltid
våckt min undran år, att man icke från bor jan kunnat ta med den centrala stro
fen om Funten och Altret, Fonten os minder om vort Daab/ Altret om Nadverens
Glæde. Vi svenskar har sen gammalt "gått till skrift", medan man i vår danska
systerkyrka går "til Alters". Vi skulle behovt denna påminnelse av Grundtvig om
nattvardens glådje, om eukaristien, enligt urkyrkans syn.
Cavallin fick sin stora betydelse genom att for psalmbokskommitteerna visa
till också dansk psalm. Aven om det skulle droja mycket långe, innan några av
dem fick en plats i vår psalmbok. Jag kan hår visa till de sakkunriiga undersbkningama av teol.dr. Allan Arvastson, Psalmboksarbetet i Sverige vid slutet av
18oo-talet, 1954, och Svensk psalm under 19oo-talet, 1959«
Jag vill endast erinra om att J.A.Eklund, den lille livlige och inspirerade
mannen, som jag flera gånger vid kyrkliga instruktionskurser horde tala om psalm
och sång och som dårvid ibland kunde bli rbrd till tårar (liksom når han talade
om den svenska personlighetsfilosofien), hade sitt intresse for bl.a. Grundtvig.
Han har nåmnt honom i en av sina från trycket utgivna predikningar. Redan 19o9
gav han ut sin tolkning av Grundtvigs kyrkopsalm, i samlingen Från Kyrkosångens
tider. Han låter den bbrja med dessa ord: Kristi kyrka har evig grund/ står for
tiderna alla. Det år en. parallell till hans egen Fådemas kyrka: Fast år hon
grundad av Herrens hand. I en av strof ema i oversåttningen heter det: Templet
av sten som på kulien står/ ålska vi hbgt och åra/. Fåderna bedit sen hundrade
år/ dår i sin kyrka, den kåra. Återigen toner som vi kånner igen från Eklunds
skrift Stenkyrkan och från hans Fådemas kyrka i Sveriges land/ kårast bland sam
fund på jorden. Som bekant har Eklunds egen kyrkopsalm blivit bversatt, mutatis
mutandis, både till nynorsk och fårbi ska. I sina tre samlingar, den nåmnda Från
Kyrkosångens tider, Psalm och sång (l91o) och Under korset och infor dbden (1922)
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moter vi Grundtvigs namn ej mindre ån samanlagt 17 gånger. Jag raknar ej hit
Jeg ved en gammel Kirke, dens Taarne er tre, som firms i tryck forstå gången
i protokollet från det forstå Skandinaviska kyrkomdtet 1857» och dar anonymt.
Eklund attributerar den till Grundtvig, den torde snarare harrbra från Chr.
Richardt. Kingo, Brorson och ej minst Ingemann har Eklund åven tolkat (den senare med 7 nummer).
Etailia Ahnfelt-Laurin, fddd 1832, var dotter till prosten P.G. Ahnfelt i
Parhult. Hon har såkerligen ofta hdrt sin far beråtta om sin resa till Kopenhamn 1824 och om det som dår allramest grep hans sinnes Grundtvigs fbrkunnelse
i Vor Frelsers Kirke. P.G.A. har också skrivit den forstå biografien på sven
ska om den mårklige kyrkomannen. Kallar sig till och med lårjunge till honom.
Men grundtvigian i djupare mening torde han dock icke ha varit. Och de svenska
deltagare i det forstå s.k. Skandinaviska kyrkomotet i Kopenhamn år 1857» vid
vilket Grundtvig upptrådde, har nog mera fåst sig vid dennes kamp for frihet
inom kyrkan (sockenbandslosning etc.) ån vid hans måktiga psalmsång. Och Emi
lia A.L.'s

make, kyrkoherden i Hjårsås i Skåne Nils Laurin, tillhbrde dem som

sympatiserede med lekmannapredikan o.dyl. och stod sålunda de lågkyrkliga nåra.
Når hon år 1879 ger ut en samling danska psalmer i bversåttning, år det
likvål betecknande nog Grundtvig hon stannar infor. Samlingen heter Ett hundra
psalmer af Grundtvig och år tryckt i Stockholm på Normans tryckeri. Det måste
dock observeres, att åtta nummer av dessa icke åro original av Grundtvig. Hit
hor t.e.x. Den yndigste Rose och Som den gyldne Sol frembryder. Betecknande
for oversåttarinnan år videre att en sådan kyrkopsalm som Kirken den er et gam
melt Hus icke år med. Men ibvrigt mdter vi hår en så karakteristisk psalm som
Tag det svarta kort från graven (nr.25). Forstå strofen får denna tolkning:
Tag det svarta kors från graven./ Sått en lilja, der det stod./ Wid hwart steg
wi motes af en/ Blomma i de dddas gård./ Xnglavingar på vår graf./ For dodsurnan segerpalmer./ For dbdsklagan frojdepsalmer. Det år ju en korrekt återgivning
av forfattarens tankegång. Pingstpsalmen (nr.33) oversåttes så: I all sin glans
nu strålar solen,/ Lifsljuset bfwer nådastolen/ Nu kommen år pingstliljors tid./
Nu har vi sommar skår och blid;/ Nu spår oss mer ån ånglars rest/ I Jesu namn
en gyllne host. (i strof 2 står: fredskogens nåktergalar). I oversåttningen av
pingstpsalmen Apostlene sad i Jerusalem (nr.30) står det i forstå raden: Apostlama bidde, på Jesu bud. Detta bidde i stållet for bidade liksom i Oehlenschlågers Lår mig, du skog, (nr.96) i strof 3> lår mig, du sommarfågel, år dia
lektala drag. I Skåne kallas fjårilen ån i dag sommarfågel eller sommarful, obegripligt utanfor skånskt dialektområde. Sista strofen i denna psalm har fått
denna tolkning: Lår mig, min Herre Jesus Christ,/ Mig lår och lyft, som du till
sist/ steg segrande mot hojden./ Då hogt det Ijbd från ånglachor:/ Långfredags
bitterhet war stor,/ Men storre påskafrojden. (Kyrkoherden H.F.Lundberg over-
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satte, 1889*på foljande satts 0 Jesu Krist, som lifvet gaf/ Och stilla nedi

gick i din graf/ Och uppstod i stor ara,/ Ack, stark min tto, att Guds behag,/
Skall efter bitter långfredag/ Mig påskdagsfrojd beskara.)* Så har det Kristocentriska draget blivit klart. Man kan eljest ifrågasåtta, om denna sång, en
ligt fdrfattaren sjungen av bårarna, som forde den landsflyktige schwabiske
pråstens och eremitens stoft till graven, verkligen gor skål for namnet psalm.
Det år som den lårde psalmhistorikern Malling skriver i sin Salmehistorie: Sal
men er uskyldig og naiv, og de jævne folk, som synger den, lægger nok ofte mere
kristendom ind i den, end der er". I den svenska versionen har Jesus fått uppgiften ej blott att som Måstare "tvinga sorgen" utan som Frålsate ge oss del av
sitt segrande liv.
Till slut skall endast anforas ett exempel på oversåttningen av Grundtvigs
Kimer, I Klokker (nr.6). Dess forstå strof har denna form: Ringen, I klockor,
till dag hår i natten. Ja, ringen./ Tindren, I stjåmor, I Anglar, er skylen
med vingen/ Frid nu till jord/ Kommit, Guds frid med Guds ord./ Pris ware Gud
uti hojden.
I ett Forord har oversåttarinnan talat om svårigheten att overflytta från
ett så nårbelåget språk som det danska och från en så ursprunglig forfattere
som Grundtvig. Visst icke alla svårigheter åro hår overvunna, menar hon, och
hon såger sig vara tacksam for en skonsam kritik. "Gud fråmja hos oss formanin
gen inbordes med psalmer. Col.Jslé", slutar hon. Var och en som något forsokt
sig i genren-expertus loquor-år också skonsam mot Emilia Ahnfelt-Laurin och
tacksam for att hon, med den fortroende hon åtnjot i de lågkyrkliga kretsama,
har velat fåsta uppmårksamheten på de uppbyggelsevården, som Grundtvigs psalm
i så rikt mått har att skånka oss. Och skulle jag hår visa till någon specieil
psalm, som finns med bland de Ett hunda, stannar jag infor den både i poetiskt
och i religiøst avseende underbara Med sin alabasterkruka (nr.55)> aven om den
na icke i allt år original av Grundtvig. Den bår dock mårke av hans genialitet
och fromhet.
Oversåttarinnan ger hånvisning till originalen och till melodierna. Enligt
bevarade brev från Kragballe till henne har hår forelegat ett visst samarbete
och Kragballe har med intresse omfattat hennes arbete.
Når 1878 Svenska Missionsforbundet bildades under ledning av lektor P. P.
Waldenstrom, på grund av kyrkopolitiska och dogmatiska grunder,anvånde man en
tid kånda sångsamlingar, bland dem Ahnfelts sånger. Men år 1894 hade man en egen bok fårdig, Svenska Missionsforbundets Sångbok. Den gjorde urval både ur
Svenska psalmboken och Sions Toner. Går jag till dess omarbetade upplaga av år
1928, som har 782 nummer, finner jag dår 15 nummer av danskt urspruug. Nåmligen foljande: nr.23, Upp alla verk, som Gud har gjort,

64, Den skonaste ros har

jag funnit (dår i strofen om Getsemane den forbåttringen gjorts: dår finner du
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rosen den skona/ dess livskraft du dar skall få rona). Nr.88, Till Betlehem mitt
hjårta, 422, Till det hoga/ ser mitt oga, 428, I djupet av mitt hjårta, 648, Jag
går mot doden, 752, Den stora vita hår, 762, Vad det år gott att landa. Alltså

8 av Brorsons psalmer. Ingemann år representerad av nr. 7o5» Hårlig år jorden,
Birkedal av nr.598, 0 Herre Krist, din stjårna står, Grundtvig av nr.655, Mot
gravens djup vi ila (ller'mødes alle Veje). Agerbeck moter i nr.219, Våga dig/
dristelig, Boye i nr.697* Djupt sjunker året i sin gång och slutligen Niels Bror
son i nr.779* Amen sjunge varje tunga. En del av dessa oversåttningar har tagits
från Lindblad, en del år utforda av den flitige forfattaren, missionåren fil.dr.
J.E. Nystrbm. Sen ett tjugotal år tillbaka, 1951 (ny upplaga 1952) foreligger en
omarbetning under rubriken Sånger och Psalmer for enskilt och offentligt bruk
med 788 nummer. Hår har en eminent sakkunnig, pastom i Missionsfbrbundet, hymnologen och sedermera teol.hedersdoktorn Oscar Lovgren varit den verksarame. I sin
skrift En sångbok kommer till har han redegjort for arbetet som ledde till den
nya sångboken (En sångbok kommer till, tryekt i Motala 195l)»
Denne nya bok har fullståndigt versregister, och vederhåftiga redegørelser
for forfattarna, i ett alfabetiskt register. Tar vi hår de texter av Grundtvig,
som icke år med i vår Svenska psalmbok, biir det foljande nummer: 247* Det finns
en våg, som vårlden icke kånner (endast två strofer), 298 Kårleken år Ijustes
kålla (med 4 strofer, i en god oversåttning av Lovgren, jåmfor textema hos Mal
ling, III, sid.2o8 f.), nr.75°* Mot gravens djup vi ila, (i oversåttning av en
finsk folkhbgskoleman M. Nyberg).Kingo har icke något bidrag utover vår psalmboks. Brorson dåremot har foljande: nr.26, Upp alla verk, som Gud har gjort (dår
i strofen nr.2 står: fågelsången orat når/ som lek på harpostrångar, nr. 125, Till
Betlehem mitt hjårta, nr.2o6, Infor din Gud,o sjål, tråd fram. De ovriga tre num
ren år de i psalmboken intagna Jag går mot doden, I djupet av mitt hjårta samt
Den stora vita hår. Ingemann har icke hår något bidrag utanfor de i psalmboken
kånda. For ovrigt kommer foljande danska psalmister till tals: nr.266, Agerbeck,
Våga dig/ dristelig, 325, Richardt, Glad och oforfårad gå, 460 og 649, Gregersen,
Det strålar av Ijus från hojden, - Ovan vårldens ve och villa, 506, Niels Bror
son, Amen, Herren Krist skall råda, 579* Birkedal, 0 Herre Krist, din stjårna
står, 660, Richard, Ungdomens Konung, i oversåttning av 0. Lovgren.(708, Boye,
samma som i psalmboken, hostpsalmen).
Den svenska baptistrorelsens sångbok Psalmisten från år I880 forelåg 1928
i en ny reviderad upplaga. Brorson återfinnes hår med foljande nummer:72, Till Betiehem mitt hjårta, 638, I djupet av mitt hjårta, 667, Den stora vita hår i skyn,
731* Hårlig år jorden, 743* JaS går

doden.

Nr. 27 återger Schjorrings Kårlek från vår Gud, 237 Agerbecks Våga dig/ dri
stelig, 571, densamme, Uret slår,/ Tiden går. Nr. 769 ar Niels Brorsons Amen sjun
ge varje tunga. Grundtvig återfinnes icke. Men i den år 1966 utgivna Psalm och
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samfundet och Orebromissionen (med 688 nummer), ar Grundtvig representerad med
samtliga de i psalmboken intagna, med undantag, av naturliga skal, for hans
Gammal ar kyrkan, Kingo med ett nummer, det i psalmboken ingående Sorgen och
gladjen. Brorson har fyra nummer,

46,

Till Betlehem mitt hjarta, de ovriga ar

kånda från psalmboken (Jag går mot doden, I djupet av mitt hjarta, Den stora
vita hår). Agerbeck har sin Våga dig/ dristelig (nr.219) och Boye sin Fram
skrider året i sin gång (nr.628, åven i psalmboken Ingemann leder, som det heter på idrottsspråk, med 6 nummer. Nåmligen (utom psalmbokens En Fader oss for
enar, Hårlig år jorden, I oster stiger solen upp), nr.93* Jesus, du som segern
vinner, 327, Den store Måstarn kommer (en psalm som passar vål till Kyndelsmåssodagens episteltext), 606, Lycksalig, lycksalig var sjal, som har fred. Sen
har vi Gregersens Ovan vårldens ve och villa nr.59°, Hans Christensen Sthens
Den morka natt till ånda år, nr. 605, samt I Jesu namn till bords vi gå, nr.
544, som uppgives vara tagen ur Thomisson 1569 (jåmfor Danska psb.nr.742).
Når sållskapet Bibeltrogna Vånner år 1911 bildades, en utbrytning ur Evan
geliska Fosterlandsstiftelsen, under ledning av folkskollåraren Axel B. Svensson, på grund av framforallt en konservativare syn på bibeln, brukade man till
att borja med Sions Toner, Ahnfelts sånger, Sions Nya Sånger (hermhutisk) m.fl.
År 1937 skaffade man sig dock en egen sångbok, kallad Bibeltrogna Vånners Sångbok. Den foreligger nu i ny upplaga 1972 och innehåller

690

nummer. De sista,

från nr.582 utgores av psalmer i Svenska psalmboken.
Hår som i Sions Toner år urvalet rikt ur den danska psalmboken. Om vi tar
numren i ordningsfoljd biir det: 57* Brorson, Den skonaste ros har jag funnit.
Strof 8 har enligt Lindblad: Dess blodsdagg du dår skall få rona. Nr.83, Bror
son, Till Betlehem mitt hjårta,

136,

Pilgrim såg mig, var år graven, efter Grundt

vigs Tag det sorte Kors fra Graven, nr.182, Brorson, Ack, visste du, som nu dig
måste boja, 231, Våga dig/ Dristelig, Agerbeck, 292, Brorson, I kåra Guds barn,
I som troslivet oven, 331, Farvål, min sjål, i Jesu sidas reva (ej orig, av
Brorson, overs.från tyskan, se Trons rare Klenodie, uppl.1915, sid.465), 377,
0 vad din hårlighet år stor, Brorson (ej original, se Trons rare Klenodie, sid.
343), 438, Långt bortom oknens heta sand, Brorson (Trons rare Klenodie, sid.342),
473, Vad det år gott att landa, 474, Till det hoga/ ser mitt oga, 482, Jag le
ver och vet hur långe-vad trost, Ingemann

, 54o, Upp alla verk, som Gud har

gjort (endast två strofer), 0 du min Immanuel, Brorson (Klenodie, sid.44l), nr.
581, Amen, Niels Brorson.
Hårtill kommer nr.451, I djupet av mitt hjårta, och nr. 491, For tronen syns
en skara stå, (en annan version av Den store hvide Flok), vilka båda ingå i
psalmboken.
Det år, som vi ser, ett urval som har samband med de forstå vi motte i den-

-l5ona oversikts Lindblad och Ev. Posterlandsstiftelsen.
Det ar ju icke overraskande att Metodist episkopalkyrkan i Sverige, med
dess historiska samband med England, har en stor mangd sånger från anglo-amerikanska kristenheten. Den har dock, som biskop Th. Arvidson framhåller i for
ordet till 1951 års edition av Metodistkyrkans Psalmbok (tryckt i Stockholm
1953)* tagit med bidrag från våckelserorelser på svensk mark och från de kristna kyrkomas klassiskt vordna hymner. Boken har 690 nummer.
Ett 30-tal bidrag år håmtade från Danmarks psalmskatt. Ej mindre an lo av
dessa bar Grundtvigs namn. Det år dessa: nr.88, Påskdagsmorgon stillar sorgen,
loo, Jesus år namnet underbart, 116., Jesus på jorden har grundat ett andeligt
rike, 121, Når pingstens dag begynte gry, 529, Har hand du lagt på Herrens plog,
657, Det år så hårligt, når hand i hand.(Nr.6o4 tar med ur At sige Verden ret
farvel 6 strofer, med utelåmnande av psalmens två forstå och dess sista strof).
Dessutom som i psalmboken: Ringen, I klockor (nr.44), 0 liv, som blev tånt (474),
Likt vårdanssol (671).
Kingo har fått låmna ett bidrag, nr.198, 0 gode Gud, din låra (Danska psb.
133)• Ingemann stannar vid tre nummer: 58, Jesus, du som segern vinner, dårtill
de båda i psalmboken inforda, nr.136, En Fader oss fbrenar, och givetvis nr.141,
Hårlig år jorden.
Brorson, som varit den mest omhuldade av de danska psalmisterna i svensk
lågkyrklig och frikyrklig sång, återfinnes hår under sex nummer. Julpsalmen
Till Betlehem mitt hjårta (nr.4l) har hållit sin plats. Nr.411, Infor din Gud,
o sjål, tråd fram, med dess ton av allvarlig sjålvprbvning harmonierar vål med
metodismens anda. Likaså den av Brorson bearbetade I dag år nådens dag (415)*
Nr.598 år psalmbokens kånda Jag går mot dbden. Och nr.625 Den stora skaran'ovan skyn. Sist kommer den sång som vi mott så ofta i dessa sammanhang, nr.640,
I djupet av mitt hjårta.
Niels Brorsons Amen (nr.687) återkommer åven hår.
Men som vi mårker har de från borjan gårna sjungna Den yndigste Rose och Op
al den Ting, som Gud har gjort ej tagits med.
Dåremot har Gaspar Boye fått komma till tals med foljande: nr.181, Himlen
rodnar, natten svinner (Danska psb.369. Jåmfdr Malling, Salmehistorie, till denna psalm, II, sid.212f.). Strof 5 hår om livets gåta och om dodens fasa får sin
relieff, når man erinrar sig, att Boye ådrog sig kolerasmitta vid sjukbesbk på
Garnisonssjukhuset och avled i denna farsot, som också hemsbkte vårt land på
185o-talet. Nr.375, Hur hårlig vore ej vår jord (Sønderjyllands psb.385). Nr.
679, Fram skrider året i sin gång, samma text som i psalmboken nr.478.
Oldenburg har tvenne nummer: nr. 155, Djupa klara/ Underbara (Danska psb.
357). Nr. 489, Såil år den som icke tråder, alltså en omarbetning av Psaltaren
nr.l.
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Foljande har vardera ett nummer: Heilmann, nr.94» 0 Jesus, lyft min sjal i
frojd (Psalmebog for Kirke og Hjem nr.l68), Mads Nielsen, nr.525, Satt vakt kring
mina tankar (Annekset, 1935> nr.142). Gjerding, nr.62o, Du år forvisso av Gud ej
glomd (Danska psb.nr.653)* Bittmann, nr.548» missionspsalmen Som daggens pårlor
gloda (Det Sønderjydske Forslag nr.173)*
Till sist Oldenburg med två nummer: 174» 0 sand oss icke ut allena (Danska
psb. nr.524) och nr.533» Gud, lår mig dina vågar kånna (Annekset nr.86).
Den svenska pingstroreisen eller som den kanske hellre vill kalia sig pingstvåckelsen fick år 1914 sin sångbok Segertoner. Namnet år betecknande for en re
ligiøs rorelse med framgång och helgelseiver. I sångbokens upplaga av år 193°
finner vi tre nummer av danskt urspruig. Brorsons, nr.85, Den stora vita skaran
dår. Det år en annan version ån den i Svenska psalmboken inforda. Nr. 155 år
Grundtvigs Kårleken år Ijusets kålla och nr. 5°7 en fri omdiktning av fyra stro
fer ur Grundtvigs Apostlene sad i Jerusalem. Forstå strofen återges så: Når sam
lad den var i Jerusalem/ Apostlamas krets den ringa,/ Från himlen ett dån kom
over dem./ Som tusende roster klinga. Och strof fyra i denna version: Då syntes
dem tungor som eld och glbd/ Omkring deras huvud flamma,/ På mångfaldigt språk
Guds vittnesbord Ijod,/ I grunden dock ett och samma.
Frålsningsarmén har utgivit en ny upplaga av sin sångbok av år 1929* Den år
tryckt 1968 och har rubriken Frålsningsarméns Sångbok. Den har ej mindre ån 725
nummer.
De från danskan bversatta år fbljande, i nummerordning: nr.112, Våga dig/
dristelig (Agerbeck), 651, Når pingstens dag (Grundtvig), 668, Alltid glad, når
blott du går (Richardt), 718, Kårlek från vår Gud (Schjorring).
Fyra nummer år gemensamma med Sv.psalmboken: 536, I djupet av mitt hjårta,
551, Lår mig, du skog, 600, Ringen, I klockor, 650, I oster stiger solen opp.
Vi har på psalmdiktningens område varit vida mer mottagande ån givande i forhållande till vår systerkyrka på andra sidan Sundet. Vilket tacksamt må erkånnas.
Som en slutvignett till denna skiss kan omtalas, att vid pråstvigning i Lunds
domkyrka sjunges sen några år tillbaka en oversåttning av Grundtvigs pråstvigningspsalm I dag på apostoliskt vis. Den sjunges under det processionen går från
kryptan upp till hogaltåret.
Hilmer Wentz

Psalmer och visor
-forslag till tillågg till Den svenska psalmboken.
ved pastor Per Olof Nisser, Stockholm.
Årtalen kommer inte tått i den svenska psalmbokens historia: 1695 - 1819 1937. Men redan nu år man, i en tradition med 12o-åriga intervaller, beredd att
ta upp frågan om en ny psalmbok.
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Kanske det andå ska sagas att de ensraka årtalen inte gdr utvecklingsprocessen full råttvisa. Vår nuvarende psalmbok foregicks t.ex.av flera privata
och officiella forslag till tillågg. Det mest bekanta år kanske 1921 års
psalmtillågg och det forslag, som utarbetades av biskop J. A. Eklund och
publicerades 1934*
Psalmen har alltså inte legat fdrpuppad i 12o år for att pldtsligt slå
ut i en ny och vackrare upplaga. Det år fråga om en lång skapelseprocess.
Men når man nu, drygt Jo år efter det att en ny psalmbok faststållts, tar
upp frågan år det åndå ett tecken på att villkoren for psalmen och dess
funktion åndrats. De månskliga livsbetingelsema och formema for kristen
nårvaro i tiden ser våsentligt annorlunda ut nu ån de gjorde på Jo-talet.
Uppgiften att fora fram den andliga sången till sin egen tids nivå och att
tolka den tidens behov och mojligheter ur kristen synvinkel år ofrånkomlig.
Det år mindre fråga om att lappa på en otidsenlig gisten byggnad ån om att
gora den kristna trons ståndiga nunårhet klar.

Bakgrund
Det sågs att 1937 års psalmbok var for gammal redan då den antogs. Det
kan vara skålet till att kyrkombtet redan efter 2o år tog upp frågan, dår
domprosten Rundblom m fl i en motion bnskade ett tillågg till psalmboken som
båttre skulle svara "mot vår tids situation". Det gållde såvål innehåll som
språk och melodi. Kyrkombtet låmnade dock dén gången motionen utan åtgård.
Att kyrkombtesmotionen inte tillkom i ett lufttomt rum visar bl.a. den
debatt som forekom kring psalmboken. Hår kan erinras om Bo Setterlinds Psalm
i atomåldern och Rune Pår Olofssons Ny psalmbok? liksom en rad tidningsartiklar, dår bl.a. forfattaren Staffen Larsson i Kvållsposten håvdade, att
psalmer borde skrivas och våljas av lyriker, inte av teologer.
Men denna debatt var både till sin omfattning och betydelse i stort sett
ganska begrånsad. Betydligt stbrre råckvidd och inflytande fick de praktiska
initiativ som togs for att få fram nya sånger for kyrkligt bruk. Når "Kyrkovisor for barn" kom ut i960 fick den ett snabbt och starkt genomslag i kyrkan,
dårfbr att den uppenbarligen svarade mot ett djupt kånt behov. Med sin innehållsliga och musikaliska låttillgånglighet kom den inte bara att betyda något
for barnarbetet utan sjbngs snart av alla åldrar med samma entusiasm. Betecknande nog heter samlingen dårfbr i nyare upplagor endast "Kyrkvisor".
Ungefår samtidigt som dessa kyrkvisor publicerades, bildades Hymnologiska
Institute!, med Anders Frostenson som drivande kraft. Det bor f.b. i en ar
tikel av detta slag antydas att vad Anders Frostenson betytt såvål som textfbrfattare som ofbrtruten arbetare bakom kulisserna knappast idag kan bedbmas men att framtida forskning måste komma att visa att utan denna insats

-

135-

hade svenskt hymnologiskt arbete inte tillnarmelsevis varit dar det idag ar.
- Hymnologiska Institutet hade kontakt med ett 2o-tal forfattare, som några
gånger per år samlades till samtal och information. Så inspirerades till den
psalmdiktning som 1964 resulterade i urvalet "17 psalmer", med nya texter och
melodier, typiska for var svensk psalmproduktion då stod. Samlingen fick visserligen ett av fackmån artigt valvilligt mottagande, men i ovrigt var nog en
tusiasmen tåmligen återhållsam. Materialet saknade mycket av kyrkvisomas omedelbarhet och låtta charm och holl en tyngre, konventionellare stil. Genom in
stitutet hade dock fler forfattare och tonsåttare våckts for psalmen och vad
som nu utomlands betecknas som "den svenska psalmexplosionen" tog sin borjah.
60-talet kannetecknas också av att dels en ny version av "Den svenska tidegarden" utkom, med nybversåttning av ett 5o-tal latinska hymner, dels och
framfor allt av att den moderna andliga visan radikalt brot in på det kyrkliga
fåltet.
Laget var alltså våsentligt annorlunda når biskop Askmark m fl vid 1968
års kyrkombte på nytt aktualiserade frågan om ett psalmtillågg. Den gången lyssnade kyrkomotet och hemstållde hos Kungl.Maj:t om att en kommitté skulle tillsåttas for åndamålet.
I detta sammanhang kan vara skål att erinra om det breda arbete med for
nyelse av de kyrkliga bbckerna som nu pågår. 1968 års kyrkohandbokskommitté
kommer att till 1975 års kyrkomote lågga fram ett forslag till ny ordning for
forsamlingsgudstjånsten. 197o fick Svenska kyrkan en ny bonbok, och arbetet med
bibelbversåttning bedrivs som båst.

Kommittén och dess arbetsmetod
Kungl. Maj:t utsåg till ledamoter i den kommitté, som kom att anta namnet

1969 års psalmkommitté, docenten och kyrkoherden Ulf Bjorkman (ordf), docenten
Esbjbm Belfrage, kyrkoherden och forfattaren Anders Frostenson, musikdirektoren Harald Gbransson och utbildningssekreteraren Per Olof Nisser. Några sårskilda direktiv gavs inte. Kommitténs uppgift var att utarbeta ett forslag till"ett
tillågg till Den svenska psalmboken avseende både psalmtexter och psalmmelodier,
att provas och brukas inom Svenska kyrkan intill dess en allmån revision av Den
svenska psalmboken foretagits". Det år kanske viktigt att peka på dels att kom
mitténs uppgift inte var att gå fram med sax och rodpenna over nuvarande psalmbok; det får goras vid ett senare tillfålle, dels att uppdraget omfattade såvål
text som musik. Tidigare psalmforslag har forst presenterat texter, som, efter
ev. godkånnande, kunnat forses med melodi. 1969 års psalmkommitté har uppgiften
att presentera en helhetsprodukt, vilken både år roligare och rimligare.
Arbetsprocessen utvecklades så småningom så, att huvuduppgiften att samla
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in och sålla material delegerades till en text- och en musikgrupp.
Som exporter i textgruppen tillkallades kontraktsprosten Inge Lofstrom
(ordf), teol dr Olof Hartman och musikdirektoren Bertil Hallin. Dessutom ingick kommittéledamdterna Belfrage, Frostenson och Nisser. Till sekreterare
forordnades teol.och fil.kand. Goran Bexell. Textgruppen har ingående beddmt
drygt 800 texter, som i sin tur sållats fram genom en fdrbedomning, som uppskattningsvis omfattat c:a 3*000 texter. Vid beddmningen har textforfattama
varit anonyma (så långt mojligt; visst tryckt material har också beddmts).
De texter som gruppen tillstyrkt har sedan sånts till musikgruppen for tonsåttning. Vissa principer har givetvis gallt for texturvalet. Som exempel kan
nåmnas frågan om textens område år nytt eller endast svagt foretrått i nuvarande psalmbok, om innehållet varit teologiskt sant och språkligt lodigt, om
texten pråglats av åkthet/ orginalitet, dynamik och pregnans m.m. En svår avvågningsfråga har gallt slitstyrka kontra omedelbarhet, inte minst nar gruppen
haft att ta stållning till de moderna visoma.
Musikgruppen har bestått av experterna domkyrkoorganist Henrik Jansson,
musikdirektorerna Torgny Erséus och Bertil Hallin, musikdirektoren och tonsåttaren Torsten Sorenson samt av kommittéledamoten Harald Goransson (ordf.).
Gruppen har sånt materialet till ett stort antal in- och utlåndska tonsåttare
och också sokt melodier såvål i aldre svensk som i aldre och yngre utlåndskt
material. Uppgiften att skapa storsta mojliga korrespondens mellan text och
musik har medfort mycket arbete, dock underlåttat av den kontakt mellan'forfattare och tonsåttare, som initierats

av Hymnologiska Institutet.

De overgripande frågor, som rort planering av arbetet, tillåggsforslagets
struktur, kontakt med kyrkohandbokskommitté, departement och kyrkliga myndigheter liksom givetvis det slutliga urvalet av text och musik, har åvilat sjålva kommittén. Kommittén har också genomfort konsultationer, konferenser och
studieresor samt initierat undersokningar av visst publicerat psalm- och vismaterial.

Tillåggets disposition
Når detta skrives bår forslaget titeln "Psalmer och visor". Det visar på
en integration av visan i den officiella kyrkliga sången. I princip år det numera kanske inte så originellt. Utlåndska sångsamlingar av typen "Hymns and
Songs" ges ut for samfundene gudstjånstbruk. Dåremot forefaller det som om
det svenska tillågget något mer dristigt vågat såtts visorna på sin råtta
plats i samlingens disposition, medan de utlåndska samlingarna, trots pate
tiskt frustande forord, mer ångsligt makat undan visan till en egen sluten
inhågnad.
Forslaget omfattar i skrivande stund 197 texter. De fiesta har tillkom-

-

135-

mi t under perioden 1968-1973* Ett 2o-tal visor ingår, liksom 12 oversattningar
av latinska hymner, 13 av klassisk psalm och 4 av modem psalm. 8 frikyrkosånger har medtagits - som "0 hur saligt att få vandra""hoftena kunna ej svika”, "Var jag går i skogar, berg och dalar" m fl. Att inte fler an 4 modema
texter oversatts torde bero på att svensk psalmdiktning intemationellt sett
ligger långt framme, något som bl.a. visar sig dåri, att inte mindre an lo nya
svenska texter oversatts till engelska for publicering i Kyrkomas Våridsråds
nyutgåva av sångsamlingen Cantate Domino.
Dispositionen i Psalmer och visor foljar endast delvis 1937 års psalmbok.
Att kyrkoåret fått en egen avdelning år naturligt. Dår år att mårka, att pas
sionstiden tilldragit sig forfattarnas sårskilda intresse. Två huvudgrupper av
texter har samlats under rubrikerna Att leva av tro och Till sammans i vårlden.
Det betyder givetvis inte att man vill skilja tro och vårid åt eller en inåtgående och en utåtgående riktning, utan att man velat gruppera materialet någorlunda bverskådligt. Hår forekommer helt nya underrubriker som Stillhet-meditation,Samhålle-arbetsliv, Fred-frihet-råttvisa, En vårld-en månsklighet, Den
nya skapelsen, m m. Forslaget avslutas med några texter, som inte kunnat erhålla melodi, men som kommittén av olika skål fann vara av en sådan tyngd att de
borde publiceras oaktat detta. Det år ju fråga om ett forslag och bakom åtgården ligger bl.a. att texterna, under den tid forslaget prbvas, ska kunna locka
till tonsåttning.
Någrå viktiga grupper av texter har inte kommit med. Det galler fr.a. for
råt tningsp salmer. Orsaken hårtill år, att 1968 års kyrkohandbokskommitté forst
i ett senare betånkande kommer att presentera forslag till ordning for de kyrkliga forråttningama. Psalmkommittén har funnit det rimligt att man bor kånna
till forråttningarnas liturgiska ram och teologiska innehåll innan man presen
terar psalmforslag for dem. Sådana forslag kommer alltså att presenteras i sam
ordning med handbokskommitténs forslag. Vidare gåiler det ett urval av psaltarpsalmer och av s.k. låsetexter - de sista sådana som antingen kan reciteras el
ler anvåndas vid enskild andakt, men som fråmst av metriska skål inte kunnat
tonsåttas.

Texternas innehåll
I forslagets inledning påpekas, att texterna pråglas av tanken på narhet
och nårvaro. "Knappast något bibelord har fått ett starkare genomslag ån Uppenbarelsebokens "Han skall bo mitt ibland dem".
Det gålier bl.a. det gudsbegrepp, som texterna ger uttryck åt. Gud år inte
den avlågsne utan den nårvarande, inte den betraktande utan den handlande. Guds
bilden bryts genom Jesusbilden - det år i honom Gud handlar i vårlden. Hand
lingen heter frålsning, att komma tillbaka till skapelsen, en morgon av frisk-
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het, renhet och narhet:
En gång i tidens morgon ar jorden ny
luften ren och sjobotten synbar.
Fattiga glads åt befrielsens budskap
slut ar fortrycket och fångama fria.
Miljodebatten har skapat ett allmant brett medvetande om vår samhorighet med
skapelsen. Det år ett gammalt kristet perspektiv, och det år naturligt att
det åter tas upp i psalmdiktningen. Det stråcker sig bakåt och framåt från
skapelse till nyskapelses
Och stenen som jag håller
i hånden, låt den bli
en tyngd från skapardagen
långt fore månskans tid.
Du som gor allting nytt.
Om tidigare psalmdiktning i huvudsak uppehåller sig vid Jesu gudomlighet, ta
lar de nya textema hellre om hans månsklighet. Det betyder inte en reduktion
av Jesusbilden utan att den får en profil som år nårmare nutidsmånniskan och
dår gudomligt-månskligt smålter samman:
For att du inte
tog det gudomliga
dig till en krona,
for att du valde
smålek och fattigdom
vet vi vem Gud år.
Vågen går inte ovanfor eller utanfor månniskan, utan till och genom henne.
Dårfor år det intressant att se, vilken månniskobild de nya texterna ger
uttryck åt. Kanske ett av de mer karakteristiska dragen i forslaget just år
den psykologiskt mer noggrannt utmejslade och nyanserade månniskouppfattning
som moter hår och som skiljer sig från tidigare psalmdiktning. Texterna har
på så vis ryckt nårmare oss sjålva. Som exempel på en sida av den saken kan
nåmnas den ofte sjungna Guds kårlek år som stranden, som tar upp det fråmlingsskap for oss sjålva som hindrar vår kommunikation utåt, mot medmånniskan
och ytterst mot Gud: Vår fångdråkt år/ vårt eget knutna jag. - Med stark in
tensitet tar en annan text upp ett tema, som många har djup personlig erfaren
het av - spånningar, trotthet, stress:
alla trådar spånda
alla trotta trådar spånda
intill bristning spånda
nakna mot det tomma
Denna ansats betyder inte, att teologi ersatts av psykologi. I den sistnåmnda texten oppnar sig motivet från det slutna till en befrielse, dår trådamas
nåt borjar skålva "som den morgon/ Jesus kom på stranden".
På samma mjuka sått nalkas textema frågan om tro och otro. Hår finns en
tradition att anknyta till från nuvarande psalmbok: Konung vi ville gårna tro

-

137

-

Min tro ar en flamtande gnista,o.s.v.Det ar mindre fråga om en forformuleraa
tro, om den fasta blicken och såkra gången, an om att komma åt trons vasen
av langtan: Jag skulle gama vilje tro/ att någon har mig kar, eller: Nar
vi sbker efter tro, tro vi redan har. Också trosbegreppet uttrycker m a o
en stbrre narhet till nutidsmanniskan.
Draget av fbrkrosselse och underkastelse har lange praglat forkunnelse
och psalmsång. De nya textema vill nu fasta uppmarksamheten också på manniskans styrka och sjålvkansla: Res dig som manniskal och visa, att Gud åven
år mitt i vår styrka , som den tyske teologen Bonhoeffer uttrycker det. En
text talar dårfor om att Gud gav
oss myndighet och medansvar
och tron på en fbrvandlad jord
dår hos ditt folk du sjålv ska bo.
Den allmånmånskliga våckelse som det senaste decenniet skapat ett starkare medvetande om månsklighetens totala enhet och inbordes beroende har gi
vetvis påverkat textema. Frågan om månsklighetens enhet år storre och viktigare ån kyrkans enhet; i det som sker tar man stållning så, att en visa kan
få en politisk accent:
Vi tror att du bor
hos dem som idag
for frihetens sak
mot bergen sig drar
mot djungel och skog
deras broder och vån
tilis jorden igen
biir månskomas hem.
Det år inte fråga om gerilla- eller våldsromantik utan om att når månniskovårde, rått och frihet fortrampas, år det ingen tvekan om på vilken sida Je
sus står.
Ytterligare ett karakteristiskt drag for forslaget år emellertid, att engagemanget for och i vårlden forenas med en rorelse inåt, att vårldstillvåndhet och mystik flåtas samman. Man kan formoda att ett av eftermålena till
Psalmer och visor kommer att bli, att i mystiktexterna hade tillågget ett av
sina mest vågande avsnitt. Sven om textema har en ibland svårgenomtrånglig
tåthet och om mycket av det traditionella symbolspråket bibehållits: morkerIjus - kålla - natt o.s.v., år textema inte tidlost neutrala. De har en atmosfår av just nårvaro och fbrmedlar kånslan av att de hår vågama också drar
rakt genom vårt eget personliga landskap:
Du år på våg. En dag biir natten vit
En dag och stjårnor våxer ur hans famn.
Var inte rådd. Det finns en morklagd hamn.
Du ser den inte, men du fårdas dit.
Lika mycket som psalmerna och visoma uttrycker en nårvaro i vårlden som
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den ar, uttrycker de en pilgrimsfard inåt och mot Gud och slutningen mot de
okanda kuster som den månskliga langtan alla tider sokt efter:
Jag ska gråtande kasta mig ner
på en kust som jag aldrig har sett.
Jag vet ej var jag år, men jag vet
att en boning åt mig år beredd.

Språket
En stråvan har varit att texterna ska ha ett så enkelt och låttforståeligt
språk som mojligt. Att awikelser forekommer år dock naturligt. Visst material
av något åldre ursprung har tagits med. Likaså drar vissa motiv uppenbarligen
med sig ett hogtidligare och mer sofistikerat stillåge. Meningsbyggnadema har
forenklats och psalmema har i genomsnitt blivit betydligt kor bare an i nuvarande psalmbok.
Vidare har man slåppt på rimkravet. Det kan ses mot bakgrund av den allmånna utveckling som kånnetecknar modem lyrik. De musikaliska hensynen har dåremot gjort att kraven på metrisk och strofisk regelmåssighet strångt har uppråtthållits.Genom mojligheten att vålja mellan rimmad eller orimmad form el
ler assonans har forfattama dock fått en viktig frihet, som bidragit till
att materialet blivit mer brett och omvåxlande ån det skulle varit om strångare krav tillåmpats.

Musiken
Musiken till 1937 års psalmbok har med råtta kritiserats for att den alltforångsligt bevarat den tradition, som inleds med Haeffner (Koralbok 1821) och
som innebar, att melodierna utjåmnades rytmiskt. Man talar om den haeffnerska
korallunken. Anglosachsiska melodier, våckelse- och folkmelodier slåtades ut.
Under 5o_talet togs det arbete upp som resulterade i Kungl Majsts godkånnande
av ett "Tillågg till den svenska koralboken" 1964 och som betydde att ursprungliga, rytmiskt varierade melodier åter togs upp. Det blev då sjålvklart att
också nykomponerade psalmmelodier skulle ha en rytmiskt pregnant och levande
utformning.
I Psalmer och visor foljs text och musik åt. Det innebår fr.a., att varje
text har sin egen melodi - det finns inga texter, som har gemensam melodi,
vilket år något nytt. Vidare har hånsyn tagits till textens ursprung - en
medeltida text bor ha en gregoriansk melodi, en våckelsetext foljas av sin
håvdvunna melodi o.s.v.
Modern musik år svår och det mårks naturligtvis på åtskilliga forslag till
tonsåttning av nya texter. I kommittén har diskussionen stått het just kring
frågan om musikens svårighetsgrad. Principen har dock varit den, att dår man
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kunnat valja raellan en svårare och en lattare melodi, har den senare foredragits. Psalmer ska ju kunna sjungas. Nar det galler texter, som man kan anta
kommer att anvandas relativt ofta - ex. nattvardshymner - har kommittén bedomt det troligt att forsamlingen tål en hbgre svårighetsgrad an for texter,
som mer sålian kan komma att sjungas. Vad som egentligen år svårt eller lått
år vål ibland omojligt att avgora. Sven Erik Båcks tonsåttning till Du som
gick fore oss brukar betecknas som svår - men samtidigt har den en sådan sårprågel och musikalisk styrka att den biter sig fast i minnet och kanske till
sist år låttare att återge ån mer oprofilerat låttviktigt musikaliskt gods.
Kommittén har foredragit en lågre tonhojd i melodierna ån vad som hittills
varit brukligt. En annan viktig variation i det musikaliska materialet år, att
det i vissa fall mbjliggor anvandandet av andra instrument ån orgel, samt att ,
det finns psalmer, som med fordel kan utfbras i samverkan mellan kor och for
samling.

Visan
Fråga år, om inte visan innebår den radikalaste och mest sårpråglade nyan
satsen i forslaget. Hur visa skall definieras till skillnad från psalm år svårt
att avgora. Någon har kallat visan "kyrkans ledarstick". Dårmed skulle den egentligen inte kunna gbra anspråk på utrymme i en officiell kyrklig sångsamling,
som skall vara hållbar under en något långre tid. Sven om det ligger något bestickande i denna slagordsdefinition år det troligen råttare att karakterisera
visan som en text, som pråglas av aktualitet i åmnesval, språklig och musikalisk
utformning och som gårna innebår ett slags appell men vårs aktualitet inte bin
der den så hårt att den biir extremt kortlivad. Det finns många visor, som fore
nar det aktuella med det bvergripande, det speciella med det allmångiltiga. Vi
san biir gårna konkret, och det år alltid en fordel i teologiska sammanhang. Att
den skulle utmbnstras ur materialet år också en orimlighet av hånsyn dels till
dess spridning, anvåndbarhet och genomslagskraft, dels till den fårg den såtter
på en samling, som annars med råtta skulle kunna karakteriseras som ganska kon
ventionel!, trots de många nyheterna.
Det tillhbr gammal god reformatorisk tradition att sjunga andliga visor.
Det år också en fråga om nårhet till vårlden omkring, att bryta den finkultu
rens isolering som kyrkan lått tycks hamna i. Den modema visan har sin upprinnelse i negro spirituals, i Pete Seegers, Bob Dylans och Joan Baez' trubaduroch protestsång, i folkmusik, pop- och schlagermusik m m. Den kom som ett våsentligt uttryck for ungdomskulturen. Men den har spritt sig over generationsgrånsema och fungerar i de mest skiftande sammanhang, vilket år viktigt inte
rainst med tanke på behovet av varierade gudstjånsttyper idag.
Visan har sannolikt påverkat psalmen - och vice versa. Den har visat på

mbjligheten

att uttrycka sig narmare tiden, narmare vardagen, narmare man-

niskan. Samtidigt har kraven på visans kvalitet stigit: det finns dåliga och
det finns bra visor.
Urvalet av visor år brett. Givetvis hade kommittén kunnat fylla ut tillågget med åtskilliga fler visor, av samma klass som de publicerade. Syftet
har varit att ge ett representativt urval. Nyproduktion sker ju ståndigt och
når den slutgiltiga psalmboksrevisionen sker kommer kanske ett helt annat ma
terial att vara aktuellt. Kommittén har dårfbr huvudsakligen velat initiera
en urvals- och bedomningsprocess och visa på några av de linjer, som redan
nu år skbnjbara.

Forslagets ode
Som tidigare angivits kommer en slutlig revision av psalmboken att ske
senare. Når forslaget overlåmnats till departementet, biir det fbremål for
remissbehandling. Ett parallellt studium i fbrsamlingama genom ex. studiecirklar, koralaftnar etc torde vara vårdefullt. 1975 års kyrkombte kommer se
dan att ta stållning. Hur det biir år naturligtvis ombjligt att fbrutsåga.
Når kommittén 1971 gav ut samlingen "71 psalmer och visor" och sedan låt den
undergå en vetenskaplig test visade resultatet att materialet mottagits my-.
cket positivt. Let slutliga forslaget håller, enligt kommitténs mening, den
stil som pråglade 71 psalmer och visor. Sven om det alltid finns ett obegrånsat antal synpunkter att anlågga på frågan hur en psalmbok skall se ut
kan man hoppas att forslaget ska kunna antas utan alltfbr omfattande fbråndringar - fr.a. inte fbråndringar bakåt mot åldre stilideal - och att beslut
om anvåndning i fbrsamlingarna kommer snabbt. Behovet av ny sång år stort.

P. 0. Nisser
Ovenstående artikel bringes i Svenska Kyrkans Arsbok 1975»
hvis redaktør vi takker for tilladelse til at trykke artik
len.
red.

DDS. 25^ - og Vedel!. fortsat
Jeg sover eller vaager, saa være Du min,
Jeg lever eller døer, saa være jeg din,
(Kirkehist.Saml.5.rk.VI.bd,779f•
Pastor C.D. Fog 1862).
Sidste version optages i salmebogen i lidt ændret skikkelse:
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Jeg sover eller våger, da være jeg din,
Jeg lever eller dør, da være du mini
(Her fra DDS 1953, nr.253).
Tiltage til Vedel. Selv om den tidligst bevarede udgave af bønnen er fra
l65o, er der intet i vejen for, at den i mundtlig form har været yndet og brugt
i folkemunde - også på Vedels tid, og at han har kendt den; det hos Lauritsen an
førte citat af Apok.22,2o svarer jo til 1650-udgavens lin.7 og 8, men hermed er
ikke sagt at det er citat herfra.
Ovenstående viser, hvor spinkelt et materiale, Malling har brugt til "bevis"s
Vedels brug af Apok.22,2o som anført hos Lauritsen samt et skrift, tilegnet Ve
dels børnebørn 65 å.r efter Vedels død. - Havde Vedel været forfatter, var bønnen
sandsynligvis blevet trykt mens han levede, måske på hans eget trykkeril
Jeg foreslår derfor, at man lader Vedels yndede skriftcitat blive stående
således som han selv bruger det efter sin salme "CHriste Guds Søn/ Hielp ret at
sige" (her fra Mariager's skrift "Fadervor" i 158o):
" AMEN.

AMEN.
AMEN.

Apocal. 21.
Kom snart Herre Jesu.
Andreas Seuerini
Velleius. "
- og så sletter hans evt. forfatterskab til salmen "Jeg venter dig, Herre Jesus,
til dom", og under DDS 253 nøjes med at notere:

"rimet bøn 1650".
Tove Villarsen

Anmeldelser
The Church Hymnary. Third Edition. 1973.
ved Alfred Schøning.
I 19é5 besluttede the General Assemblies of the Church of Scotland, the
Presbyterian Church of England, the Presbyterian Church in Ireland and the Pres
byterian Church of Wales at forberede en ny udgave af The Church Hymnary. De
tidligere udgaver var udkommet i 1898 og 1927. Den fælles komité, som blev ud
nævnt til at påtage sig denne opgave, indbød the United Free Church of Scot
land til at blive repræsenteret i the Church Hymnary Revision Committee.
The General Assembly of the Church of Scotland gav i 1968 en almindelig
billigelse af udkastet til The Church Hymnary: Third Edition, og det samme var
tilfældet med de g.ndre General Assemblies

-142The new third edition of the Church Hymnary udkom 21.juni 1973 til afløs
ning af the Church Hymnary Revised Edition 1927* Det er en helt ny bog, men
dog ingenlunde så forskellig fra den gamle, at menighederne ikke let finder
sig til rette med den nye udgave.
Efter et kortfattet forord følger en mere omfattende indledning, som for
klarer meningen med den kristne gudstjeneste og dens indhold. En kirkesalme
bog er væsentlig bestemt til at bruges ved gudstjenesten. Den kristne gudstje
neste har en dobbelt betydning. Det er på een gang Kristi folk, som beder og
lovsynger Faderen, og på samme tid er det Kristus, der hele tiden virker i
sin menighed som dens profet, ypperstepræst og konge. Det sprog, som bruges
i kirken, må være i overensstemmelse med Kristi ord. Og de melodier, der bru
ges, må være sande over for de ord, som der sættes musik til. Alligevel må
der tages hensyn til særligt afholdte melodier.
Komitéen, der har haft dr.theol. Thomas H. Kein som formand, har m.h.t.
melodivalget haft særlig hjælp af en række musik-sagkyndige, hvoriblandt må
nævnes Dr. Kenneth Leighton.
Indholdsfortegnelsen viser, at materialet er opdelt i otte hovedgrupper,
og hver af disse grupper har en række underafdelinger.
Første del kaldes Approach to God og omfatter salmerne 1-134. De er an
vendelige ved gudstjenestens begyndelse, når vi nærmer os den Gud, vi tilbe
der, bekender og søger hjælp hos.
Anden del har overskriften: Guds ord. Gud taler til os gennem sit ord li
ge fra Første Mosebog til Johannes'Åbenbaring, når det læses og prædikes. Her
finder vi særlig de salmer, der synges i kirkeåret, begyndende med skabelsen
og slutter med Helligånden i kirken og den trivunferende kirke.
Tredje del har som titel: Svar på Guds ord. Når Guds ord er blevet hørt,
svarer menigheden Gud med tilbedelse, taksigelse, tjeneste, vidnesbyrd, bøn
ner og forbønner, som kan siges eller synges. Og til sidst en række Allehel
genssalmer.
Fjerde del omhandler sakramenterne. Guds nådige handlinger med os i dåben
og nadveren. På dette punkt har den nye salmebog

fået en bemærkelsesværdig

forøgelse og berigelse.
Dette er de fire afsnit, som udgør den vigtigste del af salmebogen. Der
efter følger der tre yderligere afdelinger, som handler om kirkelige skikke
og årstider og gudstjenestens slutning.
Femte del rummer salmer til brug ved konfirmation, ordination, bryllup,
begravelse og kirkeindvielse.
Sjette del handler om årstiderne.
Syvende del giver os salmer til brug ved gudstjenestens slutning, aften-
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salmer og doksologier.
Endelig er der en sidste og vigtig afdelings
Ottende del: Personlig tro og andagt. Mange af disse salmer er kendte og
elskede, men nok mere anvendelige ved den private andagt end ved den offent
lige gudstjeneste.
I alt findes der i den nye, tredje udgave af Church Hymnary 695 numre
(medens den gamle havde 728). I de 695 er indesluttet psalms and paraphrases,
hvilket trænger til en forklaring.
Det eneste Psalter, de fleste menigheder i Skotland kender, er "Psalter in
Metre" fra år I650. Men det meste af dette Psalter bliver aldrig sunget. I
den nye salmebog er et udvalg af disse psalter og paraphraser medtaget og an
bragt i den del, hvor de hører hjemme, i begyndelsen af afsnittet.
Por de fleste kirkegængere i Skotland repræsenterer deltagelsen i salmesan
gen en vigtig side af deres aktivitet under gudstjenesten. Derfor er udgivel
sen af en ny salmebog noget af en udfordring. Hvad melodierne angår, er der
optaget fuldstændig nye melodier af Kenneth Leighton, Erik Routley og George
Thalbes-Ball.
Skotterne vil helst synge de gamle kendte melodier. J. B. Dykes, som hav
de mange melodier i den gamle salmebog, er ikke blevet ret meget beskåret.
Også W.H.Monk og Samuel Sebastian Wesley (sønnesøn af salmedigteren Charles
Wesley) er vel bevarede. Derimod er der ingen melodier tilbage af Barnby og
Stainer.
En god ting ved den nye bog er forekomsten af gode og afholdte melodier
på mere end eet sted, det gælder f.eks. Montrose, Stuttgart, Old 124

"bh

*,South-

well, Winchester Old ("While shepherds watched") og Winchester New, hvad der
fremgår af den alfabetiske liste over melodier.
The Church Hymnarys Third Edition fås i tre udgaver: Ordene alene 4o p.
Melodi alene 9o p. Fuld musik £

I.40.

The New Church Hymnary er fuld af skatte, og jo mere man studerer dem,
desto flere rigdomme finder man i den.
Alfred Schøning.

Børne- og ungdomssalmer af Dorte Roager Larsen.
ved seminarieadjunkt, cand.theol. Kaj Mogensen, Nr.Nissum.
Salmer for børn er et sørgeligt kapitel i salmedigtningens historie.
Mange har forsøgt sig i genren, men bortset fra Ingemanns morgen-og aften
sange, der dog har en poetisk kvalitet, er de fleste forsøg på at skrive
salmer for børn faldet uheldig ud. De fleste børnesalmer er forlorne og sen
timentale, som når voksne snakker babysprog. Salmedigterne forsøger at ta-
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le på børnenes vegne, pådutter dem voksne meninger i et pseudobarnesprog. Det
minder om den kendte sygeplejerskejargon: "Skal vi ha' taget vores temperatur?"
I Evangelisk-kristelig Salmebog findes en ganske rædsom "bømesalme": 0 gode
Gud! jeg takker dig. En kierlig Moder gav du mig/ En god, en trofast Fader/..."
Den er af Borup Jensen karakteriseret således: "Børnesalmen er uden illusions
kraft, den taler kun pro forma på børnenes vegne, pådutter dem på bedrevidende
formyndervis tanker og følelser, som ligger dem ganske fjernt". Denne karakteri
stik gælder hovedparten af alle bømesalmeforsøg. Det er en farlig genre.
Dorte Roager Larsens bømesalmer er anderledes. Hun står ikke højt hævet
på prædikestolen og snakker babysprog. Hun sidder nede i kirken sammen med
børnene. Hendes solidaritet med børnene er ingen pseudosolidaritet. Hun kender
børns måde at tænke og udtrykke sig på, fordi hun omgås børn. Hun lytter til
dem, fordi hun holder af dem. Den løftede pegefinger spores næsten ikke i hen
des salmer.
De fleste af bømesalmerne går på kendte melodier hentet fra de klassiske
børnesange: Der bor en bager, Jeg ved en lærkerede, Lasse, Lasse lille. Det
giver dem en høj brugsværdi.
Stort set er salmerne lette og utvungne i formen:
Skønt Gud er far til
så skræklig mange
behøver du ikke
være bange
For alle store
og alle små,
dem har Gud tid til
at høre på.
Gud er vor far,
men i en familje
man ikke altid
kan få sin vilje.
Og alle ting som
man peger på,
- det ved du godt kan man ikke få.
(fra Salmen: Det sker så tit at vi folder hænder....
mel.: Der bor en bager.)
Ind i mellem har man dog tydeligt på fornemmelsen, at salmerne ikke er
gjort helt færdige. Der mangler den sidste afpudsning. Grammatiken er ikke al
tid helt i orden, men stort set er der tale om en letløbende, mundret stil uden "salmetomgang" og almindeligt, fromt fyld.
Sproget er enkelt og helt usentimentalt. Ordvalget er foretaget med dyb
forståelse for børns muligheder for at fatte. Forestillingerne i salmerne ud
trykkes helt konkret. Det pædagogiske er altså helt i top, uden at der sand-
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synligvis har været tale om egentlige pædagogiske anstrengelser. Der tales ik
ke et anstrengt pseudobarnesprog. Der tales jævnt og naturligt:
Kære Gud, jeg takker dig
for hvad du har givet mig:
Hoved, hænder, ben og tæ'r,
god musik og dejligt vejr.

Tak for al mit legetøj.
Tak for is og bøf med løg.
Tak for mælk og sodavand,
og for stranden fuld af sand.

Tak for vores nabos kat,
for min seng når det bli'r nat..
Tak for sommerfugl og bi
og den gård, jeg leger i.

Tak for marsvin, fugle, kø'r,
go'e film og godt humør.
Tak for nat og tale for dag.
Tak for dem jeg holder af.

Tak for far og tak for mor
og for huset hvor vi bor.
Kære Gud, jeg takker dig
mest fordi du er hos mig.

(nr. 27)

Hvis man venter, at finde hele den ortodokse dogmatik på vers, skal man
ikke fordybe sig i Dorte Roager Larsens salmer. Også her solidariserer hun
sig med børnene. Mange pietistisk prægede børnesalmer arbejder med en barnlig
medlidenhed med Jesus, "der må lide så meget ondt for vores skyld". Dorte Ro
ager Larsens salmer er blevet kritiseret af nogle ny-ortodoxiens selvbestalte
de kætterjægere (menighedsfakultetsfolk o.lign.) for ikke at handle om forso
ningen. Hovedmotivet i salmerne er Guds hjælp til vores hverdag, men det udtryk
kes også klart, at vi kun kender Gud i Kristus. Efter min opfattelse er der ab
solut ikke tale om evangelieforvrængning eller om, at teologien er ført i et
pædagogisk fangenskab. I den vistnok mest kendte af salmerne: "Mon Gud er lis
så stærk som Tarzan?" hedder det i sidste strofe:
Da Jesus gik omkring på jorden
han både Gud og men'ske var.
Og når vi spørger: Gud, hvem er du?
Jesus, er hans svar.
Det er den klassiske to-naturlære, skildret således at børn kan begribe den.
Dorte Roager Larsens små upretentiøse børnesalmer er efter min opfattelse
noget af det bedste inden for "den ny salmedigtning". De er ikke "pseudo", men
i bund og grund ærlige og hæderlige. De giver sig ikke ud for at være mere, end
de er: salmer, der er vokset ud af et behov. De er uden "manerer". Naturligvis
er der også salmer blandt de 5° i ået lille hæfte, der er dårlige og enkelthe
der i ellers gode salmer, der kan rettes bebrejdelser mod. Men flertallet af
salmerne er gode og meget anvendelige. Måske vil enkelte af dem kunne blive stå
ende. Men det er ikke det væsentlige, og kommer egentlig ikke os ved nu. Det væ
sentlige er, at vi nu kan få dækket en del af det store behov for børnesalmer.
K. M.
Henning Hall: Troens sangvers. Udgivet af menighedsrådene for Randlev og Bjer
ager sogne, Århus Stift, 1974• 32 sider,
ved Jens Lyster.
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Der er klarhed i dispositionen og sigtet i dette lille salmehefte. Inten
tionen karakteriserer forfatteren selv med Bernhard af Clairvauxs ord: "Når
du skriver, så lad mig ikke se det, hvis jeg ikke kan læse Jesus deri." Det
er da et godt mål at sætte sig for en kristen poet. Og Hall forfølger dette
mål ikke blot i hver enkelt tekst, men også i hele heftets opbygning. De 21
bekendelsessalmer er trosbekendelsen sat på vers. Hvert enkelt led fortolkes
med en tekst, der angives at skulle synges på en traditionel salmemelodi.
Henning Halls sange er dybt forankret i traditionen. Alligevel, eller må
ske netop derfor, er det ikke efterplapren. Hans bekendelsessalmer hævder sig
ved et markant og originalt sprog, der ved sin tone af ægthed for det meste
må siges at undgå det kunstlede. Det er en ny og frisk forkyndelse, der evner
at sige det gamle på en måde, så opmærksomheden holdes fangen. Trosbekendel
sen, der tit fornemmes som en tung og død klods ved vore gudstjenester, er her
fortolket med sjæl, og vilje til at gøre livsordet levende. F.eks.har nr. 2
(mel: Nu bede vi den Helligånd) efter mine begreber et ganske betagende 2.
vers om pigen Marias svangerskab:
Gudsordet lå i verden stumt,
Guds kraft sig skjulte mygt og fosterkrumt,
men et pigehjerte
lod sig tungt besvære
og sin ære sværte
for vort håb at bære.
Hili dig pigelil.
I nr. 9 (mel: Stat op min sjæl) fortælles om hvad hyrderne fra marken opleve
de:
vers 4f:

Men se, de fandt i Betlehem
en fattig skabning li'som dem.
Et barn, som ingen ville huse,
nødtørftigt svøbt i moders bluse,
af engleflokken brat forladt
en vinternat.
Men som de stod i staldens dør,
var verden ikke mer' som før.
Hvor ellers oksen fandt sin føde,
lå nu en spinkel, lille jøde.
Et barn til verden overladt
en julenat.

Med de utraditionelle rim "huse-bluse" og"føde-lille jøde" er der indbygget
overraskelser i teksten. Dem er der flere af. Men ikke blot det enkle overras
kende \idtryk forstår Hall at forme. Også de vældige scener magter han. Jesus
i dødsriget er malet med sans for mytens stærke farver:
Kr. 12 vers 3 (mel: Du gav mig, o Herre, en lod)
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Da trak over himlen vort daggry sit spor
som blodige piskeslag røde.
Et genskær af himlen på frelserens ord
krøb blafrende frem over gravfolkets jord,
gik dødsrigets nøgne i møde,
og læber som is
sang livskongens pris,
Da Kristus stod frem for de dødel
Og sådan kunne man blive ved at nævne eksempler på god poesi, der samtidig er
fængende forkyndelse. Det ægrer blot, at kun ganske få af de 21 salmer kan si
ges at være gennemført dygtige. Godt og mindre godt veksler. Tag f.eks. nr.13
om opstandelsen, hvor 3»vers lyder:
Menneske, som søger svar
på den store gåde,
i Gudsordet trøst du har.
Det for livet råde.
Som det taler i din dåb,
svarer det på hjertets råb,
lyser, som dit sidste håb
og kalder dig af graven.
Sætningen "Det for livet råde" råber ud, at den er blevet til ved rimnød. Hvad
skal vi med denne altmodige præsensform? Og så slutter samme vers med fire tankeklare linier, der altså blot er knock-outet af versets første halvdel. De gam
meldags præsensformer for rimets skyld florerer desværre i samlingen (nr.8, vers
l,lin.6; nr.l6,l, 3* 17,3*4* 2o,3,2). En anden iøjnespringende skavank er for
syndelser mod metret. Ordet "Morgendis" har tryk på 1.stavelse. Men i nr.3 vers
1,1 tvinger den valgte melodi os til at lægge tryk på 3»stavelse. Tilsvarende
får "advent" i nr.7,4,1 og "Fader" i nr.11,5,6 betoning på 2.stavelse. Samme fæ
nomen i nr.11,6,6, hvor to trokæer skal synges som jamberi
Helhedsindtrykket af Halls sangvers er lovende, og det kan blive interessant
at følge, hvad der videre vil ske, når formen bliver mere afslebet og den indre
spænding mellem nyt og gammelt finder sin udløsning. Denne spænding kunne be
skrives med Halls egne ord: "Klokkerne kimer med gammelklang/ kimer om kap med
den nye sang." (Nr.17,vers 4)»Hvornår vil den nye sang få overtaget?
J.L.
SAMFUNDET DANSK KIRKESANGS sommerkursus 1974
ved organist, cand.mag.Hans Krarup, Haslev.
Samfundet Dansk Kirkesang afholdt i dagene d.4»-lo.august 1974 sommerkur
sus på Sønderborg Idrætshøjskole. 19o præster, organister, kirkesangere og an
dre interesserede deltog i mødet, - det største antal i mands minde.
De retningslinier, der blev afstukket ved forrige års sommerkursus på Her
ning højskole, blev stort set fulgt i år. Vægten lægges på kursus i orgelspil
og stemmedannelse, lo af landets førende organister havde hver 8 elever, hoved
sagelig landsbyorganister, der fik lo lektioner å 2 timer i kirkespil for begyn-
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dere, for viderekomne og på konservatorieplan. Endvidere kursus i kunstspil
med samme inddeling. 3 stemmepædagoger med hver 12 elever gav sangundervisning
for kirkesangere, ligeledes lo lektioner å 2 timer for hvert hold. - Presset
for at deltage i disse kurser er meget stort, og man kan kun opfordre til hur
tig tilmelding, så snart kursusindbydelse for næste års kursus, der iøvrigt
finder sted på Ryslinge Højskole den første uge i august, udkommer.
Den skønt beliggende og praktisk indrettede højskole dannede rammen om de
mange øvrige aktiviteter på sommerkurset:foredrag, salmegennemgang, studie
kreds og korsang.
På programmet stod 3 foredrag med vidtspændende emner: sognepræst Urban
Schrøder holdt et levende og engageret foredrag med titlen: Træk af slesvigsk
liturgi gennem tiderne, - professor dr.phil.Søren Sørensen, samfundets formand,
fortalte om kirkesangen i Slesvig-Holsten siden reformationen og krydrede fore
draget med adskillige musikeksempler,- og organist cand.phil.Ole Olesen, som
for tiden leder registreringen af danske orgler, fortalte om de orgler, vi har
tilbage fra orgelbygningens blomstringsperiode i forrige århundrede. Sidstnævn
te foredrag ledsagedes af lysbilleder.
Valgmenighedspræst Jørgen Schultz, mangeårigt udvalgsmedlem, ledede studie
kreds om salmevalgsproblemer med udgangspunkt i en overvejelse af salmesang som
gudstjenstligt fænomen og salmesangens liturgiske muligheder.
Salmegennemgangen, hovedhjørnestenen i fællesaktiviteterne, lededes i år af
domprovst Richard Fangel og Jørgen Schultz for teksternes vedkommende, mens pro
fessorerne Henrik Glahn og Søren Sørensen tog sig af de tilhørende melodier. Ri
chard Fangel var indbudt for især at beskæftige sig med udvalgte salmer af Hans
Chr.Sthen.
Korsangen, der står åben for alle, lededes af organist, adjunkt cand.mag.
Arne Berg, iøvrigt nyvalgt udvalgsmedlem. Indtil for et par år siden benyttedes
en betragtelig del af dagsprogrammets tid til korindstudering, som skulle føre
frem til en afsluttende korkoncert fredag aften. På denne måde kunne man opføre
omfangsrige kirkemusikalske værker. Nu, hvor kursusvirksomheden er sat i højsæ
det, benyttes kun godt 2 timer dagligt til korsang. Derfor er det ikke de kvan
titativt store værker, der kan opføres ved kirkemusikaftenen om fredagen. Alli
gevel lykkedes det at skabe en smuk aften i Set. Marie Kirke i Sønderborg med
koret som det bærende element. Der blev sunget motetter af Knud Jeppesen (in
memoriam), Vittoria og Th.Tallis. Kirsten Høgel sang åndelige sange af Bach i
oversættelse af den ligeledes for nylig afdøde Harald Vilstrup, og Peter Møl
ler, Løgumkloster Kirke, var den fremragende spillende orgelsolist i værker af
Buxtehude, Couperin og Bach.
Aftenen før afholdtes, efter et besøg hos Marcussen & Søn i Aabenraa, den
såkaldt "lille" kirkemusikaften i Set.Nikolaj Kirke, hvor domorganist Svend
Prip, Haderslev,spillede Bach, Guilain og Peter Møller.
Da kirkeministeriet fra i år er ophørt med at yde tilskud til sommerkurser
ne, er disse blevet ret dyre at deltage i. Incl.kursusafgift kostede deltagel
sen i år 75o kr. Til gengæld er der mulighed for organister, kirkesangere og
kirkekorsmedlemmer i henhold til kirkeministeriets cirkulære af 8/ll 1967 at sø
ge deres respektive menighedsråd om hel eller delvis dækning af såvel deltager
som kursusafgiften. Således havde i år næsten alle kursusdeltagerne fået dækket
deres udgifter af de kirkelige kasser.
Hans Krarup
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