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Nye salmer -41-

HØSTTAKKEFEST

Sendt til verden for å tjene! 
Slik står kaliet alltid for oss: 
Kristi omsorg for de svake 
gir oss livets rette-snor.

Maktesløse ser vi kløften 
mellom troens oppbrudds-ordre 
og et liv i selvisk trygghet 
ved vårt eget rike bord.

Stadig lar du kaliet lyde, 
stadig svikter vi vårt oppdrag, 
ja, vi broker våre dager 
som om du, vår Gud, var død.

Hjelp oss Gud, å følge kaliet 
tross vår egenviljes jerngrep, 
La oss finne livets retning! 
La oss se en armens nød!

Sendt til verden for å tjene! 
Alt vi har, er lån og gave!
Gi oss vilje til å dele 
jordens brød og livets ord.

Svein Ellingsen 1973



Alle Helgens-salme

Egil Hovland 1974
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Din fred skal aldri vike, 
din miskunn varer ved!
Når stormvær slår imot oss, 
lar du oss finne le.
I ensomhetens timer, 
i savnets tyngste stund, 
forblir du hos oss, Herre, 
hvert smertefylt sekund.

Vær fortsat^ ved vår side 
når stormen stilner av.
Vær nær oss når vi søker 
til våre kjæres grav.
Gi at vi aldri mister 
velsignelsen fra dem, 
men alltid bærer med oss 
det gode de bar frem.

Snart går vi ut av tiden, 
og våre navn biir glemt, 
men. Gud, i din erindring 
er vi for evig gjemt.
Det liv som biir til intet, 
er i din skaperhånd.
I trygghet overgir vi 
til deg, o Gud, vår ånd.

Svein Ellingsen
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I ANGST
Ungarsk melodi
arr. av Trond Kverno

^tjndcUg tdL crvsVv.

Jeg Ser- <ln_jgen. ael

Gud, kom meg til redning, 
skynd deg til min frelse! 
I mitt irrgangs-mørke 
går mitt håp til grunne. 
Jeg ser ingen veil 
Gud, ta hånd om megI

Herre, gi meg tålmod 
mens min vei er sperret, 
gi at jeg beseirer 
bitterhetens trussel 
og tar vare på 
Troens ledetrådI

Jeg skal se din godhet 
selv om angsten varer.
I mitt irrgangs-mørke 
omgis jeg av nåde!
Du tar hånd om meg!
Jeg forblir hos deg!

Svein Ellingsen 1956/1973
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Mere om svenské salmer på dansk
ved pastor Helge Dahn, Borup

Professor Niels Knud Andersens oversigt - i J.årg.nr. 1 - over fælles
skabet mellem Den svenska Psalmboken (S) og Den danske Salmebog (d) gav mig 
lyst til at gå lidt videre i den ene retning og supplere fortegnelsen over 
de danske oversættelser fra S.

Udover dem, der er optaget i D, er der jo adskillige andre, som dels 
findes i sangbøger og salmehefter, dels blot har været trykt i et blad. Jeg 
har i de seneste årtier noteret hvad der kom mig for øje, men der måtte u- 
den tvivl være en del at føje til, om listen skulle blive komplet.

En enkelt bemærkning til prof. Andersens fortegnelse over danske salmer 
i S: Han opgiver, at S 167 (Ingemann: En Fader oss forenar) ikke findes i 
D, men skulle dog måske have henvist i parentes til D 34°, 3-4» selvom sven
skerne har fået deres text via Landstads omdigtning.

}

Så kommer vi til de svenske salmer i D. - N.K. Andersen tæller 13, idet 
han ikke medregner bryllupssalmen D 734 (Vi ønske nu vor brudgom og brud), 
der bygger på Landstads norske oversættelse af Rudbeckius (jfr. S 232). Hel
ler ikke "Arbejd, til natten kommer" (D 352), skønt Niels Møller lagde Siri 
Dahlquists oversættelse (S 416) af den engelske text til grund. Eller "Fry- 
detonen går mod tronen" (D 228), hvor linien går fra latin over svensk til 
norsk. Prof. Andersen har placeret "Herre Gud, du er og bliver" - der lige
som to af de just nævnte bygger på norsk oversættelse - mellem de svenske 
salmer der blev optaget i "Salmebog for Kirke og Hjem", men faktisk blev 
S 600 først medtaget i D 37°•
I det følgende anvendes flg. forkortelser:
HM: Hymnologiske Meddelelser. - Ht 1895 og 1955s Hjemlandstoner. - 
IMT: Den indre Missions Tidende. - Malling: A. Malling: Dansk 
Salmehistorie (1962 ff.). - L: Løgumklostersangbogen (2.udg. 1974).
- PB: Præsteforeningens Blad. - Tidebog: Dansk Tidebog 1961. - 
Aastrup: K.L. Aastrup: Salmer. Fjerde Samling (1949)*
De øvrige forkortelser er de samme som de i Malling I anførte.

I

Blader vi nu S igennem, kan jeg opregne flg. oversættelser der ikke 
findes i D:



2
23
25

33
4o

48
55

82

89
lo2

143
144
147

148

15o

154

161
169
179
186
187
189

-46-

Wallins Du som herlig s«tSllde
Wallin: 0 Herre gud, ©åndelig
0.Petri s 0 Fader vår, barmhårtig, god

Aastrup 33 (v* 1~3*5)*
Tidebog 178 (anonym).
1) Arvid Pedersøn 1529« N 265
2) Aastrup•34*

Hedborn: Når vårldens hopp fBrtvinad stod
O.Petri(Wallin)s 0 Jesu Krist, som mandom 

tog

forkortet af Aastrup i MF 566.
1) Een ny håndbog 1529» bearb.

N 53 og MF 136.
2) Grundtvig (Sangværk I I69).

Frostenson: Jesus från,, Nasaret går hår fram Højskolebladet 1961, 760.
Wallins Var hålsad, skbna morgenstund 1) Aage Dahl (SF 256. Malling

V 264).
2) S.H. Poulsen (PB 1941, 982).
3) Aastrup 35, forkortet MF 156
4) Knud Koch ("Kirken og Tiden" 

1946, 17o. "Kristeligt Dag
blad" 1946, 7.april).

5) Højskolebladet 1961, 785-
6) Niels Lund HM II 141.
7-8) Overs. af M.P.Seedorff og 

Josef Blomgren nævnes hos 
Malling (V 265).

Runeberg: Han' på korset, han allena 1) Emil Larsen i "Jakobs-Kam- 
pen" (1959).

2) Ove Nielsen, forkortet (IMT 
1974, 3o3).

Geijer: Du bar ditt kors, 0 Jesu mild
Franzén: Vad ljus over griften
Svedbergs Gud vare tack och åra

Niels Nøjgaard PB 1956, 231. 
Aastrup 36.
Aastrup 38.

Laurinuss I himmelen, i himmelen
Sbderblom: F<5r alla helgon

E. Mau 387 (efter Wexels).
1) Bodil Koch 1933, se Malling 

v 340.
2) Gustav Fog, se Malling I 389 

(v.3 benyttet D 659).
Takolander: Vålsignade varen, I kåra 1) Niels Møller i "Kirken og 

Tiden" 1939, 158.
2) Aastrup 39«

Gabrielssons 0 Gud, for de trogna martyrer Niels Møller i "Kirke og Folk"
1934, 242.

Wallins Vånd av din vrede Bodil Koch i N. Soderbloms Et 
Aar (l933) 229, forkortet. Jfr. 
D 439-

Alin: Framfaren år natten Aastrup 4o
Eklund: Fådernas kyrka
Franzén: På Sinai stod Herren Gud

K. Koch DuS I64.
Aastrup 42

Liedgrens Gud, hos dig år livets kålla
Franzén: 0 Jesu, ån de dina
Wallins Vad r8st, vad Ijuvlig rost

H.P.Madsen, PB 1946, 360.
Aastrup 43«
Aastrup 44*
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196 Prostensons Som spridda sadeskornen

221,2 Risberg: I denna jord, varpå vi stå 
237 Lonegrens Din kårlek, Jesu, grans ej vet

241 Prostensons Tung och kvalfull vilar hela

246 Lina Sarjdell: Tillkomme ditt rike
248 P.Nilsson: I makt utan like
252 S.Dahlquist: Låt nya tankar tolka

Kristi bud
254 L.Petri: En syndig man 
26o Kolmodin: Vart flyr jag for Gud 
262 Wallin: I dag, om Herrens rost du hor 
265 Linderot: Ingen hinner fram

267 Liedgren: En dunkel ortagård
l

28o Wallin: Hjalp mig, min Gud

304 Rosenius: Med Gud och hans vånskap
305 Liedgren: Fader, du vårs hjårta
312 Spegel: Min Gud, på dig fortrostar jag
317 Spegel: Oss kristna bor tro och besinna
355 Lina Sandell: Blott en dag
357 Ida Granquist: 0 giv oss, Herre, av den

tro
359 Laurinus?: Jag ville lova och prisa 
380 E. Billing: Nu glad dig, min ånde

39o Wallin: Hålsans gåva

4o2 Wallin: Allt manskoslåktet av ett blod

J. Rønnow, L 42 (v.2 efter P. 
Lønning).
Aastrup 75«
K. Koch, se Malling II 79 
(v.5 benyttet i D).
1) K.Koch, "Nationaltid”. 9•maj 

1948.
2) Aastrup 47» Malling V 282.

L 82, 1-2.
3) Asger Andersen, IMT 1974»

84o.
4) J.K.Krarup, L 82,3.
T.Løgstrup SYM 156. IMS 572. 
Aastrup 48«
K.Koch, PB 1949, 263.

Aastrup 49«
Aastrup 5o*
Aastrup 51*
Jens Larsen, Ht 1395* 133« 1923* 
378.
K.Koch, "Nationaltidende" 23.9*
1951.
1) H.Vilstrup: Syngende Himmel

lyst (1937) 11.
2) K.Koch i "Kirken og Tiden"

194o, 161. J.O.Wallin 1946,
272.

Aastrup 52.
Aastrup 53« Malling V 278.
Aastrup 54*
Aastrup 57«
Chr.Dick. Ht 1895, 46o. 1953, 47o.
P.Lauritsen. "Maalet og Vejen" 
1934, 125.
Aastrup 58.
1) N.J.Rald 1942. Malling V 272.
2) Aastrup 60.
3) J.Horstmann ("Menighedsbladet" 

0.1950?).
4) H.Lissner 1973« L 60.
1) C.J.Boye: Aandelige Digte og 

Sange 184o.
2) Wexels: Christelige Psalmer 

184o. R 97. KH 96.
K.Koch: J.O.Wallin 274.
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4o7 Wallins I raanskors barn

411 N.Beskow: Ditt verk ar stort
413 P.Nilsson: Ett vanligt ord

414 Liedgren: Ord av evighét
433 Franzén: Nar allt omkring mig vilar
434 Wallin: Så går en dag ån från vår tid 
436 Franzén: Din sol går bort

44o Columbus, Svedberg: Nu haver denna dag 
448 Runeberg: Till natt det åter lider
452 Franzén: Min vilotimme Ijuder
453 Wallin: Det ringer till vila

458 Nystrom: Som sådden fornimmer Guds 
vålbehag

460 Lina Sandell: Jag kan icke rakna dem alla 
467 Wallin: Ack, jordens barn

469 N.Beskow: Nu kommer kvåll
471 Wallin: Den blida vår år inne
474 Kolmodin: Dep blomstertid nu kommer
476 C.D. af Wirsén: En vanlig gronskas rika

dr akt
492 Runeberg: Bevara, Gud, vårt fosterland

51o Eklund: Kom, Heliga Ånde, från hojden

516 J.Oterdahl: Når Jesusbarnet låg en gång 
528 Lina Sandell: Lev for Jesus 
531 Eklund: Med Jesus fram

533 Liedgren: Min Gud år en våldig hjålte

535 Frostenson: Du, o Gud, år livets kålla

537 Wallin: Jag haver en gång varit ung 

539 Wallin: Oåndlige, o du vårs hand

K.Koch: J.O.Wallin 275 (først i 
"Nationaltidende" 14.2.1943)*
Chr.Ludwigs, KHT 812.
K.Koch, "Nationaltidende" 24.6. 
1951.
K.Koch, PB 1947, 544.
Aastrup 63«
Asger Andersen, IMT 1974» 419*
1) Aastrup i DT (s.215).
2) Johs.Johansen, L loo.
Aastrup 64.
Aastrup 65. DT 162.
Aastrup 66.
1^ Sv.Rehling (hvor?).
2) Asger Andersen, IMT 1971* 357*
A.Malling 1948 (Malling V 279f.).

Sv.Rehling, Ht 1953* 18.
K.Koch, "Nationaltidende" 19.1. 
1947.
Højskolebladet 1961, 8o4«
Aastrup 66 (forkortet).
R.Glarman, PB 1943* 554*
Aastrup 67.

1) Aastrup 69. Malling V 284«2) Th.Aaholm (ved indvielsen af 
fredsklokken i Vojens kirke 
1.12.1946).

Niels Møller, "Kirke og Folk"
1934, 242.
Højskolebladet 1961, 795-
IMS 269. Ht 1953, 654.
K.Koch, "Sommerlejrsange" 
(forkortet).
K.Koch, "Kristeligt Dagblad" 
28.9.1947* jfr.Dansk teol.Tids
skrift 1947* 2o4.
1) K.Koch, "Nationaltid". 18.lo. 

1947* Øget og ændret DuS 43°•
2) Josef Petersen, "Nationaltid".

15.4.1951.
C.J.Boye 184o, forkortet R lol. 
KH 98.
Aastrup 71«
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577 Topelius: Saliga de som ifrån varldsens oden 
587 Wallins Vaken uppl en stamma Ijuder

595 N.Beskow; Ack, saliga dag

Psalmer att lasas XVIII E.A.Karlfeldt: Snabbt ja^
gar stormen våra år

Aastrup 75* DT 241.
Wexels 184o, ændret R 26l,
N 573. Jfr. Malling V 229.
1) Chr.Ludwigs KHT 9o6, æn

dret af Aastrup MF 619 og 
i D 655-

2) v-3-4 v. Bodil Koch (N.S6- 
derblom: Et Aar 264).

3) S.K.H. i Højskolebladet 
1954, 2ol.

1) Poul P.M.Pedersen (hvor?).
2) E.J. Borup, Højskolebladet 

1957, 11.

II

Udover disse danske oversættelser, der ikke er optaget i D, kunne nævnes man
ge norske fra salmebøgerne og fra biskop Smemos samlinger (i: Salmer fra søster
kirker 1964. Us Gamle salmer og nye 1965). Hvis nogen ønskede at optage de føl
gende i dansk udgave, ville det ikke koste mere end en let sproglig tillempning.

S
8 Arrhenius: Hela varlden frojdes 

27 B.Jonzon: Vi tro på Gud 
46 Evers: Når vintermdrkret kring oss står 
48 Frostenson: Jesus från Nasaret går hår fram

✓57 Wallin: Lovsjungen Herrens nåd och makt

71 Spegel: Min sjål, nu måste du glomma 
82 Runeberg: Han på korset, han allena 
89 Geijer: Du bar ditt kors, o Jesu mild 

144 Laurinus: I himmelen

174 Wallin: Dig, Ijusens Fader, vare pris 
187 Franzén: 0 Jesu, ån de dina 
196 Frostenson: Som spridda sådeskornen 
217,1 Lina Sandell: Herre, samla oss nu alla 
237 E.Lonegren: Din kårlek, Jesu, gråns ej vet

241 Frostenson: Thing och kvalfull vilar

Smemo I 74«
Smemo I 19.
Svein Ellingsen (hvor?).
l) H.Gaare i Utkast til felles 

salmebok nr.44o.
2-3) J.Smemo og R.Leivestad,

jfr. Kirke og kultur 1969, 
172 f.

Landstad, La 147« Katolsk-apo- 
stolsk "Kirkelig Sangbog"(3. 
udg.l92l) nr.45*
Ændret La rev 147•
Smemo I 27*
G.Jensen, La rev 325«
Smemo I 7«
Landstad, La 258. Ændret La rev 
255.
Smemo I 76 (forkortet).
Smemo II 2o.
Smemo I 25.
La rev 2o.
1) Smemo II 6l.
2) R.Leivestad, se Kirke og 

kultur 1969, I?! f.
Smemo I 54«
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252 S.Dahlquist: Låt nya tankar tolka

265,1-3 Linderot s Ingen hinner fram 
266 Stromberg: Två våldigaSstrida 
268 Frostenson: I mbrker sjonko 
28o Wallin: HjSlp mig, min Gud 
287 Oberg: Herre, jag vill bida 
32o Wallin: Glådje utan Gud ej finnes
344 Kolmodin: Gå varsomt, min kristen
345 Wallin: Vaka, sjål, och bed 
38o Billing: Nu glad dig, min ånde 
448 Runeberg: Till natt det åter lider 
480 Topelius: Hur hårligt vittna land och 
482 Eklund: Vålsignat år det hem
5o2 Ahlén: Sånd av himlens sol en strimma
51o Eklund: Kom, Heliga Ånde
512 Gud, som haver barnen kår
522 S.Dahlquist: Gode Fader, i din vård ^
515 Runeberg: Jag lyfter bgat mot himmelen
533 Liedgren: Min Gud år en våldig hjålte
535 Frostenson: Du, o Gud, år livets kålla
564 Wallin: Var år den vån
577 Topelius: Saliga de som ifrån vårldens 

oden
591 En herrdag i hojden

P.Lønning: Den fattige kongen (1969) 
19.
Gustav Jensen, La rev 529*
Smemo I 33«
Smemo I 36.
Wexels. Forkortet La rev 464.
Smemo I 35*
La rev 465 (forkortet).
Gustav Jensen, La rev 524*
Wexels. La rev 88 (forkortet).
Smemo I 42 (forkortet).
Smemo I 97*

30 Gustav Jensen, La rev 150.
Gustav Jensen, La rev 847*
Smemo I 53*
Smemo I 13»

Smemo II 91*

Smemo I 85-
Smemo I 92. Malling V 275.
Smemo I 93 (forkortet).
Smemo I 29.
Smemo I 69.

Smemo I 65.

III

Da Kirkeministeriet i 1946 havde nedsat et salmebogsudvalg, var det naturligt, 
at man efterhånden dannede underudvalg med specielle opgaver. Allerede i 1947 fik 
man et lille udvalg, der skulle arbejde med svenske salmer i dansk oversættelse 
og indstille de bedst egnede til .optagelse i D. Vi indhentede eller fik tilsendt 
et materiale, der omfattede flere hundrede forsøg på at fordanske salmer i S. Da
værende provst K.L. Aastrup var langt den flittigste bidragyder. Af hans ca. 2oo 
oversættelser blev 31 trykt i hans fjerde salmesamling (1949)* Men han sluttede 
en kronik (Morgenbladet 8.9»1945) med nøgternt at konstatere at "vi har nok af 
brugelige salmer både på svensk og dansk. For at tages med må den nye salme have 
sit særlige at sige - eller ,dog have sagt det almindelige på en særlig måde". 
Senere (jyllandsposten 3°.II.1963) erkendte han, at "der er ord og vendinger, 
der går igen og igen i svenske salmer fra Wallin til idag, som skurrer slemt
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i danske øren, klinger for os af bare tom højtidelighed. Det bedste i Wallins 
salmedigtning er kun omtrent godt”. Det har da næppe været en skuffelse for 
Aastrup, at det oversætterarbejde, han forslog tiden med under sit exil i Sve
rige,,, ikke kom til at sætte spor i D. Bortset fra D 675> som han selv er util
freds med (jfr.fx.HM III 15)» men som til gengæld hurtigt blev brugt og yndet i 
menighederne.

I 1949 kunne "Berlingske Aftenavis" (4.marts) meddele, at kommissionen nu 
havde behandlet en række svenske Salmer: "Man havde gerne understreget det nor
diske fællesskab ved flere fælles salmer, men det viste sig, at det er meget 
svært at overføre den svenske tone til dansk. Og på grund af den store stofmæng
de er man naturligvis i første række indstillet på at skaffe plads til danske 
salmer". Det magre resultat blev, at der af KH udgik 3 salmer af Wallin samt 1 
af Franzén, mens 5 svenske salmer blev bevaret og 9 blev indført ( eller 11, 
hvis man vil medregne D 228 og 332).

Der var ialfald en dansk elsker af S, der blev skuffet. Pastor Knud Koch hav
de som ældre fordybet sig i Sveriges salmedigtning. Han anbefalede den varmt i 
Dansk teol.Tidsskrift 1944 og 1947 og udgav i 1946 en stor bog om J.O. Wallin. 
Også i dagspressen gjorde han sine landsmænd opmærksom på "Sveriges store salme
digter", især i KD (Kristeligt Dagblad 7.4 og i4.lo.i946, 7.8.1948, 2o.2.195o).
Da salmebogsudvalget kom i gang, gjorde han utrættelig propaganda for "den næst- 
vigtigste opgave for salmebogskommissifOnen" (KD 7*7.1948): "at udfylde de huller, 
der vitterligt findes i vor salmebog". Og her var han ikke i tvivl om i hvilken 
retning man burde søge: "Lad os vende blikket mod Sverige" (Nationaltidende 16.11 
1947« Jfr.PB 1949, 5o8ff.). Foruden arven fra Wallin måtte også de "ypperlige 
nutidssalmer" og ungdomssalmer udnyttes. Koch var - ligesom fx. Natanael Beskow 
i Sverige - optaget af de kristnes kald til at være aktive for social retfærdig
hed og fik da også sat et fingeraftryk på biskop Lonegrens salme i D 323. Han 
gentog pastor Norlevs kritik af, at vi manglede en salme, der svarede til lignel
sen om de betroede talenter, og prøvede selv at gendigte svenske salmer om "trons 
bevisning i levnaden"x(en rubrik i S). Men når selv en dyrker og oversætter af 
svenske salmer som provst N.J. Hald ikke ved at gennemgå Aastrups fordanskninger 
var "blevet mere overbevist om, at vor salmebog kan beriges i særlig grad fra den 
svenske" (PB 1.7.1949)» havde Kochs ihærdige forsøg endnu ringere mulighed for at 
trænge igennem. Det nyttede ikke, at han fik støtte fra den udmærkede kender af 
begge landes salmeskat, provst Hilmer Wentz (KD 28.2.1949). Det hjalp heller ikke 
at han efter at være afvist ved hoveddøren forsøgte køkkentrappen ved at appel
lere til stiftsprovst Hee Andersens selvbestaltede salmebogsudvalg. Hee Andersen 
havde samme fornemmelse som Raid. Og det hjalp slet ikke, at en af hans draban
ter påduttede kommissionen, at den - eftersom den vragede Frostensons idrætssal
me (S 535) _ "åbenbart ikke mente, at Folkekirken havde interesse af at komme i
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kontakt med sportsungdommen” ("Våbenhuset” 195°, 74)* Det kunne vel ikke nægtes, 
at S i visse henseender var mere aktuel og avanceret - på godt og ondt - end de 
forhåndenværende danske salmer, og for Knud Koch var det selvsagt bittert, at 
hans hjertesag ikke blev fremmet.

Men denne oversigt har i al sin ufuldstændighed vist, at der stadig arbej
des med at overføre svenske salmer, selvom det er et ligeså brydsomt foretagende 
som at realisere planer om Øresundsbroer. I Hvidovre har en kvindelig sognemed
hjælper oversat flere, og i den nye Løgumklostersangbog er der 14 numre af svensk 
herkomst. Har vi hidtil haft blikket rettet mod syd og tildels mod vest, skal 
vi heller ikke glemme at spejde mod øst.

Helge Dahn

Salmebogssignaturer - et forslag
ved pastor Peter Balslev Clausen, Hellerup

Enhver salmehistorisk fremstilling bruger i højere eller mindre grad for
kortelser, ikke mindst signaturer for de salmebøger, der i særlig grad behand
les i den pågældende fremstilling. Da der ingen standardiserede signaturer fore
ligger, er det ikke ualmindeligt, at forskellige fremstillinger bruger forskel
lige signaturer for de samme salmebøger. Da brugen af signaturer imidlertid er 
praktisk, er en vis standardisering nødvendig for at undgå unødig forvirring.
Som et bidrag til en standardisering fremlægges følgende forslag til signatu
rer for det 19.århundredes danske salmebøger.

En signatur skal være kort, forståelig og logisk. Det skal være muligt 
hurtigt at se, om der er tale om en officiel kirkesalmebog, om der er tale om 
et officielt eller et privat tillæg til en officiel salmebog, eller om der er 
tale om en egentlig privat salmebog.

En signatur skal være let genkendelig, derfor bør den være afledt af den 
pågældende salmebogs almindelige betegnelse, som T for Thomissøns salmebog 
fra 1569> K for Kingos salmebog fra 1699* £ for Pontoppidans salmebog fra 
174o, G for Guldborgs salmebog fra 1778 og E for Evangelisk-kristelig salme
bog fra 1798. Et salmebogsforslag betegnes med et f_ efter den resulterende 
salmebogs signatur, og er der tale om flere forslag, tilføjes yderligere tal
let på det pågældende forslag, f.eks. Ef-1 for det første forslag til Evan
gelisk-kristelig salmebog fra 1793* Et salmebogstillæg betegnes med t_ efter 
hovedsalmebogens signatur, f.eks. Et_ for Tillægget til Evangelisk-kristelig 
salmebog fra 1845* f. cH®1, i uden tilføjelse af yderligere bogstaver viser,
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at der er tale om et officielt forslag eller tillæg, hvorimod der tilføjes en 
udgiversignatur med store bogstaver, hvor der er tale om private tillæg, f.eks. 
EtF for P.A.Fengers tillæg til E fra 1857* Om en salmebog er et tillæg eller 
en selvstændig salmebog, afgøres af dens nummerering; lægger dens nummerering 
sig til en anden salmebogs nummerering, er den et tillæg til denne salmebog; 
har en salmebog egen nummerering, er den en selvstændig salmebog med egen sig
natur. Således er Grundtvigs Fest-Psalmer fra 185o ff et tillæg til E og ikke 
en selvstændig salmebog.

Da en stor del af det 19.århundredes salmebøger enten er forslag eller 
tillæg til de officielle kirkesalmebøger, grupperer de sig i større familier.
I den sidste del af århundredet kommer to grupper med et noget andet præg til. 
Det drejer sig om Indre Missions foreningssalmebøger og de grundtvigske valg- 
og frimenighedssalmebøger. Disse bør; betegnes med hovedsignaturen for deres 
gruppe, IM for de indremissionske sangbøger og F for de grundtvigske salmebø
ger (F fordi de grupperer sig omkring Vartovmenighedens Fest-Salmer, der fra 
og med ll.opl. får egen nummerering og derved fremtræder som en selvstændig 
salmebog), f.eks. F-R for 4,N.F.S. Grundtvigs Festsalmer, samlet af Karl Povl- 
sen til Brug i Ryslinge Valgmenighedskirke".

De tre store salmebogsfamilier i det 19•århundrede grupperer sig omkring 
Evangelisk7kristelig salmebog, Roskilde konvents salmebog og Salmebog for Kir
ke og Hjem. Den følgende oversigt er et forslag til signaturer for disse tre 
salmebogsfamilier.

Ef-1

Ef-2

E

Etf

Et
EtG1-10

EtR

EtF

E-M
Prh

Rf-1

Evangelisk-christelig Psalmebog, som et Forsøg udgivet. 1. Hefte. 
1793.
Evangelisk-christelig Psalmebog, som et Forsøg udgivet. 2. Hefte.
1795-
Evangelisk-christelig Psalmebog, til Brug ved Kirke og Huus-Andagt.
1798.
Udkast til et Tillæg til den evangelisk-christelige Psalmebog 
(Foreløbig udgivet som Prøve) (J.P. Mynsters forslag). 1845.
Tillæg til den evangelisk-christelige Psalmebog. I845.
Fest-Psalmer (Grundtvigs tillæg til E). 1.-lo.oplag, 185o-187o.
Psalmer (Peter Rørdams tillæg til E, til brug i Kgs.Lyngby) 1856 og 
senere oplag.
Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog (P.A. Fengers tillæg til 
E, til brug på Christianshavn). 1857.

!

Evangelisk-christelig Psalmebog. Et Forslag af D.G. Monrad. 1854.
Kirke-Psalmer udgivne til Prøve af Kjøbenhavns geistlige Convents
Psalme-Comitee ("Prøveheftet"). 1845«
\

Psalmebog. Samlet og udgivet af Roskilde-Konvents Psalmekomite 
(l.forslag til R). 185o.
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Rf-2 Psalmebog, udgivet af Roskilde-Præstekonvent (2.forslag til R). 1852
R Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt (Roskilde Konvents salmebog).

1855.
RtF Tillæg til Psalmebog for Kirke-og Huus-Andagt, samlet i 1859 af

J.F. Fenger, Sognepræst i Høje-Thostrup. 1859.
RtIM-log 2 Psalraer udgivne af Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark 

1. og 2.samling, 1865 °S 1866.
Rtf Tillæg til Psalmebog for Kirke- og Huus-Andagt (forslag til Rt-l).

1872.
Rt-l
Rt-2
KHf-1
KHf-2

KHf-3

KH

Tillæg til Psalmebog for Kirke- og Huus-Andagt. 1873.
Nyt Tillæg til Psalmebog for Kirke- og Hus-Andagt. 189o.
Salmebog for Kirke og Hjem. Et Forslag, (l.forslag til KH). 1885.
Salmebog for Kirke og Hjem. Anden, gjennemsete Udgave (2.forslag 
til KH). 1888.
Salmebog for Kirke og Hjem. Tredje gennemsete Udgave (3.forslag 
til KH). 1892.
Salmebog for Kirke og Hjem. (1897) 1899.

Som det vil ses, er ovenstående forslag en videreudvikling og systemati
sering af Anders Mallings signaturer i Dansk Salmehistorie I-VTI. Faste og 
systematiserede signaturer vil bidrage til at gøre salmehistorien mere over
skuelig. Derfor bør alle egentlige salmebøger systematiseres og deres signa
turer standardiseres. Det ovenstående forslag er et forsøg på at anvise en 
metode, eksemplificeret på det 19.århundredes danske kirkesalmebøger.

PBC

Indre Missions Salmebogstillæg 1863 og 1866
ved pastor Peter Balslev Clausen, Hellerup

Forkortelser:
Se min "Salmebogssignaturer - et forslag", ovf. s.52-54. Desuden:
Mau
P.Oi Boisen
Br.I

Br.II
Br.III
Br.IV
JL
Pgh

IMT

-Psalmer og aandelige Sange til hver Dag i Aaret, 
samlede og udgivne af E.Mau. 1858.

-Bibelske og Kirkehistoriske Psalmer og Sange for 
Skolen, samlede og udgivne af P.O. Boisen. 1853 ff. 

-Psalmer og Aandelige Sange med Svanesang af Hans 
Adolph Brorson. Samlede og udgivne af J.A.L. Holm. 
183° ff: Troens rare Klenodie.

-samme: Svanesang.
-samme: Første Tillæg.
-samme: Andet Tillæg.
-Aandelige Sange til Guds Børns Opbyggelse. Udgivne 
af J. Larsen. 1856 ff.
-Pilgrimsharpen. Psalmer og aandelige Sange, tildels 
oversatte fra Svensk af Andr. Nielsen 1-2, I866-I867. 

-Den indre Missions Tidende. Udgivet Af Missionsfor
eningen. Redigeret af Vilh.Beck (1854) 1862 ff.
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13. september 1861 holdt "Foreningen for den indre Mission" generalforsam
ling i Stenlille. Ved dette møde blev den lo år gamle lægmandsforening over
taget af de to unge, vakte hjælpepræster Johannes Clausen (f.1832) og Vilhelm 
Beck (f.1829). Johs. Clausen havde mødt "Foreningen for den indre Mission", 
da han 1858 kom til Stenmagle - Stenlille som hjælpepræst for den rationali
stiske sognepræst, dr.Francke. Egnens vakte og pastor C.F. Rønne fra Høve, 
der 1858 var blevet formand for "Foreningen for den indre Mission", fik Johs. 
Clausen engageret i foreningens arbejde, og det var derfor naturligt, at han 
var vært for foreningens efterårsmøde og generalforsamling 1861. Vilh. Beck, 
der allerede, ikke mindst gennem sin gode ven Johs. Clausen, havde en vis 
tilknytning til "Foreningen for den indre Mission", var til stede ved mødet, 
prædikede i Stenlille Kirke over "Peters fiskedræt" (hk.5,1-12) og deltog i 
forhandlingerne på generalforsamlingen bagefter. Generalforsamlingen formede 
sig som et opgør med missionær Jens Larsen og resulterede i, at to lægnænd 
trådte ud af bestyrelsen og blev erstattet af een lægmand og to præster, så
dan at foreningens bestyrelse efter generalforsamlingen den 13• september 
1863 bestod af 3 præster og 2 lægmænd. Det gejstlige element havde fået over
taget over det læge i foreningen, og som en slags konsekvens heraf blev for
eningens navn ændret fra "Foreningen for den indre Mission" til "Kirkelig 
Forening for den indre Mission i Danmark". Foreningen var fra at have været 
en midtsjællandsk lægmandsforening blevet en bevægelse, der ønskede at være 
betonet kirkelig og landsdækkende. Denne nyorientering skyldtes de to nye 
præster i bestyrelsen, Johs. Clausen og Vilh. Beck.

Det var Johs. Clausen og Vilh. Beck meget om at gøre, at foreningen var 
kirkelig, både organisatorisk og læremæssigt. Frikirketanker lå dem fjernt^

De var begge opvoksede i patriarkalske sognepræstehjem på landet, og de havde 
fra deres egne år som hjælpepræster i henholdsvis Stenmagle og Ubby oplevet, 
hvordan frikirkabevægelaerne havde fisket i rørt vande og bragt åndelig ufred 
til sognene i deres forsøg på at få de vakte til at forlade Folkekirken. Det 
havde fra begyndelsen været "Foreningen for den indre Mission"s hensigt at 
hindre frikirkernes fremgang; nu skulle dette arbejde intensiveres og effekti
viseres. Foreningens kirkelighed skulle sikres ved det snævrest mulige samar
bejde med den officielle kirke' repræsenteret af de stedlige præster, ved en 
stærk betoning af det evangelisk-lutherske som foreningens åndelige grundlag, 
og ved stærkere tilknytning end tidligere til det gudstjenstelige liv. Det 
sidste ønskede man bl.a. at fremme ved at udsende et salmebogstillæg, der

1. Johs, Clausen: Mit Liv i Forhold til Fædrelandet II, Som Kapellan og Felt
præst, s.35* (Rigsarkivet, Johannes Clausens privatarkiv, arkivnr.5291* 
pk.7) skrevet 1894« Sml.IMT i5.dec.l864, s.59o.
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2)skulle bruges ved "den kirkelige Forening"s ' møder og gudstjenester.

Tidligere vækkelsessang

Der blev sunget ved vækkelsens møder, ligesom der blev sunget i de 
gammeldags troende hjem. De vakte sang efter "Brorsons Salmebog" (enten 
"Troens rare Klenodie" eller senere Brorson-udgaver som J.A.L. Holms fra 
183o), og i de gammeldags troende hjem, især i Jylland, sang man efter 
Kingos Salmebog.

Kingos Salmebog var i midten af det 19.århundrede stadig i brug som kirke
salmebog i mange midt- og nordjyske sogne^ og menighederne sang med glæde 

og liv dens salmer, selvom tilrejsende, som f.eks. Johs. Clausen og Vilh. Beck 
på deres Jyllands-rejse I865, godt kunne undre sig over det^t"^

Kingos Salmebog var takket være sine halvandet hundrede år som kirkesal
mebog blevet en fast bestanddel af den midt-og nordvestjyske religiøsitet.
De kingoske salmer havde deres faste plads i hjemmenes hverdag. Anders Stub- 
kjær fortæller om sine forældres gudfrygtige nabo i Stubkær i Bording Sogn, 
at han sang^) hvilket betød, at han sang salmer både når han arbejdede om da

gen, og når han var sammen med sin husstand inden døre om aftenen, for i An
ders Stubkjærs eget barndomshjem, der åbenbart ikke på samme håndgribelige 
måde veir "gudfrygtigt", seupg man også salmer både morgen og aften; Anders
Stubkjær huskede især morgensalmen "0 Gud, jeg vil dig prise" og Sthens af-

7)tensalme "Den lyse Dag forgangen er". Også salmevers spillede en stor rolle
8 ^i familiens andagtsliv. Anders Stubkjærs ældre broder førte Kingotraditionen 

videre og holdt til sin. dødsdag fast ved Kingos Salmebog og dens "gamle"

2. Betegnelsen bruges oftere, f.eks. i Indre Missions kopibog under 18.maj 
I863: "Den kirkel. Forening". Indre Missions kopibog beror hos "Kirke
lig Forening for den indre Mission i Danmark", hvis sekretariat har gi
vet mig denne og de følgende oplysninger om indførsler i kopibogen om 
foreningens salmearbejde 1862 ff.

3. Sml. Dansk Kirketidende 1853» s.232 og Henry Petersen: Den baptistiske 
Vækkelse i Nordjylland (Vækkelsernes frembrud i Danmark i første Halv
del af det 19.århundrede Vi) 1962', s.35«

4* Johs. Clausen i IMT, 25.mar. 1866, s.131.
5. Johs. Clausen traf under en rejse I863 Kingos Salmebog de fleste steder 

i Jylland og fandt, at den "har bidraget ikke lidet til at bevare noget 
af den gamle Tro", IMT, l.feb.1864 (sml. P. Holt: Kirkelig Forening for 
den indre Mission i Danmark gennem loo år 1861-1961. 1961 ff. s.359)»

6. Anders Stubkjær: Nogle Oplevelser.... 1897» s.8.
7. Henholdsvis nr. 35 123 i Kingos Salmebog.
8. Anders Stubkjær, s.l.
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q)salmer , men samtidig repræsenterede han overgangen til det nye. Efter sin 
vækkelse og omvendelse tilegnede Niels Stubkjær sig den brorsonske sang som 
religiøst udtryksmiddel'*'0^ og denne brorsonske sang blev et af de bånd, der 

bandt ham sammen med de andre vakte på egnen.
Brorsons salmer havde siden vækkelsens begyndelse i 182o-erne været med 

til at samle den og give den farve. Ved de gudelige forsamlinger og ved an
dagterne i hjemmene var Brorsons salmer blevet sunget igen og igen. "Troens 
rare Klenodie" og J.A.L.-Holms udgave af Brorsons salmer var blevet trykt i 
talrige oplag, der blev revet væk og slidt op af forsamlingsfolkene. Karl 
Clausen taler'*''*') om en "Brorson-renæssance", der begyndte ca. 185o, men der 

er for det kongerigske Danmark snarere tale om en opdagelse end om en genop
dagelse af Brorson. Brorson blev gennem sine salmer en af dem, der bar væk
kelsen frem, ligesom Brorson-sklmerne blev sunget over hele landet og derved 
var med til at binde vækkelsen sammen.

Brorson-salmernes udbredelse skyldtes i høj grad enkelte sangere, der 
rejste fra egn til egn, som f.elcs. Ole Peter Holm Larsen (Skræppenborg), der 
i tiden indtil 185o især sang Brorson-salmer. Ole Peter Holm Larsen rejste 
næsten hvert år både Fyn og Jylland rundt og fik derved en stor berørings
flade; men også i det små var det enkeltsangere, der bragte Brorson-salmerne 
omkring, som f.eks. "Helle-Stine", en sypige på Anders Stubkjærs hjemegn, der
altid havde "Brorsons Salmebog" med sig, og som efterhånden fik lært folkene

12)på de gårde, hvor hun syede, at synge dens salmer . Vækkelsen gjorde Bror
sons salmer til folkesang, ikke alene i Jylland, men også på Fyn. Det for
tælles fra Ringe Sogn, hvordan folk sang Brorson-salmer både i og udenfor ar
bejdstiden, og om, hvordan omvandrende håndværkere som Per Jørgen Stenhugger 
fra Rynkeby og træskomanden Jens Andersen fra Glue sang og lærte Brorson-sal
mer fra sig, hvor de kom frem'*'^)

Når de vakte sang og læste Brorsons salmer, skyldtes det, at de i dem 
fandt sig selv og deres egen troskamp og -sejr beskrevet, ligesom de fandt 
udtryk for glæden over Guds nåde og barmhjertighed, sådan som de selv havde 
fundet den. Derfor blev Brorson-sangegi ikke alene den festlige optakt til og 
afslutning på de vaktes møder, men den blev også et udtryk for deres person
lige fromhed og for fromhedslivet i deres hjem. Anders Stubkjær var ikke den

9. P. Høyer-Christensen: Indremissionæren Anders Stubkjær (2.opl.), 194o, 
s. 19 og 21.

10. Anders Stubkjær, s.l6.
11. Karl Clausen: Dansk Folkesang gennem 15° år. 1958. s.268 ff.

" " : Folkelig Brorson-Sang. 1961. 6.3.
12. Anders Stubkjær, .?.18f.
13. Højskoleforstander Poul Hansen i Fyns Tidende 17.apr.1932, her citeret 

efter J.Kj.Carlsen: Johannes Clausen. Grænsepræsten. 1933• s* 82.
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14)eneste, der greb til Brorson-vers, når han skulle beskrive sit åndelige liv ;
15)eller for hvem juleaften var utænkelig uden Brorsons salmer ;

Det var Brorson, der fik de vakte til at synge, og det var hans salmer, 
der lærte dem den mærkelige magt, de sange har, der siger det, som alle tæn
ker. Sangen skaber liv og sammenhold. Derfor begyndte de vakte selv at skri
ve sange og salmer, og de begyndte at synge de salmer, som digtere, der stod 
vækkelsen nær, havde skrevet, sådan at både Grundtvigs og Ingemanns såvel som 
mere eller mindre anonyme digteres salmer efterhånden kom til at høre med til 
vækkelsens salmeskat. Stadig var det imidlertid de enkelte sangere, der gjor
de salmerne kendte, som Anders Stubkjær, der rejste sig ved en forsamling i 
Hestlund Kro og sang "Saa vil vi da sige hverandre farvel"'*'^] eller som Ole

Peter Holm Larsen, der gjorde sig uvenner med de vakte i Midtjylland ved at
1?)ville lære dem Grundtvigs salmer og Ingemanns "Dejlig er Jorden" ; Takket 

være ikke mindst J.C. Lindbergs store arbejde og gode kontakter med de vakte 
kredse blev Grundtvig og hans salmer mødt med megen velvilje hos de vakte ud 
over landet. Man fandt i hans salmer noget ægte kristent, ligesom man havde

• ' Sgjort det i Brorsons og før ham i Kingos salmer, men man ønskede selv at ud
vælge og udlægge det, man sang. Man ønskedeMkke uden videre at få Grundtvig 
udlagt "grundtvigiansk".

Ældre indremissionske salmesamlihger
Også den kreds, der samlede sig omkring "Foreningen for den indre Mission" 

var interesseret i den nye salmesang. Ikke alene har man sunget Brorsons sal
mer og kendt Grundtvigs, men man både skrev og udgav selv salmer. Dette gælder 
ikke mindst de to første redaktører af "Den indre Missions Tidende", Peder 
Sørensen fra Ordrup ved Ringsted og Jens Larsen fra Kirke-Værløse.

Peder Sørensen havde siden 184o-erne skrevet salmer og udgivet dem i en 
række hefter. Jens Larsen udgav I856, samtidig med, at han var "Den indre Mis
sions Tidende"s redaktør, 1.udgave af salmeheftet "Aandelige Sange/ til/ Guds 
Børns Opbyggelse", ligesom han året efter udgav 4 "Sange/ til Brug ved/ den 
indre Missionsforenings/ halvaarlige Møder". Jens Larsens samlinger indeholder 
en hel del salmer af ham selv, men iøvrigt salmer af andre vækkelsesdigtere, 
flere oversættelser fra svensk og en del Grundtvig-salmer. I modsætning til 
Peder Sørensen, der kun udgav sine egne salmer, ønskede Jens Larsen at udgive 
en samling, der kunne bruges af de vakte ved deres møder, ligesom han uden

14. Anders Stubkjær, s. 41, 42, 78. 
15« Høyer-Christensen, s.27«
16. Anders Stubkjær, s.30.
17. Anders Stubkjær, s.78.
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tvivl selv har brugt den ved sine mange vækkelsesmøder ud over Sjælland. Der
ved peger Jens Larsens "Aandelige Sange/ til/ Guds Børns Opbyggelse" frem mod 
Indre Missions salmebogstillæg fra 186o-erne.

Indre Missions salmebogstillæg

Den 15.juli 1862 holdt Indre Missions bestyrelse møde på Løve Kro. En af
de ting, der var på dagsordenen, var udgivelsen af en salmesamling. "Det blev
besluttet, at man vilde udgive en Samling af Psalmer . Udvalget af disse blev
overdraget Beck og Clausen, efterat Bestyrelsens enkelte Medlemmer havde til-

18 }stillet Beck og Clausen Psalmer til Udvalg" . Bestyrelsen har følt behovet 
for en samling af salmer, der kunne bruges ved Indre Missions større og mindre 
møder, enten i stedet for eller som et supplement til den officielle kirkesal
mebog, Roskilde Konvents "Psalme-Bog til Kirke- og Huus-Andagt" (R) fra 1855• 
Selvom R kun var 7 åf gammel, havde den allerede fremprovokeret adskilliga 
tillæg, især fra grundtvigiansk side, og også i det indre-missionske arbejde 
havde den vist sig at være utilstrækkelig. Vilh. Beck mindedes senere, hvor 
glad han og mange med ham havde været over de mange friske nye salmer i R; 
men det havde ikke ændret ved den kendsgerning, at R var en "Overenskomsts
Psalmebog" og derfor utilfredsstillende for dem, der havde ønsket en virkelig

19)salmebogsfornyelse .

Clausen og Beck

Hverken Johs. Clausen eller Vilh. Beck havde sunget salmer i deres barn
domshjem^0} Først senere, samtidig med deres vækkelse, lærte de, at salmer-

21}ne hører naturligt med, hvor kristne samles, også udenfor kirken y. Både
Clausen og Beck inddrog salmesangen i deres kirkelige undervisning, bibel-

22)læsningernet ; som de i lighed med andre præster brugte ikke alene i oply
sende og opbyggende øjemed, men også for at kunne samle og kirkeliggøre de
vakte og derved modarbejde sektererne i sognene. I forlængelse heraf begynd-

\

te de at synge salmer med de mennesker, de tog til alters i hjemmene og iøv-
23)rigt var på' husbesøg hos . Allerede længe inden 15.juli 1862 vidste Johs.

18. Indre Missions kopibog, 15.juli 1862.
19. IMT, 6.feb. 1876, s.74* Anmeldelse af tillægget til R, 1873» (Rt-l).
20. Vilh. Beck: Erindringer fra mit Liv. 19oo. s.3«
21. Venskab og Samvirke. - Brevveksling mellem Vilh. Beck og Johannes Clau

sen. Udg. af Axel Beck. 1936. s.42. Beck til Clausen, 18.nov.1857.
22. Venskab og Samvirke, s.42 og 56. Beck til Clausen 18.nov.1857 og 18.dec.

1858.

23. Venskab og Samvirke, s.57« Beck til Clausen, 24.jan.1859* Vilh.Beck,s.3o.
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Clausen og Vilh. Beck fra arbejdet i deres egne sogne , at salmesangen er en
vigtig del af det kirkelige arbejde, da salmesangen mere end noget andet kan
samle mennesker, og da en god salme adler sang i sig selv giver lyst til at 

25)synge mere ; Jobs. Clausen og Vilh. Beck har muligvis allerede sidst på året
26)I860 overvejet at udgive en salme-samling og har således været godt for

beredte, da det halvandet år senere blev overdraget dem at samle en indre
missionsk salmesamling.

1865-tillægget. RtIM-1

Johs. Clausen og Vilh. Beck har ikke gjort rede for deres salmebogsar
bejde 1862-1866, men i en anmeldelse af ISTJ-tillægget til R (Rt-l) kom Vilh.
Beck ind på dette tillægs fordele og mangler og afslørede derved de krav, han

2l)stillede til en god og brugbar salmebog . I sin anmeldelse i "Den indre Mis
sions Tidende" af RtIM-2 havde Vilh. Beck givet udtryk for at en salmebog 
først og fremmest skal tilfredsstille trangen til afsynge Herren en ny Sang 
allevegne, hvor Livet vaagnede", for, "hvor der er Liv i Sjælene, der forbru
ges en stor Mængde Psalmer, og man føler bestandig Trang til at synge vor Her-28^ vre "en ny Sang"" . Dette konkretiserede h^n nu ved at skrive, at en god sal
mebog skal indeholde salmer af Grundtvig, da han er "den danske Kirkes yngste 
Psalmedigter og har skrevet mange Psalmer, som ikke ere grundtvigianske, men

i
ægte kristelige Psalmer, til Brug for enhver troende Kristen", og desuden skal
der findes salmer af Brorson, Kingo, Ingemann "og flere af vore bedste gamle 

29)Psalmedigtere" ; Et krav til en god salmebog er det endvidere, at den skal 
gengive salmerne teksttro uden ændringer, "thi selvom det er uvæsentlige For
andringer, der slet ikke forstyrre Meningen, saa virker det dog saa afskyeligt 
forstyrrende, naar Mennesker, som ere vante til at synge en saadan gammel kjær 
Fsalme, og kan den uden ad« pludseligt standses af disse enkelte Smaaforan- 
dringer, og nogle synge det Gamle og andre det Nye"^°} Vilh. Beck tænker her 

især på Kingos og Brorsons salmer, som mange af de vakte kunne udenad fra kon
firmationsforberedelsen efter Kingos Salmebog og fra sang og læsning hjemme 
og i forsamlinger efter "Troens rare Klenodie" eller J.A.L. Holms Brorson-ud-

24. Se "en Lægmand i Stenlille"s omtale i IMT, l.dec. 1862, af salmesangen ved 
Johs. Clausens møder og forsamlinger i Stenmagle og Stenlille sogne.

25. Sml. Vilh. Beck, s.39, hvor der fortælles om en gruppe unge mennesker, der 
stod hele aftenen og sang på Ubby kirkegård.

26. Venskab og Samvirke, s.65. Beck til Clausen, 12.dec.I860.
27. IMT, 6.feb.1876, s.73-77.
28. IMT', i5.jan.l867, s.28, i en anmeldelse af RtIM-2. Sml. Vilh. Beck i Kirke

ligt Maanedsskrift, 15.dec. I867, s.331»
29. IMT, 6.feb. 1876, s.75.
30. IMT, 6.feb. 1876, s.75.
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gave, og han taler muligvis af egen dyrekøbt erfaring: først i RtIM-2 er 
J.A.L. Holms udgave hans og Johs. Clausens hovedkilde til Brorson.

I "Kirkeligt Maanedsblad" kommer Vilh. Beck I867 i et svar til daværen
de kateket C. Skou i Skanderborg ind på sin opfattelse af, hvad en salme er.
En salme er en sang, og "Sang er et Udtryk for Glæde": ""Den, som er glad, 
han syngeJ" siger Apostelen Jakob" (Jak.5,13)^1} Beck fremhæver det som en

væsentlig mangel ved R. at den i hø.i grad mangler "rigtige Lovsange, rigtige
32)Glædespsalmer. og især rigtige Menighedssange.rigtige Samfundspsalmer" ;

Hvor der er kristeligt og kirkeligt liv, er der brug for mange sange; det ån
delige liv er ikke alene en betingelse for levende salmesang, men frembrin
ger også selv en ny salmesang. Vilh. Beck havde set Grundtvig udvikle sig som 
salmedigter, efterhånden som vækkelsen brød frem, og han havde set, hvordan 
vækkelsen selv frembragte salmedigtere, som f.eks. Jens Larsen og Anders Kiel- 
sen. Derfor kunne han slutte sit svar til C. Skou, der mente, at gode kirke
sangere var en forudsætning for god kirkesang, med at skrive: "Lad os drive 
den virkelige indre Mission med at vække Livet i Menneskenes H.jerter. saa 
skal den h.jertelige Sang komme, og anden Sang duer dog ikke"^ .

En gennemgang af de to indre-missionske salmebogstillæg fra I863 og 1866 
vil vise, om Johs. Clausen og Vilh. Beck selv fulgte disse principper.

Salmerne er i den følgende indholdsoversigt anført i nummerorden. Skil
lelinier er antydet ved understregninger under salmernes numre. Der findes 
hverken forfatterangivelser eller rubrikoverskrifter i de to samlinger; over
skrifterne skal derfor kun antyde rubrikkernes indhold og afgrænsninger og 
er sat i skarpe parenteser. Kolonnerne til højre for salmernes førstelinier 
er fra ventre l) salmernes eventuelle nummer i Rt-1, 2) angivelse af, om
salmen er forfattet af Grundtvig eller Brorson, vækkelsens to vigtigste sal
medigtere, 5) samlingens kilde for den pågældende salme (for oversigtens 
skyld er kun de vigtigste medtaget) med kildens signatur og salmens nummer i 
kilden.

1863-tillæggets (RtIM-l) titelblad har følgende tekst, idet skråstreger 
betyder ny linie og understregning fede typer: "Psalmer/ udgivne/ af/ Kirke
lig Forening for den indre Mission/ i Danmark./ - / Ps.144,9: Jeg vil synge 
Herren/ en ny Sang./ - / Sorø./ Trykt i V. Røhrs Bogtrykkeri./ I865./ Pris:
8 Sk."

Jl. Kirkeligt Maanedsskrift 15.dec. .1867, s.327 
32. Ibidem, s.33°.
33* Ibidem, s.331.
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TiIlæggets indholds

[ Kirken]

571 Almindelig er Kristi Kirke
572 Bu, som den store Pintsedag
573 Vidunderligst af Alt paa Jord
574 Var Gud ei med os nutildags
575 Midt iblandt os er Guds Rige
576 Der sad en Fisker saa tankefuld
577 Foragter ei de ringe Bage
578 Kirken er som Himmerige
579 0 milde Gud, Dit Ord bevar
580 Vor Jesus over os nu staar
581 Bu frelser, fandt Bin Hjord udi
582 Tvang til Tro er hen i Taaget
583 Drag ud, hver Kristensjæl paa Jord

[Jesus Kristus")

584 Med Straalekrands om Tinde
585 Godt og Ondt i Lys og Mørke
586 0, Bu Guds Lam
587 Under Korset stod med Smerte

[Guds_Rige]

588 "Fremad, bedre I" - Kristne, mindes
589 Om Himmeriges Rige vi tales ved

[Omvendelse]

59° Herre, mod dit Lys jeg stræber
591 Aand, Bu er den største Gave
592 OpI vaag og bed
593 Den Vei Guds Søn har lært
594 Ben snevre Vei er bred nok til Guds Rige
595 Det koster meer, end man fra først betænker
596 Min Jesus, o Bu kjender
597 Svag er jeg, men Gud er god
598 Lær mig, Jesu, at erindre
599 Urolige Hjerte i/ Hvad feiler Dig dog?
600 Hjerte, lad Dig ei indbilde
601 Vansmægtende, hvi gaaer Bu saa
602 Klynke og klage
605 Mig plage mine Synder
604 Jeg fandt en Trøst, da Byrden tungest laae
605 Tænk, naar engang den Taage er forsvunden
606 Stol Du kun paa Dit Fadervor!
607 Herrens Røst, som aldrig brister
608 Ømme Taarer, Hjertetoner
609 Alle Veie gaae til Graven 

Vor Herre Jesus, Gud og Mand

Rt-1 Forf

689 Gr.
670 Gr.
685 Gr.
744 Gr.
686 Gr.

Gr.
697 Gr.
687 Gr.

692
Gr.

761

626 Gr.
627 Gr.
635 Gr.
637 Gr.

812 Gr.

616

767 Br.
760 Br.
785 Br.
(745)

Gr.
762
752 Gr.
753 Br.

Br.
759 Gr.

811
77o Gr.
758 (Br.)

Gr.

Gr.

Kilde

EtF lool 
EtF 917 
EtF 9o6 
EtF 721 
EtF 946 
EtF 958 
EtF lo22 
EtF lo72 
EtF 967 
E-M 172 
E-M 182 
E-M 18o

EtF 753 
EtF 752 
EtF 633 
EtF 836

EtF lo44

E-M 71 
E-M 198 
EtF 952 
E-M 249 
E-M 81 
E-M 243 
E-M 271 
EtF 763 
EtF 868 
EtF 765 
E-M 288 
E-M 287 
EtF 955 
E-M 132

EtF 89o 
EtF 957 
EtF 826 
E-M 342 
EtF lo37
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Vække Ise]

611 Du er alene, store Gud Br. E-M 274
612 Hør, Menneske, Dit Kristennavn E-M 277
613 Græd Du, fordi Du kunde see E-M 279
614 Ak tænk, det ers^en farlig Sag E-M 276
615 Sove I? hvor kan I sove 630 EtF 806
616 I arme Syndre, op i Flok 754 Br. EtF 948
617 0 Sjæl, som daglig glad og sund Br. E-M 248
618 Vend om, vend om, fortabte Sjæl 747 EtF 947
619 Hører I? Vorherre kalder Gr. EtF I071
62o 0 kom dog hvér, som Synd har gjort E-M 286
621 Ak, levende Gud, jeg bekjender for Dig 711 Gr. EtF I067
622 Jeg arme Synder træde maa 712 Gr. EtF I066

[Dåb]|

623 Vi traadte ind ved Daaberife Pagt Gr. EtF I056
624 Vor Herre kom til Jordans Flod Gr. EtF 769
625 0 lad Din Aand nu med os være 7o7 Gr. EtF lo5o
626 Af Diendes og Spædes Mund 708 Gr. EtF I046

[Familielivet]

627 Det er saa yndigt at følges ad 755 Gr. EtF lo82
628 0, I Forældre, seer dog paa E-M 252

[Begyndelse og Slutningj]

629 Uforsagt, vær paa Vagt I 766 EtF 1112
630 Frisk opI endnu engang 609 Br. EtF 7ol
6.31 Hyggelig, rolig 725 Gr. EtF 625
632 Vi nu glad/ Vil skilles ad
633 Alt staaer i Guds Faderhaand 572 Gr. EtF 649

Inddeling

RtIM-1 er inddelt i rubrikker, der er adskilt af skillelinier. Rubrikker - 
ne er uden overskrift, men skiller sig tydeligt ud fra hinanden. Tillægget
indledes med en rubrik om "Kirken", d.er følges af mindre rubrikker om "Jesus

i
Kristus" og "Guds Rige". Derefter følger to større rubrikker om "Omvendelse" 
og "Vækkelse", og tillægget afsluttes af tre mindre rubrikker om "Dåb", "Fa
milieliv" og "Begyndelse og slutning". De tre hovedrubrikker om kirken, om
vendelse og vækkelse svarer nøje til Johs. Clausens og Vilh. Becks opfattelse 
af "Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark"s opgave: at være en 
vækkelsesbevægelse med kirkeligt fortegn. I sin omtale af RtIM-1 i "den indre 
Missions Tidende" nævner Vilh. Beck, at samlingen er udgivet som et tillæg 
til "Psalmebog for Kirke- og Hus-Andagt" (R), og at den slutter sig til sal
mebogen med fortløbende numre^) Dette betyder dog ikke, at RtIM-1 har taget

34. IMT, 15.apr.1863, s.128.
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R til forbillede. R's rubrikker er inddelt efter trosbekendelsens forskellige 
led, hvorimod RtIM-l's tematiske inddeling klart afspejler sin pietistisk
kirkelige oprindelse. RtIM-1 var tænkt som et egentligt privattillæg til brug 
ved forsamlinger og i vakte hjem, hvor vækkelsen og omvendelsen krævede sang
ligt udtryk, idet Johs. Clausen og Vilh. Beck med tillægget ønskede at under
strege de vaktes kirkelige tilhørsforhold. Den forholdsvis stærke understreg
ning af dåben, der er repræsenteret med en rubrik på fire salmer, skal ses i 
sammenhæng med understregningen af det kirkelige: som et udtryk for Indre 
Missions frontstilling mod den baptistiske vækkelse på Midtsjælland. På en 
mærkelig måde begynder RtIM-1 bagfra. Det skyldes, at samlingen tager kri
stenlivet og ikke menneskelivet som sit udgangspunkt. I stedet for kronolo
gisk at følge menneskets kristne udvikling mod en stadig større tilegnelse 
af den kristne forkyndelse, begynder RtIM-1 med at skildre det kristne men-

. r
neskelivs kulmination, kirken, de helliges samfund, hvortil man føres af 
Jesus Kristus og hans forkyndelse af Guds Rige. Forudsætningen for at kunne 
tilegne sig Jesu forkyndelse er omvendelsen fra verden til Guds Rige, den 
omvendelse, der følger af vækkelsen, erkendelsen af, at verden ligger i det 
onde. Vækkelsen, og dermed omvendelsen, er dåbens nådegave, da Gud i dåben 
slutter sin pagt med mennesker. Dåben forstås som barnedåb og har sin plads 
i det kristne familieliv. For Johs. Clausen og Vilh. Beck er et ret kristen
liv forudsætningen for et ret menneskeliv; herved understreger de på en gang 
såvel deres kirkelige som deres pietistiske holdning.

Forfattere

Ikke alene rubrikkerne, men også de repræsenterede forfattere karakteri
serer RtIM-1 som et kirkeligt vækkelsestillæg. Af tillæggets 63 salmer har 
Grundtvig skrevet eller bearbejdet de 31» °g af åe resterende har Brorson 
skrevet 9» idet en Brorson-salme (607) senere er bearbejdet af Grundtvig.
Ved siden af disse to salmedigtere er de øvrige kun sparsomt repræsenterede 
med en eller et par, Kingo dog med 6 salmer, Ingemann kun med 2 salmer, men 
ellers falder RtIM-1 godt i tråd med Vilh. Becks opfattelse fra anmeldelsen 
af Rt-1. I betragtning af, at Brorson var den indre-missionske vækkelses 
foretrukne salmedigter, kan det godt undre, at der kun er medtaget lo salmer 
af ham. Ganske vist er Brorson repræsenteret med 65 salmer i R, hvor Grundt
vig kun blev tilgodeset med 77 salmer, men i Rt-1 er der 34 Brorson-salmer, 
hvilket er 2 flere end den samlede Brorson-repræsentation i de to indremis
sionske tillæg. C.J. Brandtog Karl Clausen^^ mener, at den forholdsvis

35* C.J.Brandt: Vore danske Kirke-Salmebøger fra Reformationen til Nutiden. 
1886. s.68.

36. Karl Clausen: Dansk Folkesang gennem 15o år, s.27o.
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svage Erorson-repræsfcntation skyldes, at de vakte allerede kendte Brorsons 
salmer, og at man derfor ikke behøvede at trykke dem i tillægget. Karl Clau
sen henviser til Harboøre-sangbogens forord fra 1888, hvor der for Brorson- 
salmernes vedkommende direkte henvises til 'Brorsons Salmebog'. Man ønskede 
ikke at gøre tillægget større og dyrere end nødvendigt, for derved at sikre 
det en så stor udbredelse som muligt; men den svage Brorson-repræsentation- 
skyldes også tillæggets anlæg. Tillægget skulle være kirkeligt, og det skul
le tage hensyn til samtidens salmedigtning. Begge disse hensyn kunne kun til
godeses ved en fyldig Grundtvig-repræsentation, delvis på bekostning af an
dre salmedigtere som Brorson og Kingo. Det er betegnende, at Brorson-salmer- 
ne i det store og hele findes i rubrikkerne "Omvendelse" og "Vækkelse", mens 
Grundtvig-salmerne især optræder under "Kirken", "Jesus Kristus" og "Dåben", 
ligesom de Grundtvig-salmer, der findes under "Omvendelse" og "Vækkelse", er 
anbragt sic^st i disse rubrikker. Grundtvigsalmerne her viser iøvrigt, at Johs. 
Clausen og Vilh. Beck har haft et positivt syn på Grundtvigs salmedigtning 
og har ønsket at bruge den også i en egentlig vækkeIsessammenhæng.

Kilder
*

Som kilder til deres salmebogsarbejde har Johs. Clausen og Vilh. Beck næ
sten udelukkende brugt EtF og E-M, kun 5 salmer er hentet andetstedsfra. Som 
hovedregel er Grundtvig-salmerne taget fra EtF og de øvrige fra E-M. Også 
Brorson-salmerne er hentet fra disse to salmebøger og ikke, som man kunne ha
ve ventet, fra de Brorson-udgaver, vækkelsen fortrinsvis brugte. E-M var det 
vigtigste ikke-grundtvigske alternativ til R og har som sådant nydt en vis 
anseelse, ligesom man har anerkendt D.G. Monrads dygtige salmebogsarbejde.
E-M har direkte og gennem tillæg som RtIM haft en ikke ubetydelig indflydel
se, men er siden blevet glemt til fordel for de grundtvigske tillægs-salme
bøger. EtF er RtIM-l's hovedkilde til Grundtvigs salmer. Dette tillæg var 
det vigtigste grundtvigske tillæg, og dets salmer kunne regne med en velvil
lig modtagelse i de vakte kredse, ikke mindst på Midt- og Vestsjælland, hvor 
P.A. Fenger havde været sognepræst i Slotsbjergby-Sludstrup, indtil han 1855 
blev kaldet til Christianshavn, hvor han 1857 udgav og fik tilladelse til at 
bruge sit salmebogstillæg. P.A. Fenger havde været medlem af det Sydvestsjæl
landske Broderkonvent sammen med Indre Missons formand, C.F. Rønne. E-M's og 
EtF's salmer er jævnt fordelt gennem hele samlingen, idet der dog er en ten
dens til at anbringe salmerne gruppevis efter deres kilde. På en måde kan 
man kalde RtIM-1 et uddrag og sammendrag af E-M og EtF, men Clausens og Becks 
selvstændige redaktion af og sigte med deres tillæg, har gjort det til et o- 
riginalt bidrag til samtidens salmebogsudgivelser. Takket være sin redaktion 
har RtIM-1 på en værdifuld måde suppleret de øvrige salmebogsudgivelser, selv-
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om salmebestanden i vid udstrækning er den samme i RtIM-1 som i de øvrige sam
tidige salmesamlinger.

RtIM-l's fremkomst
Resultatet af Johs. Clausens og Vilh. Becks salmebogsarbejde forelå i lø

bet af foråret I863. Den 15.april I863 anmeldte Vilh. Beck samlingen i "Den 
indre Missions Tidende" (s.128), og den 15.juni blev samlingen yderligere 
annonceret i bladet. Vilh. Beck forudså, at den lille samling af salmer vil
le blive modtaget med glæde af "den troende Menighed" som "Tillæg til "Psal- 
mebog for Kirke- og Hus-Andagt", og han kunne oplyse, at det var bestyrel
sens hensigt at tage samlingen med til missionsmøderne og at lade den om-

37)bære af foreningens kolportører . Bestyrelsen.havde på sit møde i Hagested
den 18.maj I863 besluttet at lade det første oplag trykke i 4000 eksempla- 

38)rer^ , men det viste sig snart, at behovet var langt større; inden I867, da 
andet tillæg kom, var der trykt mellem 45*000 og 50»°°° eksemplarer af RtIM-1, 
der derved blev et af landets mest udbredte salmebogstillæg, om ikke det mest 
udbredte.

1866-tillaegget RtIM-2

I sin anmeldelse af RtIM-2 i "Deh indre Missions Tidende" I867 konstate
rer Vilh. Beck om RtIM-2, at "dette lille Tillæg har vundet en overordentlig 
stor Udbredelse rundt om i Laftdet allevegne, hvor Missonsforeningen har naa- 
et med sin Virksomhed", og han findertårsagen til den store udbredelse i de
vaktes stor« sangglæde. Hvor der er sangglæde, er der behov for stadig nye
sange og salmer, og dette behov ønskede Indre Missions bestyrelse at komme 
imøde ved at udgive endnu en salmesamling. Dette skete ved årsskiftet 1866/
67. Vilh. Beck skriver i sin anmeldelse af RtIM-2, at denne samling, "der 
bestaar af 114 (i virkeligheden 1150 Psalmer... er større end den første 
Samling", og han mener, at den er "vistnok ogsaa meget heldigere med Hensyn 
til Psalmernes værdi; og har den første lille Samling været kjær for mange, 
maa denne sikkert blive endnu kjærere."^'^

1866-tillæggets (RtIM-2's) titelblad har følgende tekst: "Psalmer/ ud
givne/ af/ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark./ - / Høis.
2,12: Sangtiden er korrmen/ i vort Land./ - / 2den Samling./ - / 1866 / -/
Trykt hos Claudius Madsen i Middelfart./ Pris: 16 Sk."

57. IMT, 15.apr. I863, s.128.
38. Indre Missions kopibog, 18.maj I863. 
39* IMT, 15.jan. 1867, s.28.
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Tillæggets indhold

fIndledning] Rt-1 Forf. Kilde

654 Lad Dit Rige allevegne Br. EtF 714
635 Vægter! vil det mørke Rige Br. Br. I 111
636 Som Foraarssolen mild og blid Gr. Kau 17o
637 0 giver Lyd, I Folk, i alle Verdens Riger 746 Br. Br. I lo7

J Søndag?]

638 Søndag er vor Herres Dag 723 Gr. EtF 628
639 Denne er Dagen, som Herren har gjort 724 Gr.' EtF 648
640 Velkommen igjen, Du Herrens Dag Mau 379

£ Gudstjenesten]

641 En hellig Morgensol opstaar 587 EtF 619
642 Op til Guds Hus vi gaa Gr. EtG 846
645 Himlene, Herre, fortælle Din Ære 7o2 Gr. EtF 886
644 Milde Drot! igjen Du kommer 662 Gr. Mau 8
645 Kristne, som har Frelse funden 699

rHelligcånderil

646 Kraften fra det Høje 667 Gr. EtF 656
647 Helligaand! hør hvad vi bede 683 Gr. EtF 924
648 0 Helligaand, som Pintsedag Gr. EtF 999649 Den bittre Død Dig trængte 639 Gr. EtF 853
650 Kjærligheds og Sandheds Aand 671 Gr. EtF 764651 Gud Helligaand! 0 kom 681 Gr. EtF 1118
652 Det hellige Kors, vor Herre Han bar 635 Gr. Mau Icl653 Du, som gaar ud fra den levende Gud 680 Gr. EtF 919654 Kom, 0 Helligaand, kom brat 669 Gr. EtF 7o6655 Helligaand! vor Sorg Du slukke 673 Gr. EtF 918
656 Gud Faders runde, milde Haand 676 Gr. EtF 781
^Guds omsorg]

657 Jeg ved et evigt Himmerig 691 Gr. Mau 372
658 Frelseren er mig en Hyrde god 776
659 Guds Godhed og Barmhjertighed
660 Apostlerne sad i Jerusalem 665 Gr. EtF 91566l Solen vel i sorte Klæder 638 Gr. Mau 132
662 Kjærlighed fra Gud 803
663 Barnelivets favre Dage 617 Gr. EtF 7o9
664 Som Hønen klukker mindelig 726 Gr. EtF 627
665 Jesus! Frelser og Befrier 598 Gr. EtF 719666 Vi bede Dig, 0 Helligaand Gr. Mau 2ol
667 Vaagn og bryd i Lovsang ud 586 EtF 622668 Raaber, ak raaber Br. Br. III 1



-68-

[1roens kamp Ois;

669 Op, I Kristne 1 ruster Eder 
67° Tør end Nogen ihukomme
671 Far dig fort
672 OpI hen op til Fryd og Glæde
673 Tale, o Fader i det Højel

674 VelkommenI hellige Julefest
675 Kom, lad os nu paa Børnevis
676 Kom, lad os nu forenes her
677 Stem i med Englekor
678 Vi synge nu saa lystelig
679 0 Stjerne, hav Tak, vor ledende Ven
680 HosiannaI Livets Ord
681 Himlens Morgenrøde
682 Lad det klinge sødt i Sky

^Påskelørdagj

683 Hør vor Helligaftens Bøn
684 Dag til Hvile, Dag til Glæde

fjesu opstandelse!

685 Paaskemorgen slukker Sorgen
686 Triumf! Triumf! vor Sol er alt oprunden
687 Hvad er dog Paaske sød og blid

CJesu lidelse og dødj

688 I Kristne! rejser Eder snart
689 "Hvor er Lammet, Offer-Lammet?"
690 I som af Syndens Søle vækkes

|\jesu himmelfart]

691 Jesus, himmelfaren
692 Paa denne Dag vi se Guds Søn

^Morgen og aftenj

693 Morgens tvind har Guld i Mund
694 Hvilestunden er i Vente
695 Jeg er træt og gaar til Ro

773 Br. Br. I 218
Gr. EtG 745
Br. Br. I 22o
Br. Br. I 13o
Gr. EtF 647

Pgh 52
612 Pgh 55

Pgh 56
Pgh 57
Pgh 58
Pgh 59

Br. Br. I 48
605 Gr. EtF 632
608 Gr. EtF 696

f219) Gr. EtF 839
(22o) (EtF 84o)

650 Gr. EtF 851
Br. Br. I 57

651 Br. EtF 848

Br. Br. I 53
632 Gr. EtF 1115

Br. Br. I 27

657 Gr. EtF 635
Br. Br. I’ 61

585 Gr. EtG 732
588
59o

JjBøm og gamle'j

696 Sov sødt, Barnlille 594 Gr
697 Gyng nu stille i din Vdgge
698 Lyset slukkes, Alt er stille
699 Kirkeklokke! ej til Hovedstæder 591 Gr

891
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^Årstiderne]

700 Gaa ud, min SjælI betragt med Flid
701 Hvor er nu den glade Flok

58o
Mau 24

^Jesu efterfølgelse og korsetj

7o2 Den store Mester kommer
7o5 Hvem skal jeg klage mit sorrigfuld* Mod
704 Som tørstige Hjort monne skrige
705 Gud Herren saa til Jorden ned
706 0, slip mig ej, min Herre Krist
707 I verden gives der Sorger nok
708 Et Kors det var det haarde, trange Leje
709 Kristi Kors kun nødig bar

f Dø de ni

710 Jeg lever - og ved hvorlænge fuldtrøst
711 For Dig, o Herre,som Dage kun
712 Som Dug pg,a slagne Enge
713 R®k mig Din Haand, o Jesus sød
714 Stat op, o Gudi ræk mig Din Haand
715 Kjender Du det lille snevre Kammer
716 I Kristus har jeg Livet
717 Min Død er mig til Gode
718 De Toner ej klage saa saarel
719 Med Sorgen og Klagen hold Maade
720 I Dødens Stund tænk først og sidst

[Ordet og Guds Rige]

721 En Sædemand gik ud at saa
722 Kom, Gud Faders Aand fuldgod
723 Vor Herre Han er en Konge stor

^Himmellangselj

724 Der kommer en Fremmed fra fjerne Land
725 Hvor finder vel Sjælen sin Hvile, sin Ro
726 Den nærmer sig, den Time forudsat
727 Min Herre, min Frelser, Guds enbaarne Søn
728 Lad vaje højt vort Kongeflag
729 Hvad er det yndigt, medens her vi vandre
730 Jeg ved et Land, saa fjernt fra Jordens Kyst
731 Jeg ved et Land af idel Lys
732 En himmelsk Længsel er nedlagt
733 Jeg er fremmed, Jeg er en Pilgrim
734 Op dog, ZionI ser Du ej
735 Zion, op fra Tidens Smerte
736 Er der da saa stor en Glæde
737 0 Gud ske LovI det hjemad gaar
738 Farvel, Farvel Udlændigheds Land.
739 Det er saa yndigt, naar Sol gaaij ned 
74° Solskivens Streg
741 Midt igjennem Nød og Fare

751
783
791
755

788

81o
595
805

807

739

675
614

806

774

757
796
778
795

Gr. Mau 362
Gr. EtF 961

Mau 34o

Gr. EtF 82o

Mau 17
Gr. (EtG 899)
Gr. EtG 877

Mau 376
Mau 388

Br. Br. I 264
Br. Br. I 265
Gr. EtF lo35
Gr. EtG 9o5
Gr. EtF lo95

Gr. EtF 760
Gr. EtG 896
Gr. EtF 724

JL 4o
JL 24

Gr. EtR 682
Gr. EtF 834

Pgh 45
JL 8
JL 25

Gr. EtG 833
Br. Br. IV 3 

Mau 59

Br. Br. II 55 
Br. Br. II 53
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742 Hvor est Du dog skjøn, ja skjøn, ja skjøn
743 0 Helligaandl mit Hjerte
744 Min Jesus^ lad mit Hjerte faa

[Slutning!

745 Nu vi skilles fra hverandre
746 "Herrens Venner ingensinde..."
747 Brødre og Søstre vi skilles nu ad
748 Med Amen slutte vi; vor glade Sjæl skal lære

8o2 Br. Br. II 31
787 Br. Br. II 48
647 Gr. EtF 835

JL lo
729
728
73o EtF 650

Inddeling
RtIM-2 er hverken inddelt med rubrik-overskrifter eller med skillelinier, 

nåx bortses fra den ene skillelinie efter nr. 640. Salmerne grupperer sig i- 
midlertid som vist i indholdsoversigten i en række klart afgrænsede rubrikker.

Vj

I modsætning til RtIM-1 minder RtIM-2 i sin inddeling om R. I RtIM-2 har 
Johs. Clausen og Vilh. Beck forladt den klare tematiske rubrikinddeling. Ga.n- 
ske vist har RtIM-2 i sin sidste trediedel en række tematiske rubrikker, men 
de svarer bortset fra den store rubrik "Hi^imellængsel" i det store og hele 
til tilsvarende rubrikker i R. I virkeligheden er RtIM-2 dog lige så tematisk

I

opbygget som RtIM-1. RtIM-2's første to trediedele følger gudstjenesten og 
kirkeåret. Efter 4 indledningssalmer følger 5 søndagssalmer og derefter 5 guds
tjenestesalmer. Gudstjenestens virkelighed er Helligåndens virke, der igen er 
Guds omsorg for mennesker; menneskets reaktion er troens kamp og sejr. Herved 
afslører Johs. Clausen og Vilh. Beck sig som afgjort kirkelige teologer, for 
hvem kirken og dens gudstjeneste er udgangspunktet for en kristen tilværelse. 
Disse rubrikker svarer til RtIM-l's indledende rubrik "Kirken". Derefter føl
ger rubrikkerne om Jesu liv fra "Jul" til "Jesu Himmelfart"; Pinsens hellig
åndssalmer findes nr.660 og i rubrikken "Helligånden". Efter kirkeårets sal
mer findes salmer for menneskelivet (nr.693”7ol) og for kristenlivet (nr.7o2- 
744)* Menneskelivet er beskrevet med salmer om morgen og aften, livets aldre 
og årstiderne. Kristenlivet er et liv i Jesu efterfølgelse frem mod den krist
nes salige død. I den kristnes liv og død hører han Guds ord og ser han Guds 
Rige; derfor er himmellængselen, længselen mod Guds Rige, hvor døden er over
vundet, og hvor fællesskabet med Jesus er den kristnes virkelighed, grund
stemningen i den kristnes liv.

RtIM-2 er som RtIM-1 et kirkeligt vækkelsestillæg,men i modsætning til 
RtIM-1, hvor rubrikkerne nærmest fremtræder som den nye "Kirkelige Forening 
for den indre Mission"s programerklæring i salmebogsform, giver RtIM-2 en 
redegørelse for Indre Missions kirkelige udgangspunkt og tilknytning, bibel
ske grundlag og kirkelige livsforståelse. Derved supplerer de to tillæg hin-
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anden, samtidig med at de betegner en udvikling i Indre Missions selvforstå
else .

Forfattere
Når Vilh. Beck ventede, at RtIM-2 ville blive "endnu kjaerere" for de vakte, 

end RtIM-1 havde været, tænkte han ikke på samlingens redaktionelle opbygning, 
men på dens salmer. RtIM-1 havde været domineret af Grundtvig og Brorson. Også 
RtIM-2 har en fyldig Grundtvig- og Brorson-repræsentation, henholdsvis 5° og 
22 salmer, ialt 7o> da Grundtvig har bearbejdet 2 af Brorson-salmerne, men væk
kelsens egne salmedigtere er langt bedre repræsenteret, L. Høyer med 2, Jens 
Larsen med 4» Peter Sørensen med 1 og Anders Nielsen med 7 salmer. Dertil kom
mer Johannes Busck, Th. Elmquist, Kr. Karstensen og Julius Lassen med hver 1, 
ligesom C.M. Kragballe har 1 og J.N.L. Schjørring 2 salmer med i RtIM-2. Her
ved vidner RtIM-2 om den salmesang, der voksede frem i de vakte kredse ved si
den af de store salmedigteres salmer. Vækkelsens egne digtere kunne ikke stå 
mål med de store salmedigtere og er i det store og hele glemt i dag, men de 
vidner om, hvor levende salmesangen var i de vakte kredse. Hvor sangen er le
vende, bliver der skrevet og sunget nye salmer; der bliver ikke først og frem
mest spurgt om deres æstetiske værdi, men om deres brugsværdi; derfor kunne 
digtere som Jens Larsen og Anders Nielsen skrive salmer og få dem optaget i 
samlinger som RtIM.

Som i RtIM-1 er Grundtvig bedst repræsenteret i de kirkelige rubrikker. Al
le helligåndssalmerne er af ham, ligesom han gør sig stærkt gældende i rubrik
kerne "Gudstjenesten", "Guds omsorg", "Døden" og "Ordet og Guds Rige". Grundt
vig er repræsenteret i alle kirkeårsrubrikkerne, men kun svagt i den store ru
brik "Himmellængsel", hvor til gengæld Brorson og vækkelsens egne digtere do
minerer. I denne rubrik er der optaget 3 salmer, hentet fra Sveriges nr. 724, 
731 og 735* Disse 3 salmer vidner sammen med nr. 675 om den indflydelse, 
svensk vækkelsessalmesang på dette tidspunkt var begyndt at øve i danske væk
kelseskredse. Den danske vækkelse var udpræget national med en vis forbindel
se med Norge og Sverige. Denne forbindelse med udlandet skulle senere for
stærkes, men er her bevidnet som en naturlig del af vækkelsens hverdag. I en 
anmeldelse af Anders Nielsens "Pilgrimsharpen", der udkom i efteråret 1866, 
skriver Vilh. Beck i forbindelse med Anders Nielsens oversættelser fra svensk, 
at "det er lykkedes Oversætteren at bevare denne inderlige, hjertelige Stem
ning, som er ejendommelig for de svenske Sange"^0) Det var denne "inderlige, 

hjertelige Stemning", der havde fremtiden for sig, ikke mindst i KFUM og K;

4o. IMT, 25«bkt. 1866, s.478
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indtil da havde vækkelsen været luthersk-pietistisk. RtIM-2 står på overgan
gen fra det gamle til det nye; det nye er med, men i hele sit anlæg og ind
hold er RtIM-2 som RtIM-1 et udtryk for den kirkelige luthersk-pietistiske 
vækkelse.

Kilder
I modsætning til, hvad der var tilfældet med RtIM-1, har Johs. Clausen og 

Vilh. Beck benyttet en lang række kilder ved samlingen af RtIM-2. EtF er fort
sat den vigtigste kilde, men er nu suppleret med en række andre. Først og frem
mest har redaktørerne hentet salmer fra Edvard Maus "Psalmer og aandelige San
ge til hver Dag i Aaret" (1858). Denne salmesamling er tænkt som et tillæg til 
Maus andagtsbog "Christelige Betragtninger til hver Dag i Aaret". Mau havde 
1854-185o været sognepræst i Haarslev-Tingjelling og havde tilhørt det sydvest
sjællandske broderkonvent ligesom P.A. Fenger og J.A.L. Holm, sognepræst i 
Venslev-Holsteinsborg-Hyllested 1828-1861, hvis Brorson-udgave fra 185o lige
ledes er brugt ved udgivelsen af RtIM-2. Brorson var og blev vækkelsens ynd
lingssalmedigter, og RtIM-1 havde indeholdt for få salmer af ham. Derfor styr
kedes hans repræsentation i RtIM-2 med salmer, der nu i modsætning til RtIM-1 
blev hentet fra "Brorsons Salmebog", som J.A.L. Holms Brorson-udgave blev 
kaldt. Den var kommet i en række oplag og blev flittigt brugt af de vakte;
Johs. Clausens og Vilh. Becks brug af den er derfor et bevis på dens levende 
brug og ikke et udtryk for deres ønske om at fremdrage salmer, som de ønskede 
at genindføre i menigheden. Fra EtR har Johs. Clausen og Vilh. Beck taget en 
enkelt Grundtvig-salme, ligesom den grundtvigske P.O. Boisens sangbog er be
nyttet, tildels dog kun indirekte, da 699 og 7o2 havde været optrykt i "Den 
indre Missions Tidende" nogle år i forvejen^} 9 Grundtvig-salmer er taget 

fra EtG fra I864. Desuden har Johs. Clausen og Vilh. Beck optaget 5 salmer 
fra"Dansk Kirketidende". Fra de indre-missionske samlinger er der hentet 12 
salmer: 5 fra Jens Larsens samling og 7 fra Anders Nielsens Pilgrimsharpen.
Af disse salmer har Jens Larsens været kendt ikke mindst af de vakte på Sjæl
land, hvorimod Anders Nielsens salmer fra Pilgrimsharpen på dette tidspunkt 
næppe har været kendt udenfor hans egen kreds i Ubby; til gengæld har Vilh.
Beck kendt dem herfra, da han 1862-1865 havde arbejdet sammen med Anders 
Nielsen, efter at denne var blevet lærer i Ubby Sogn, og indtil han selv 
måtte forlade sin<stilling som hjælpepræst efter faderens død 1865* Foruden 
fra disse salmesamlinger har Johs. Clausen og Vilh. Beck hentet en del sal
mer fra forskellige andre salme-, sang-, og digtsamlinger. Til 5 salmer har

41. IMT, 15.sep. 1862, s.191, og i5.sep.l865, s.289.
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jeg ikke f\mdet kilden.
RtIM-2's msinge kilder vidner om, at salmebogsarbejdet har interesseret 

Jobs. Clausen og Vilh. Beck. De er- ikke længere afhængige af ganske få hoved
kilder, men har samlet deres salmer fra vidt forskellige samlinger, idet de 
dog står i gæld til det sydvestsjællandske broderkonvents salmebogsarbejde.
Her har C.F. Rønnes tilknytning til konventet muligvis spillet ind.

Johs. Clausen og Vilh. Beck har ønsket, at deres samling skulle være tid
svarende. Bortset fra J.A.L. Holms Brorson-udgave er RtIM-2's hovedkilder

Q
højst lo år gamle: EtF er fra 1857» B,tG fra I864, JL fra 1856-59* Mau fra 
1858 og Pgh. fra 1866; det samme gælder flere af de salmer, der stammer fra 
tidsskrifter og digtsamlinger. Alt i alt er RtIM-2 en aktuel, selvstændig og 
alsidigt sammensat samling.

Redaktionsarbejdet
Begge samlingerne følger i det store og hele deres kilders tekstformer. 

Småafvigelser som deling og sammentrækning af sammensatte ord, bortfald af spa
tiering, anførselstegn og bindestreger er almindelige, ligesom verbernes fler
talsformer er mere gennemførte i RtIM end i de grundtvigske kilder. Navnet Kri- 
stus og afledninger heraf staves med K.

Et kort indblik i Johs. Clausens og Vilh. Becks salmebogsarbejde giver et 
brev fra Vilh. Beck til Johs. Clausen, 17.august 1866. Vilh. Beck skriver her: 
"Jeg har nu lige læst dine Psalmer igjennem, og synes godt om dem, undtagen 
den om "Kjærligheden, som springer lige ud"; skulle vi ikke lade den springe 
lige ud af Samlingen.Johs. Clausen og Vilh. Beck har forelagt hinanden de 
salmer, de mente buhde med i samlingen, og har derefter diskuteret dem. Vilh. 
Becks brev kunne tyde på, at Johs. Clausen har haft det sidste ord, måske ikke 
alene i dette tilfælde. Taget under eet er RtIM dog uden tvivl både Johs. Clau
sens og Vilh.. Becks værk.

RtIM1s brug
RtIM-1 bg RtIM-2 fik stor udbredelse. Derom vidner de mange oplag. De to 

samlinger blev Indre Missions officielle salmebog, som blev brugt ved møder 
og forsamlinger, hvorfra den fandt vej til den private andagt. Der var brug 
for salmebogen.En fast bestanddel af referaterne i "Den indre Missions Tiden
de" af missionsmøderne er omtalen af den levende sang. Det var almindeligt,

42. Venskab og Samvirke, s.124, Beck til Clausen, 7.aMg» 1866. Jfr. RtIM-2, 
662. Johs. Clausen citerer allerede "Kjærlighed fra Gud" ved et møde i 
Silkeborg Kirke under hans og Vilh. Beck Jyllands-rejse efteråret I865, 
(iMT, 15.feb. 1866, s. 7o).
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at man indledte og afsluttede møderne med at synge indtil flere salmer , og 
de refererede talers mange salmecitater forudsætter en levende salmesang. Et 
vidnesbyrd om Indre Missions høje vurdering af salmesangen er de mange eksem
plarer, der blev uddelt gratis til soldaterne i løbet af krigen 1864^• I regn
skabet for soldatermissionen 186^. figurerer en udgiftspost på 399 Rdl., 5 Mark

45)og 13 Skilling for "Psalmer, udgivne af Missionsforeningen" ;
I sin anmeldelse af Rt-1 skriver Vilh. Beck, at RtIM havde "den Mangel 

tilfælles med de andre Tillæg, at det var ikke af den kirkelige Øvrighed til
ladt til Brug ved den offentlige Gudsdyrkelse, og blev adskillige Steder for
budt, hvor man havde indført det"^} Vilh. Beck havde selv brugt RtIM-1 ved 

gudstjenesterne i TJbby Kirke.. I sine erindringer fortæller han om, hvordan han 
havde valgt salmer fra tillægget til sin faders efterfølger, provst Jensens 
tiltrædelsesgudstjeneste i Ubby Kirke. Provst Jensen var anset for at være ra
tionalist, men han tillod brugen af tillægget ved gudstjenesten, og "dermed 
var det jo indført for Fremtiden". Efter gudstjenesten fortsatte de vakte med 
at synge "deres sædvanlige Sange". Vilh. Beck havde frarådet dette, men provst 
Jensen blev stærkt bevæget-over "denne friske levende Sang"^} Som den levende 

vækkelsessang havde vundet menigheden i Ubby og gennem den provst Jensen, fik 
vækkelsessalmerne sognemenigheden i Ryslinge, hvortil Johs. Clausen blev kal
det 1866 som Vilh. Birkedals efterfølger, til at synge, sådan at sangen i sog
nekirken snart blev ligeså levende som sangen hos den frie menighed i Nazareth- 
kirken hos Vilh. Birkedal. ^

Fra RtIM til Rt-1«

Ved at bidrage til en levende menighedssang blev RtIM en af forudsætningerne 
for Rt-1. Da Roskilde Præstekonvent i efteråret 187o nedsatte et udvalg til at 
udarbejde et forslag til et tillæg til R, fik Johs. Clausen sæde i dette udvalg. 
Selvom han på dett.e tidspunkt var på vej ud af Indre Missions bestyrelse p.g.a. 
sin stadig mere positivé holdning til Vilh. Birkedal og med. ham den grundtvigske

43* IMT, 15.nov.1866, s.498 (referat af missionsmødet i Ubby 13.sep.1866): 
"...og først sent paa Aftenen efter at have sunget mange glade Psalmer, 
skiltes vi ad".

44* IMT, 25.jul. I864, s.349, referat af Vilh. Becks tale ved missionsmødet i 
Høve 15.jun. 1864: "For disse Penge (sc. der indkom ved Indre Missions ind
samlinger til soldaterne) have vi indkjøbt hellige Skrifter, Nye Testamen
ter..., Psalmebøger og andre større eller mindre gudelige Skrifter, som for 
største Delen ere bievne uddelte for Intet blandt Soldaterne."

45. IMT, 15.jan. 1865, s.27ff.
46. IMT, 6.feb. 1876, s.73.
47. Vilh. Beck, s.57 f.
48. Poul Hansen i Fyns Tidende 17.apr.1932, her efter J. Kr. Carlsen: Johannes 

Clausen..., s.6l.
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retning, var det naturligt at lade haip repræsentere Indre Missions interesser, 
da han kendte den indre-missionske sang indefra og havde været medudgiver af 
RtIM.

49)I et brev til salmebogåkommissionen 2.september 1871 anfører Johs. Clau
sen, hvilke salmer fra RtIM, han ønskede skulle optages i et tillæg til R.
Først og fremmest ønskede Johs. Clausen numrene 747» 675» 745» 652, 758* 572, 
721 optaget, men derudover også numrene 642, 657* 660, 711* 729* 715* 75° °S 
582. Af disse 15 salmer blev ialt 8 optaget i Rt-ls numrene 747, 675, 745* 758, 
572, 657, 660 og 711.

Som det fremgår ai oversigten over hvilke af RtIM's salmer, der er fælles 
for RtIM og Rt-1, findes 58 af RtIM-l's 63 og 64 af RtIM-2's 115 salmer i Rt-1. 
Af Grundtvigs salmer findes 18 og af Brorsons salmer findes 17 ikke i Rt-1. I- 
sær det sidste er bemærkelsesværdigt, da der i Rt-1 findes 34 Brorson-salmer. 
Der er således i Rt-1 optaget 19 Brorson-salmer, der ikke findes i RtIM. Denne 
ikke ubetydelige forskydning i bestanden af Brorson-salmer understreges af, at 
de Brorson-salmer fra RtIM, der ikke blev optaget i Rt-1, er mere vækkelsespræ
gede end de Brorson-salmer, der blev optaget i Rt-1 uden at have stået i RtIM* 
Det samme gør sig gældende med hensyn til udvalget af Grundtvig-salmer. Det er 
især RtIM's vækkelsessalmer, der ikke blev optaget i Rt-1. Ingen af Jens Lar
sens eller L. Høyers salmer og kun en af Anders Nielsens 7 salmer i RtIM fin
des i Rt-1. Alligevel kunne Beck i sin anmeldelse af Rt-1 skrive, at "næsten
alle de Psalmer, som ere os de kjæreste i vort eget Tillæg ere optagne i det 

5o)nye*" / Bedk foretrak åbenbart gode kirkelige salmer fremfor kunstnerisk me
re tvivlsomme vækkelsessalmer.

Rt-1 har i vid udstrækning andre tekstformer end RtIM. Det er muligvis 
dette forhold, der har irriteret Vilh. Beck,og som har været den aktuelle år
sag til hans kritik af de småforandringer, der "virker... saa afskyeligt for
styrrende", som han udtrykte ’det i sin anmeldelse af Rt-1 i 1876^1^

I Rt-1 findes 5 salmer, hvorom det oplyses, at de er taget fra "Indre 
Missions-Foreninges Psalmebog". Det drejer sig om RtIM-1 583 og RtIM-2 675*
645, 747 °g 757. Disse 5 salmer udgør RtIM's særstof i Rt-1^2^ men RtIM's ind-

49. Johannes Clausens privatarkiv i Rigsarkivet, arkivnr.5291, pk.6.
50. IMT, 6.feb.l876, s.74f.
51. Se note 3°» s.60.
52. De 5 salmer har næppe anbefalet RtIM i ikke-indremissionske kredse, sml.

E. Maus omtale af de 5 RtIM-salmer i Rt-1: "Den indre Missionsforenings 
Samling har afgivet 6 Psalmer og Sange af temmelig ringe poetisk Værd; For
fatterne er ikke nævnt".(Tallet 6 skyldes, at E.Maus anmeldelse fra 1872
er af det forslag til Rt-1, som senere blev revideret før autorisationen 
1875)* Theologisk Tidsskrift 1872, s.37°»
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flydelse har været langt større. RtIM var med til at sikre Brorson-salmernes
53)plads i den indremissionske vækkelse , og lærte Indre Missions tilhængere at 

synge Grundtvigs salmer, hvorved Grundtvig blev hele den danske kirkes og ikke 
kun en enkelt kirkelig retnings salmedigter. Derved har RtIM, sådan som dens 
udgivere ønskede det, bidraget til at gøre den indremissionske vækkelse kirke
lig.

53* Ifølge pastor Johs.Pedersens meddelelse til Karl Clausen skal RtIM have 
haft direkte indflydelse på den indremissionske vækkelses Brorson-reper- 
toire. Karl Clausens Folkelig Brorson-Sang, s.3.

TILLÆG 1

Kilder til RtIM-1 udover EtF og Er-M

583 Dansk Kirketidende 2o.okt. 186l 
588 H.A. Timm: Christelige Sange 1852
604 (V. Birkedal: En Livs-Førelse II I863-I864)
605 Mau 168
632 Jens Larsen (JL) 1859* 72

Kilder til RtIM-2

Br I-IV
635,
74o,

EtF
634,
656,
691,

EtG8
642,

JL
724,

Mau
636, 640, 644, 652, 657, 661, 666, 70I, 7o4» 7o7, 71o, 714, 715, 736

Pgh
674, 675, 676, 677, 678, 679, 729

P.O. Boisen
662, 699, 7o2

Dansk Kirketidende

637, 668, 669, 671, 672, 680, 686, 688, 690, 692, 716, 717, 735, 
741, 742, 743

638, 639, 641, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 651. 653, 654, 655, 
660, 663, 664, 665, 667, 673, 681, 682, 683,(684), 685, 687, éø9, 
7o5, 7o9, 718, 720, 721, 723, 728, 744, 748

67o, 693, 696, (711), 712, 719, 722, 734 

725, 731, 733, 745

737 (25.maj 1862), 739 (4.okt.l863), 746 (3.jun.l866)
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Desuden følgende enkeltsalmer: 2658 Ingemann: Højmesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage 1843
694 P.A. F.enger: Morgen- og Aften-Sange 1858
695 Kr. Arentzen: Digte 1854
698 Julius (Gerson): Digte for Børn 1845 
7oo Kirkelig Samler 1857* s.115-118
705 Brandt og Helveg: Den danske Psalmedigtning I I846
706 H.A. Timm: Christelige Sange 1852 
7o8 Chritian Richardt: Smaadigte 1861 
726 EtR
73° Indre Missions Tidende 1.juli 1866 
738 W.A. Wexels: Religiøse Digte 1858- 
747 Peter Sørensen: Min Troes Vidnedsbyrd 1852 og 

Fr. Boye: Skat-Kiste, evnt. 7*°pl* I846
645 er første gang trykt i RtIM-2 

Ukendt kilde: 659, 697, 713, 727, 732

TILLÆG 2

Danske forfattere og bearbejdere.

RtIM-1 RtIM-2

H. Agerbæk
Begyndelse og slutning: 629 

K.A.E. Arentzen
Morgen og aften: 695

J. Aschlund
Jesu efterfølgelse og korset: 7°7

V. Birkedal
Omvendelse: 604

F. Boye
Himmellængsel: 736 
Slutning: 747

C.J. Boye
Omvendelse: 6o9 Søndag: 640

Årstiderne: 7ol

H.A. Brorson
Omvendelse: 592, 594, 595, 600, Indledning: 634, 655, 657 

60I, 6o7 Guds omsorg: 668
Vækkelse: 611, 6l6, 617 Troens kamp og sejr: 669, 67I, 672
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Begyndelse 'og slutnings 650 Juls 680
Jesu opstandelses 686, 687
Jesu lidelse og døds 688, 690
Jesu himmelfarts 692
Dødens 716, 717
Himmellængsels 726, 734, 735, 74o,

741, 742, 743

J. Nordal Brun
Omvendelses 608 Slutnings 748

J. Busck
Himmellængsels 739

GI.dansk
Guds Rige s 589 Helligåndens 652, 654

Ordet og Guds Riges 722

Dansk, ukendt oversætter
Vækkelses 62o

T. Elmquist
Himmellængsel s 73°

J. Gerson
Børn og gamles 698

N.F.9. Grundtvig
Kirkens 571, 572, 573, 574, 575, 

576, 577, 578, 582
Jesus Kristuss 584, 585, 586, 587 
Guds Rige s 589
Omvendelses 597, 599, 6o2, 606, 

6o7, 608, 6lo 
Vækkelses 619, 621, 622
Dåbs 623, 624, 625, 626 
Familielivs 627
Begyndelse og slutnings 631, 633

Indlednings 636
Søndags 638, 639
Gudstjenestens 642, 643, 844 
Helligåndens 646, 647, 648, 649, 650 

651, 652, 653, 654, 655, 
656

Guds omsorgs 657, 660, 661, 663, 664,
665, 666

Troens kamp og sejrs 670, 673
Juls 681, 682
Påskelørdags 683
Jesu opstandelses 685
Jesu lidelse og døds 689
Jesu himmelfarts 691
Morgen og aftens 693
Børn og gamles 696, 699
Jesu efterfølgelse og korsets 7o4, 7o5,

7o9
Dødens 711, 712, 718, 719, 72o
Ordet og Guds Riges 721, 722, 723 
Himmellængsels 726, 728, 734, 744

L.C. Hagen
Døden: 718
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M. He«elvmd
Helligånden: 652

L. Høyer
Himmellængsel: 724, 735

B.S. Ingremarm
Omvendelse: 59°
Vækkelse: 618

Gudstjenesten: 641
Guds omsorg: 658, 667
Påskelørdag: 684
Jesu efterfølgelse og korset: 7°2 
Døden: 71o

M. Jensen
Kirken: 585

S. Jonæsøn
Vækkelse: 622

K. Karstensen
Gudstjenesten: 645

T. Kingo
Kirken: 579» 581
Omvendels&V .596, 596
Vækkelse: 615
Familieliv: 628

Morgen og aften: 694

C.M. Kragballe
Årstiderne: 7°o

J. Larsen
Begyndelse og slutning: 652 Himmellængsel: 725, 731» 733 

Slutning: 745

J. Lassen
Himmellængsel: 737

B.C. Lund
Himmellængsel: 744

A. Nielsen
Jul: 674, 675, 676, 677, 678, 679 
Himmellængsel: rJ2^

P. Palladius
Helligånden: 649

H. Paulli
Guds omsorg: 66l
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C. RichardT

J.N.L. Sch.iørring

H.C. Sthen
Vækkelse: 621

P. Sørensen

H.A. Tinun
Guds Rige: 588

Ukendt forfatter
Kirken: 580 
Omvendelse: 591» 595 
Vækkelse: 612, 613, 614

Jesu efterfølgelse og korset: 7o8

Guds omsorg: 662 
Slutning: 746

Guds omsorg: 657
Jesu efterfølgelse og korset: 7o3

Slutning: 747

Jesu efterfølgelse og korset: 7o6 
Døden: 715

Guds omsorg: 659 
Børn og gamle: 697 
Døden: 713, 714 
Himmellængsel: 727* 732

W.A. Vexels
Omvendelse: 6o5 Himmellængsel: 738

B.C. Ægidius
Omvendelse: 603

ENGELSK
J. Allen

Dåb: 625
V.H. Bathurst

E. Bickersteth

J. Hart 

J.C. Jacobi 

J. Montgomery

Mary Shindler

A.M. Toplady

Fremmedsprogede forfattere

Helligånden: 647

Helligånden: 655

Helligånden: 65I •

Helligånden: 655

Helligånden: 653

Himmellængsel: 733 
Helligånden: 655
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J. Watts

GRÆSK

Johaanes fra Damaskus

ISLANDSK 
S. J6nsson

LATIN
Ukendt forfatter

Adam af St. Victor

Venantius Fortunatus

Hilarius af Poitiers
Jesus Kristus: 586

Jacopone da Todi
Jesus Kristus: 58?

Prudentius 

Rabanus Maurus

SVENSK
Ukendt forfatter

Oscar Ahnfeldt

Betty Ehrenborg

0. Petri

C. O. Rosenius

J.O. Vallin

TYSK
Ukendt forfatter

D. Denicke

Himmellængsel: 751

Påskelørdag: 685

Døden: 72o

Helligånden: 649* 654 
Jul: 682

Helligånden: 650 

Himmellængsel: 728

Døden: 718, 719

Gudstjenesten: 644 
Ordet og Guds Rige: 722

Jul: 675
Himmellængsel: 724 

Himmellængsel: 751 

Himmellængsel: 755 

Ordet og Guds Rige: 722 

Himmellængsel: 755 

Døden: 718

Guds omsorg: 657
Jesu lidelse og død: 690

P. Eber
Omvendelse: 6lo

Helligånden: 648
Jesu lidelse og død: 688
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J. Falckner
Troens kamp og sejr: 669

J.A. Freylinshausen
Jesu opstandelse: 686

P. Gerhardt
Omvendelses 600 Helligånden: 655 

Årstiderne: 7oo
J. Heermann

Vækkelse: 622
Louise Hensel

Morgen og aften: 695
L. Laurenti

Vækkelse: 6l60
L.F.F. Lehr

Vækkelse: 62o
J. Leon

Døden: 717
M. Luther

Kirken: 574, 579
Dåb: 624

Ordet og Guds Rige: 722

J.J. Rambach
Omvendelse: 595

C.F. Richter
Omvendelse: 594 Indledning: 635

J.C. Schade
Troens kamp og sejr: 672

J. Scheffler
Himmellængsel: 726

M. Schirmer
Helligånden: 648

J.E. Schmidt
Troens kamp og sejr: 67I

J.H. Schrader
Vækkelse: 611

Anna v. Stolber«
Døden: 716, 717

J. Zwick
Jesu himmelfart: 692

Peter Balslev Clausen
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En utraditionel Jesus-salme

ved pastor Elith Olesen, Odense

Guds Søn har været her. Og han var mand. 
Han >gik blandt os som en af vore egne. 
Han havde, som vi har, et fædreland 
og mødte der sin næste allevegne.

Han mætted sig mod sult med Jordens brød 
og drak som vi af Jordens'vin med glæde. 
Fra dagens slid han aftenhvilen nød, 
og ofte tog ved gildelag han sæde.

Han'spurgte aldrig efter kald og stand; 
blandt alslags folk han sine venner søgte. 
En frådser og en dranker kaldtes han, 
og aldrig var han nænsom om sit rygte.

Hatts guddoms-herlighed var gemt hos Gud, 
mens her den var af kødets svaghed dækket. 
Og dog i underglimt den stråled ud; 
da talte stumme, da blev døde vækket.

Han frelste andre af den ondes vold, 
gav sultne føde og gav syge helse, 
men tog sin egen død som syndens sold 
og havde ikke magt sig selv at frelse.

Dog blev hans herlighed just åbenbar, 
da han i ensomhed og rædsel døde.
Da blev det kendt for hjertet, hvem han var, 
og hvad han vilde her i Jordens øde.

Guds Søn har været her. Og han var mand.
Han er her nu, og han er alle vegne.
Den hele Verden er hans fædreland.
Han er hos os som en af vore egne.

K. L. Aastrup
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I ”129 epistelsalmer” (G.E.C. Gad, Kbhvn. 1966) nr. 49 har forfatteren selv 
anbragt denne salme under Langfredag med en henvisning til Esajas-bogens 53« 
kapitel om den lidende Herrens tjener, der var overset og ringeagtet i sin sam
tid, men ilcke desto mindre blev "såret for vore overtrædelser, knust for vor 
brødes skyld" og siden "arv^r mange og deler bytte med mægtige, fordi han ud- 
tømte sin sjæl til døden og regnedes blandt overtrædere".

Placeringen forekommer noget anstrengt, da kun et par linjer i salmen di
rekte refererer til Langfredags-begivenheden, og også teksthenvisningen virker 
påklæbet; i bedste fald er det teksten, der kaster lys over salmen, ikke - som 
vanlig, når det gælder en tekst-salme - salmen, der kaster lys over teksten.
Kan den virkelig oprindelig være skrevet som en Langfredags-salme, eller er den 
mon snarere anbragt på denne plads i samlingen, fordi det forekom vanskeligt at 
få den mere hensigtsmæssigt placeret i kirkeårets cyklus?

Salmen selv er imidlertid i særklasse, ikke på grund af helt specielle æste
tiske kvaliteter - skønt den e r god! - men på grund af dens indhold. Vi har 
ikke i Den danske Salmebog en salme, der som denne skildrer Jesus i hans menne
skelighed, utraditionel, spændende, udfordrende, næsten provokerende - og gennem- 
evangelisk!

Den salmebogs-salme, der kommer den nærmest, er nr.125: "Med den enbårnes 
herlighed/ blev ordet kød tilvipse", men der er den karakteristiske forskel, at 
Grundtvigs salme bygger på Johannes-evangeliets Jesus-forkyndelse og gør Jesu 
Tindere til tegnhandlinger, som direkte afslører hans herlighed, mens Aastrup- 
salmen henter størstedelen af sit stof fra de helt anderledes nuancerede synop
tiske evangelier og kompromisløst vover at forkynde det ufattelige paradoks, 
at Jesus just i sin menneskelighed var sand Gud.

Også andre har forsøgt sig, dog vistnok ikke ret mange. Pra andre sangtra
ditioner kan der påpeges enkelte forsøg på at gendigte Jesu liv. I Højskole
sangbogen (ij.udg.) nr.217 har vi Chr. Richardts "Mellem disse grønne høje", 
der letløbende tegner træk af Jesu barndom, dog uden egentlig evangelisk bag
grund; kun med linjerne "dog med tømmermandens hytte/ vil han himlens sale 
bytte,/ til hans gerning er fuldbragt" gøres et svagt forsøg på at trænge ned 
under overfladen. - De unges Sangbog har et par tilløb til et "Jesus-billede", 
nr.112, Olfert Richards "Ung var han, der red i solen" og nr.114, Chr. Ludwigs' 
"Han kom fra himmelherlighedens sale"; begge disse sange er imidlertid i den 
grad præget af trangen til at tegne Jesus-skikkelsen som "det ideale menneske", 
at de mangler enhver dybdedimension.

I og for sig kan det ikke undre, at kun så få salmer og åndelige sange 
prøver at tegne et billede af Jesu liv. Vor trosbekendelse iler jo rask fra 
Jesu fødsel til hans korsfæstelse og mæler ikke et ord om, hvad han har sa&t



-85-
eller gjort under sit jordeliv. På samme måde skarer vore salmer sig trindt og 
tæt om jul og påske; de salmer, der berører Jesu liv, koncentrerer sig fortrins
vis om enkeltudsagn af Jesus, ^nkelthandlinger af Jesus og belyser oftest disse 
ord og handlinger ud fra troen på hans opstandelse og sæde ved Guds højre hånd.

Med Aastrups salme forholder det sig anderledes; i raske rids, men lapida- 
risk stil tegnes et salmemæssigt, usædvanligt, men evangeliebundet Jesus-billede, 
fyldt med spredte hentydninger til nytestamentlige tekster og dog - som det skal 
forsøges påvist nedenfor - strengt sammenholdt af et markant grundsyn.

I en tid med stærk interesse for spørgsmålet om, hvem Jesus var, burde den
ne salme rykkes frem i forgrunden som en dybtborende replik i en debat, der ofte 
bevæger sig på overfladen og forvilder sig ind i besynderlige blindgyder. Som et 
forsøg på at give Aastrups salme en sådan placering er det følgende skrevet.

Ligesom Markus-evangeliet, vort ældste evangelium, vælger salmen sit ståsted 
i den troens påstand, at Jesus var ”Guds Søn"; dermed er muligvis antydet en 
før-jordisk guddommelig eksistens, som imidlertid ikke interesserer digteren, 
fordi det er en tanke, der er affødt af spekulation og fører til en spekulation, 
der er fremmed for den synoptiske evangelietradition. Udgangspunktet er valgt 
for stærkest muligt at sætte Jesu menneskevordelse, inkarnationen, i relief. At 
"han var mand", betyder her som i julesalmens "mand i lys, men dog Gud i løn", 
slet og ret, at Gud blev menneske. I l.vers er der i øvrigt genklang både af 
Fil. 2,6-7: "Han tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig" og af Gal. 4»4: 
"født af en kvinde, født under loven", dvs. som jøde, altså med markant nationa
litet: "Han havde, som vi har, et fædreland". Og ikke blot blev han menneske i 
bestemte menneskelige sammenhænge, men han vedkendte sig fuldt ud sin menneske
lighed og sine sammenhænge. De nytestamentlige eksempler på, at "han gik blandt 
os som en af vore egne", og at han "mødte der sin næste allevegne" er så talrige, 
at nærmere påvisning turde være overflødig.

2. og 3•vers understreger Jesu menneskelighed med en dristighed, der først 
er overgået af Jesus-digte fra de allerseneste år, f.eks. Ester Bocks. Det er i- 
midlertid ikke en fri digterisk dristighed; salmen har i sjælden grad evangelisk 
rygdækning hele tiden. Dristigheden består udelukkende i, at der fremhæves træk 
af Jesu menneskelighed, som salmedigtningen traditionelt forbigår i dybeste tavs
hed.

Det vrimler i de nævnte to vers med evangeliehentydninger, men 2 steder må 
især have været i digterens tanke: Mark. 2,13-17» hvor det fortælles, at Jesus 
først kaldte tolderen Levi til discipel og derefter i Levis hjem havde bordfæl
lesskab med (andre) toldere og syndere, samt Matt. 11,16-19* hvor Jesus siger om 
sig selv: "Menneskesønnen kom, som spiser og drikker, og man siger: Se, hvilken 
frådser og dranker, ven med toldere og syndere!" Men også beretningen om synder
inden, der salvede Jesus (Luk. 7*36ff.), er gyldigt vidnesbyrd om,at "aldrig var
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han nænsom om sit rygte". Når det hedder, at han aldrig spurgte efter kald og 
stand, er det vel tænkt med, at Jesus ikke udelukkende færdedes i de socialt 
lavere lag, jnen også havde samkvem med en Nikodemus og en Zakæus og sad til 
bords i en farisæers husi

4.vers falder tankemæssigt tungere end de foregående vers, fordi det oldkir
kelige dogme om Kristi 2 naturer, den guddommelige og den menneskelige, her in
troduceres som noget på forhånd givet, uden at blive præsenteret som troslære
sætning. Tankegangen er dog forberedt allerede i vers 1 ved sammenstillingen 
af betegnelserne "Guds Søn" og "mand" = menneske.

Forestillingen om den aflagte guddommelighed, der her på jorden er dækket 
af "kødets svaghed", har sin skriftbegrundelse i Fil. 2,6ff.: "Da han var i 
guddomsskikkelse, holdt han det ej for et røvet bytte at være Gud lig, men gav 
afkald og tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig". - Som den her er frem
ført, minder tankegangen om den såkaldte kenosislære (også begrundet i Fil.
2,6ff.), der vil "forklare" de menneskelige træk hos den guddommelige Kristus 
ved at hævde, at han under sit jordeliv aflagde visse guddommelige egenskaber 
som allestedsnærværelse, almagt og alviden.

Kenosislæren er i sin oprindelse og gængse udnyttelse klart apologetisk, men 
Aastrup bruger den ikke i apologetisk øjemed. Den skal blot - så at sige i for
bifarten - tjene digterens egentlige ærindes at tegne et sandt evangelisk Jesus- 
billede. Han ønsker ikke spekulativt at forklare, men vil - uden forsøg på nogen 
logisk uangribelig løsning - forkynde det paradoks, som er og forbliver troens 
hemmelighed.

Udtrykket "kødets svaghed" virker umiddelbart provokerende, fordi det ofte 
er blevet brugt i al almindelighed om moralske brist, men provokationen er såmænd 
lånt hos Paulus, der i Rom. 8,3 siger om Gud, at han "sendte sin Søn i syndigt 
køds skikkelse". Den svaghed, der hentydes til, er vel sådanne konkrete træk, som 
at Jesus græd ved Lazarus' grav, at han kunne gribes af harme (f.eks. ved tempel- 
rensningen), at han i Getsemane gennemrystedes af dødsangst, at han på vej til 
Golgata måtte overlade en anden at bære korset, - og måske især det korsord, hvori 
han røbede sin følelse af gudsforladthed (Mark. 15,34) - et ord, hvortil der se
nere i salmen vendes stærkt tilbage.

Præcist midt i salmen - med 3»linje af 4hVers - indtræder noget af et vende
punkt. Hidtil har de meget menneskelige trækværet dominerende, men nu påpeges 
det, at Jesu guddommelighed dog er til stede og glimtvis stråler frem. Der tæn
kes ikke, som man umiddelbart kunne tro, på en beretning som den om forklarelsen.»v *på bjerget (som Aastrup i en anden salme netop erklærer for "kun en drøm": "Det 
var kun en drøm, at han tog os tilside", Udvalgte salmer, Kbhvn. 1966, nr.15)* 
men der tænkes på Jesu helbredelser, dødeopvækkelser og på bespisningen i ørke
nen. Det er udelukkende hans kærlighed til og omsorg for den nødstedte næste,
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der kalder de skjulte kræfter frem hos Jesus. Tilsyneladende er der en bristende 
logik i forholdet mellem l.og 2.halvdel af 4.vers, men den er givetvis tilsig
tet; det skal på den måde gøres klart,at det er kærligheden til alle nødlidende, 
der er hans egentlige guddoms-herlighed, og dermed er det sagt, at vi - trods 
alt - stadig anskuer Jesus-skikkelsen under "menneskelig" synsvinkel.

5.vers fortsætter slutningen af 4.vers med hentydning til uddrivelse af on
de ånder, bespisning af sultende og helbredelse af syge, dog nu under den syns
vinkel, at Jesus i denne virksomhed er i kampstilling over for "den onde", en 
genuin evangelisk tanke. Samtidig indføres en ny tanke, der er inspireret af mod
standernes spot, da Jesus hang på sit kors: "Andre har han frelst, sig selv kan 
han ikke frelse!" (Mark. 15,32). Det, der fra fjendernes side var ment som ætsen
de hån, viser sig at være den dybe sandhed både bag hans liv og bag hans død: 
Jesus forbliver kærlighedens inderste væsen tro til det sidste. "Guds kærlighed 
til verden kan ikke ytre sig i skikkelse af en despotisk vilje, den kan kun ytre 
sig ved at give", siger Knud Hansen i "Hovedpunkter i den kristelige Troslære" 
(Gyldendal 1961 pag.47)» for kærlighedens almagt "består i, at den aldrig ophø
rer med at være kærlighed. Tydeligst bliver det afsløret ved Jesu død på korset. 
Ydre set er han ganske magtesløs, men selv i den dybeste magtesløshed har han 
bevaret friheden til at elske mennesket". - Igen her aner man en hentydning til 
Fil. 2,8: "Han ydmygede sig selv og blev lydig til døden", ligesom "syndens sold" 
er et citat fra Rom. 6,25 (ældre oversættelse), dog her anvendt i en "synkoperet" 
tankegang, fordi det hos Paulus er vor død, der er syndens løn, - altså påny en 
dristigt udfordrende udtryksmåde og netop derfor egnet til eftertanke.

Efter en række ovérraskelser i de foregående vers af salmen kommer 6.vers 
som den største overraskelse, ja nærmest som en overrumpling. Den herlighed, der 
under Jesu jordeliv var gemt hos Gud og kun strålede frem i enkelte glimt - alt
så for så vidt tvetydig, især hvis man ikke har set til bunds i kærlighedens væ
sen - den blev åbenbar, "da han i ensomhed og rædsel døde". Her synes Aastrup 
for en gangs skyld at knytte til i en tankegang fra Johannes-evangeliet, hvor 
Jesus flere gange taler om sin korsfæstelse som en "ophøjelse", f.eks. Johs.
8,28: "Når I får ophøjet Menneskesønnen, så skal I forstå, at jeg er den, jeg 
er", nemlig Faderens enbårne.

Aastrup gør det dog rystende klart, at "herlighed" og "ophøjelse" ikke skal 
opfattes som "værdighed" og "majestæt". Det sker ved, at ikke blot Johanne s-evan
geliets, men også Lukas-evangeliets version af korsfæsteisens forløb skydes helt 
til side, således at der med Markus (og Mattæus) kun hentydes til det ene kors
ord: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" ("i ensomhed") og til den 
sammesteds givne oplysning, at Jesus udåndede med et skrig ("i rædsel døde"). 
Jesu lidelse og død, der dog optager så megen plads i samtlige 4 evangelier, er 
altså her koncentreret i en enkelt verslinje af fantastisk virkning og det både
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under digterisk og eveuigelisk synsvinkel.
På baggrund af denne for al "pynt" ribbede dødsskildring forbløffer det, 

at fortsættelsen lyder: "Da blev det kendt for hjertet, hvem han var,/ og 
hvad han vilde her i Jordens øde". Måske er der en strejftanke-hentydning 
til den romerske officer, der i Jesu dødsstund udbrød: "Sandelig, den mand 
var Guds Søn" (-Mark. 15»39)» men i sammenhæng med 4. og 5*vers må hovedtan
ken dog være den, at den guddommelige kærlighed, der glimtvis kom til udfol
delse, når Jesus mødte en nødstedt næste, på korset afslørede sit væsens dyb, 
almagten i afmagten. Jesu "herlighed" er ét eneste: en kærlighed, der forblev 
sig selv tro til det sidste og elskede sig til døde i ensomhedens og rædslens 
afmagt.

Det mest tankevækkende er imidlertid ikke, at de fra Lukas og Johannes 
kendte "værdige" korsord og de hos Mattæus omtalte vældige naturundere i Jesu 
dødsstund er uomtalt, men at opstandelsen er uomtalt. Det er jo før opstan
delsen som det - både for evangelisterne og for Paulus - dog afgørende guddom
melige "tegn", at Jesus og hans ærinde på denne jord bliver kendt for hjertet, 
dvs. for troen. Et højst•Utraditionelt credo finder i denne salme sin foran
kring inden for rammerne af Jesu menneskelighed i forvisningen om, at både 
hans liv og hans død afslører en kærlighed, der er langt ud over menneskelig 
kendt og evnet måde at elske på.

Salmen har ikke desto mindre - efter dette første og sidste subjektive ud
brud - et slutningsvers, der forudsætter, at Jesus lever, ligesom salmens be
gyndelse forudsætter, at Jesus er Guds Søn. 7.vers er med ændring fra fortid 
til nutid en let varieret gentagelse af l.vers, sådan som vi også kender det 
fra f.eks. Grundtvigs "Øjne, I var lykkelige". Slutningsverset her forudsætter 
også missionsbefalingen i Matt. 28,19-2o: "Han er her nu, og han er alle veg
ne./ Den hele Verden er hans fædreland. Han er hos os...".

Igen kan der henvises til Fili 2,6-11. Også denne muligvis før-paulinske, 
urkristne hymne går - uden omtale af opstandelsen - lige fra Jesu korsdød til 
hans gudgivne herredømme over himmel og jord. Alt taget i betragtning forekom
mer Aastrups salme mere beslægtet med tankegang og udtryksmåde i Fil. 2,6-11 
end med Esajas kap.53» hvortil der overhovedet ingen direkte hentydning findes. 
Det er i øvrigt ganske tankevækkende, at Peter Kemp i "Engagementets poetik I" 
(Kbhvn. 1974) indleder sin gennemgang af "Kristus-poemet" i Fil. 2,6-11 med 
et afsnit om "Den historiske Jesus-skikkeIse", der indholdsmæssigt følger til
svarende tankebaner som Aastrups i denne salme.

Det er karakteristisk for denne virkeligt originale Jesus-salme, at Jesus- 
navnet ikke forekommer i den; den vil således ikke være anvendelig på en nyt- 
årsdagl Til gengæld vil den kunne benyttes Palmesøndag, da Fil. 2,5-11 er e- 
pisteltekst efter 1.tekstrække - og på adskillige søndage mellem Helligtre-
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konger og Påske samt i Trinitatis-tiden; at den også vil kunne tilføre vore 
Langfredags-andagter et nyt aspekt, skal absolut ikke benægtes.

Det er blot beklageligt, at salmen, så vidt vides, endnu ikke er sangbar. 
Versemålet er en éngangs-foreteelse, som derfor må have sin egen melodi. Det 
burde den have haft forlængst, men laid der hermed ske en efterlysning blandt 
vore kirkemusik-komponister af en brugbar melodi til denne særprægede og stor
ladne salme om Jesu liv og død som åbenbaring af guddommelig kærlighed.

Melodien skal nok komme,i brug. Der er mere behov nu end nogensinde for 
lødige salmer om Jesu liv, - og vi har for øjeblikket praktisk talt kun denne, 
der er anvendelig. Den skal til gengæld nok vise sig at kunne tåle slitage.

Elith Olesen

Noget om bryllupssalmer
ved pastor Christian Lindskrog, Odense

I

Thommissøn anviser som salmer ved bryllup ps.128 i flere forskellige dan
ske gendigtninger og desuden en Jesus-hymne af Palladius. Kingo har også den 
gammeltestamentlige salme og desuden "I Jesu navn skal al vor gerning ske",
"0 ægtestand, du højlyksalig est" og endelig "Af højheden oprunden er", altså 
svarende til Palladius' Jesus-hymne, fordi Ef.5: Kristus som kirkens brudgom 
spiller en fremtrædende rolle i den.

I 16. og 17.årh. betones ægteskabet som Guds ordning, der som sådan er lin
der hans velsignelse; derfor kan man trøstigt bede om og regne med hans hjælp
i nød. Det er overalt forudsat, at ægtefolkene jo er kristne, døbte, står i

\den nådestand, som Guds søn ved sin forsoning har sat dem i. - Denne lutherske 
forståelse har vi endnu eksempel på i D 734* "Vi ønsker vor brudgom nu og 
brud"; den er, som så mange salmer fra den ti<J formet som en bøn til Gud fader, 
søn og helligånd om at være dem nær i timelig og åndelig nød - naturligvis med 
hentydning til brylluppet i Kana og med forvisning om, at Jesus vil træde ind 
også i dette ægtepars hus ( i den opr. svenske original: i deres køkken!) i 
nødens stund. Det er en særdeles god salme og med en fortrinlig melodi; en o- 
vergang brugte jeg den tit, men kviede mig efterhånden derved, fordi samme me
lodi er ukendt, så forsamlingen ikke kunne synge med - om dette problem mere 
senere.

En lignende grundtone har D 52: "I Jesu navn skal al vor gerning ske".
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sora forf. skrev - og sang - til sit åget bryllup. Melodien var velkendt i 17« 
årh. og spiller en stor rolle hos Kingo; nu er også den næsten ukendt; salmen 
har dog været brugt ved bryllupper endnu i dette årh. - Også Kingos evangelie- 
salme D 124: "Hvor saligt var det ægtepar" hører naturligt hjemme i denne sam
menhæng.

Disse salmers indhold og ærinde var ikke forskellig fra andre salmers, bort
set fra hentydningerne til den særlige situation. De syngende forkynder Guds 
ord for hinanden og for sig selv og lovsynger Gud for hans nåde, sådan som Lu
thers mening med salmerne var (jfr. brevet til Spalatin fra jan. I524). Salmen 
udtrykker det for alle fælles: Guds ord til os i Kristus og vort svar derpå i 
bekendelse, lovsang og håb. Man sagde: "vi alle, som...", ligesom der stod i de 
gamle kollekter, til man i 1923 raffineret ændrede det til "alle vi, som...".
Gud elskede verden - "jeg derfor er i tallet med". Salmen udtrykker den fælles 
situation.

Trods de store forskelle mellem dengang og nu, også m.h.t. bryllup og ægte
skab, er der stadig en almen menneskelig, tidløs situation, når der holdes bryl
lup. Og når vi prøver at gøre os klart, hvad salmernes mening er ved et kirke
bryllup, ser vi, at de stadig indgår som led i en sammenhæng og har samme funk
tion, som de altid har haft dér. Der er en helhed: tale, forkyndelse af ægte
skabets indgåelse, ritualet (nok det mindst sigende), forbøn, velsignelse, sal
mesang - og ikke at forglemme hele atmosfæren deromkring, familiens og slægtens 
forsamling, eller dens fraværelse, alle de individuelle forhold osv. Hvis den 
dag kommer - og det gør den jo nok - da borgerlig ægteskabsstiftelse bliver o- 
bligatorisk, må man antage, at der vil blive gjort megen brug af "kirkelig vel
signelse", og der vil situationen være den samme.

Det er betydningsfuldt, at salmesang - selve det at synge salmer - er et 
væsentligt led i det ritual, den folkelige religiøsitet holder sig til. Når de 
kirkelige handlinger har holdt deres stilling i befolkningen, som de trods alt 
har indtil nu, hænger det sammen med, at de fleste i livets centrale begiven
heder ikke vil undvære en form, der er med' til at udtrykke, hvad man selv har 
svært ved at give udtryk for. Her er kirkens vielsesform en hjælp, her er en 
form, der har alvor og værdighed og betydning ud over, hvad man umiddelbart 
"forstår"; det er, hvad man har brug for. Og så tager man med i købet - ja 
forventer måske endda, hvem ved? - at der i hvert fald også siges noget helt 
andet, end man egentlig kom for: evangeliets forkyndelse! Naturligvis sker det 
tit, at folkereligiøsiteten bemægtiger sig, hvad den kan, dels ved præstens 
hjælp (hans tale, misforstået, eller måske ret forstået), dels ved en bryllups- 
marsch eller ved valg af de mest udvandede salmer. Men bundetheden til tradi
tionen kan også vise sig anderledes. Salmer "nedarves" ofte - indtil for nylig 
gennem skolen, men ogs.å gennem familien. En mand bestilte bryllup, og det skul-
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le være Met rigtigt smedebryllup"! Han havde selv forslag til salmer, men var 
i tvivl, for "det er vist egentlig nogen, man synger til begravelse". Det var 
D 31 °g 46. En meget oplysende situation i mere end een henseende. De blev na
turligvis sunget..

Eksemplet viser endvidere, hvad da hver kan sige sig selv, at næsten hele 
salmebogen kan bruges ved kirkelige handlinger, også bryllup. Man hører om, at 
der er kirker, hvor der hver gang synges D 738» 739 og 74°. Det er da for tå
beligt! - Begrænsning i brugen af hele salmebogen er der naturligvis, af to 
grunde. Det er de pågældendes fest, ikke præstens; derfor kan han ikke tillade 
sig uden videre at bestemme, hvad der skal synges. Ofte møder de selv med for
slag, f.eks. nævnte tre. Men min erfaring er, at de fleste er meget forhand
lingsvillige; ja tit er deres egne forslag forlegenhedsudveje, og i virkelig
heden håber de, at præsten som sagkyndig vil hjælpe dem i den uvante situation 
til det bédst mulige. Resultatet bliver ofte et kompromis. Insisterer de på 
deres egne ønsker, må det blive ved dem. Men det er ikke det almindelige, når 
man kommer til at snakke om sagen og de får øjnene op for andre muligheder.

For det andet er der som regel en stærk begrænsning p.g.a. melodierne og 
bliver det vel i øjeblikket mere og mere. Her vil jeg strække mig langt - for 
det er som sagt deres fest. Men i mange tilfælde er det muligt at tage en 
kendt melodi, selv om den ikke er den bedste til den salme, så de dog kan syn
ge med. Et godt eksempel på det er D 25, som er særdeles velegnet til lejlig
heden, og for ikke kirkevante kan man bruge Crugers (DK 292), som næsten alle 
kender. Af samme grund må man ofte ty til DK 215, lol og 221 - den sidste f. 
eks. til D 391♦ der er fortrinlig som slutningssalme. Det giver trods alt man
ge gode muligheder. Ud over de mange, der altid kan bruges, deriblandt lovsan
ge, kan der f.eks. blive tale om som den første at synge en med tilknytning 
til årstiderne og til kirkeåret - omkring jul f.eks. D 89 (jfr. "Af højheden 
oprunden er" hos Kingo; der er altså gammel tradition for sligt!). Langt de 
fleste er godt tilfredse med et sådant valg.

Hvad de syngende får ud af salmerne ud over det rent rituelle, er ikke 
til at vide, og det bliver deres egen sag. Der er brudepar, som er meget om
hyggelige i deres valg; men de fleste er nok så opfyldt af de meget nærliggen
de ting, eller så nervøse, at der ikke er rum for andet; så opsluges salmerne 
af den almindelige stemning, og det er der vel ikke noget at sige til - de op
fatter nok heller ikke meget af talen. Men det er ikke ualmindeligt, at brude
parrets forældre og andre er meget opmærksomme og påskønner en salme, der si
ger noget.

Det er sjældent, salmerne synges med indtrængende forståelse - det er de 
simpelthen oftest for vanskelige til, og selve det at synge beslaglægger op
mærksomheden. Og man giver sig da slet ikke til at analysere og dissekere,
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som vi præster af faglige grunde kan finde på - og da ikke uden tabl For hvor 
bliver kunstværket af? Derimod kan en efterlæsning åbne meget - det gælder nok 
endnu mere ved begravelse end ved bryllup. Alligevel er der noget ved den al
mindelige syngen med, der kan få betydning. Det er noget primitivt, der kan 
skes situationen er givet, den der ligger ud over det velkendte og daglige, 
men netop på det nøjeste er knyttet til dagligdagen og får vidtrækkende følger 
for den. Denne situation møder salmen, der siger noget ud over, hvad man ellers 
sådan siger og hører; ting og sager nævnes, som ellers ikke nævnes; ord bruges, 
som ellers holdes tilbage. Det er, som om noget skjult eller fortiet kommer for 
dagen, noget man kun lige aner, men på en måde altid har vidst var der. Det er 
ikke sådan at udtrykke, hvad det er eller hvordan det er. Men her sidder man 
pludselig og sigers

hvert dit værk er stort vidunder, 
i din visdom ingen bunder, 
som af den har øst.
Kun en dåre tør det nægte, 
at hos dig er alting ægte, 
alting mageløst I

ellers
skønt vi ham højt fortørnet har, 
for ret dog nåde gik, 
og tit for straf, vi skyldig var, 
velgerninger vi fik.

ellers
ligne vor Fader ejegod,
■som sig af hjertet forbarmer, 
som, når vi falde ham til fod, 
løfter os op og omarmer, 
det må vi alle i det små, 
det kan vi alle godt forstå, 
som har et menneskehjerte.

Ja vist, vi forstår det. Og alligevel: hvem forstår det? Og hvem kan ikke få 
en anelse om, at man er ført hen, hvor man ikke vil, og dog skal?

II
Når vi nu skal se lidt nærmere på de egentlige bryllupssalmer, der står i 

D, kan det være oplysende som parallel eller modstykke først at lade Luther ta
le om, hvad ægteskabet er, f.eks. i "Vom ehelischen Leben 1522". Han går ud fra 
Gen.l og fastslår, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde og til at forene 
sig og formere sig. Men det særlige i hans opfattelse ser vi, når han polemi
serer både mod det katolske syn og mod den "hedenske" spot og nedrakning af æg
teskabet: den kristne mand må spærre øjnene op og sige: hvordan er dog jeg ble
vet værdig til uden min fortjeneste at tjene Guds skabning, så jeg kan være vis 
på at gøre hans vilje (altså i modsætning til de selvvalgte gerninger)? Han ser
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hvor kostelige de ringe, foragtede gerninger er og undrer sig, at han virkelig 
må holde det barn, han har avlet, vugge det, gøre rent, vaske bleer, ligge vå
gen om natten, når det græder, sørge for alt for barnet og dets mor osv. (dette 
er skrevet i lé.årh.l). På samme måde skildres kvindens situation. - Når Gud 
har villet ægteskabet, skal han også nok se til, at der bliver nok til hustru 
og børn af føde og klæder. Og til sidst: Luther ved vel, at alt er fordærvet 
ved Adams fald, og at ingen ægteskabelig pligt gøres uden synd; men Gud tilgi
ver af nåde, og fordi ægteskabet er hans ordning, opholder han midt i og gen
nem al synd alt det gode, som han har plantet deri og velsignet.

- - - D 52 og 734 er omtalt. Resten er fra 19.årh., de fleste af Grundtvig.
739 af Paulli er efter min (naturligvis begrænsede) erfaring noget på retur 

i folkeyndest, men dog stadig meget brugt; den er nok mere udskældt af teologer 
end nogen anden salme, jo ikke uden forbindelse med dens hyppige brug. Det be
gyndte med Laubs bittert-humoristiske ord i "Musik og Kirke"; en anden (vistnok 
Wøldike) kaldte den en versificeret bordtale. Uffe Hansen taler om "dens mang
foldige og flagrende billeder", og kritikken kulminerer med N.O. Jensen: "en 
forfinet og overkultiveret æsteticisme, der tager sandhed og alvor ud af de e- 
vangeliske ord og billeder den bygger på", og Holger Brøndsted: "Sådan et ord
fyrværkeri er en dekoration på det festhungrende bourgeoisis overflødighedshorn" 
(begge citeret efter Helge Dahns Salmehåndbog). Jeg skal kun tilføje, at med 
Hartmanns gyngen ustandseligt op og ned-melodi har den fået, hvad den fortje
ner (besynderligt at netop Hartmann har lavet så mange usædvanligt dårlige sal
memelodier) .

D 74o: både Malling og Dahn gør rede for historien om salmen. Det er da 
kønt og rigtigt, hvad der står i den; blot har man en fornemmelse af, at det 
hele nok ikke er så problemløst, som man får indtryk af, navnlig ikke brugt ved 
bryllup, hvad i og for sig ikke er dens emne. Både den og 739 er nær beslægtet 
med de mange søde altertavler, vi fik i kirkerne i det samme tidsrum. Men det 
fatale er den "yndige brud" i v.2, der kommer til at dominere hele salmen i 
de syngendes bevidsthed. Billedet svarer her ikke til den bibelske brug af 
"brud", eller for den sags skyld Brorsons; det er et rent æstetisk billede, 
syns- og følelsesmæssigt stærkt, tankemæssigt svagt og uklart, så det afsted
kommer vildledende associationer - og netop derfor er det så yndigt ved et 
bryllup.

D 738* I "Kvinden i Grundtvigs salmer" i bogen "Fra Grundtvigs salmeværk
sted" siger Magnus.Stevns: "Når han (Gr.) tænker på mand og kvinde er han ti
est nået langt forbi bryllupsfestens lyksalighed for i stedet at hæfte sig 
ved den fælles oplevelses rigdom, ægteskabet kan indebære for parterne. Den 
eneste bryllupssalme af værdi, han selv er mester for, blev skrevet til et 
sølvbryllup, hvor brudeparret allerede gennem lykkelig erfaring véd, at "det
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er så yndigt at følges ad” ”.I samme bog har Stevns en udførlig analyse af den
ne "Grundtvigs eneste bryllupssalme af værdi", og det ville her være i bedste 
fald overflødigt at bringe en ny. Derimod er der grund til at tilføje, at det 
er den eneste af Grundtvigs bryllupssalmer, der ikke er så at sige i kirkeligt 
regie. Ægteskabet får lov til at være den rent menneskelige affære, det er. Der 
er, uden at det siges direkte, tale om det faldne og genfødte menneske, der får 
givet at leve i ægteskabet i Guds fred, under hans trofasthed, i fortrøstning 
og håb. Her prises så den menneskelige kærlighed som det bærende. Der er i vir
keligheden ingen væsensforskel mellem dette og Luthers før citerede udtalelser, 
selv om det er udtrykt i et helt andet sprog, og stemningen er en anden. Vi er 
helt og holdent i det almindelige menneskeliv, som det gives os at leve under 
Guds nåde.

Derimod i 735t 736 og 741 er vi ikke blot i verden, men også eller snarere 
i kirken, hvad det så ellers vil sige - til tider er det ved selve vielsen i 
kirken. Men der er dog forskelle.

I 735 er det "kirkelige" ganske Vist sprogligt mest gennemført - måske er 
det grunden til, at Stevns frakender den værdi; men det forekommer alligevel u- 
retfærdigt. Så vidt jeg kan se, er der ikke noget, der taler imod at forstå den 
ganske på linie med 738* et menneskeliv i ægteskab, der leves - og det er så det, 
"kirken", "klippeborgens skygge" v.4, betyder - i tro på Guds nåde og under hans 
omsorg og beskærmelse. Som Gud har bygget sit hus på klippen - kirken der står, 
selv om tårnene falder - sådan kan han også bygge vore små hytter omkring den, 
og de skal stå trods uvejr og alt ondt. Vi befinder os i Danmark, "på den åbne 
slette", og ser for os kirken oppe på banken og huse og gårde lejret rundt om den. 
Her og på den måde er livet givet os. "0, her er godt at være i Herrens kirkely". 
Der er ikke tale om nogen kirkelig indsnævring af tilværelsen; men salmen siger,

« at den Gud, som byggede huset der består - frelsens Gud - er den samme, der gi
ver os at leve dette liv i fortrøstning til ham. Derfor kan den munde ud i den 
lovsang, hvor der er højt til loftet, ægte glæde og tilbedelse.

D 736 og 741 kan vi tage under eet. De bruger hver sit billede på kærlig
heden: blomsten fra paradis og lyset; men grundtanken er den samme, og den er ik
ke behagelig. Her får ægteskabet ikke lov til at være en menneskelig affære, med 
de gaver og de krav, det rummer på dette livs vilkår; men ved Jesu hjælp skal kær
ligheden sublimeres, så den bliver den ægte; rene, paradisiske kærlighed. Her 
blandes alting sammen, man løber ind i tvetydige sproglige udtryk, så man ikke 
ved, hvor man befinder sig, og hvad der er hvad.

L.L. Albertsen har flere gang^ kritiseret de professionelle, ortodokse salmer, 
sidst i HM 1975* !• Han skriver her s.22: "Jeg tror, at det er gavnligt med lej
lighedsvise indsprøjtninger af individualistisk foruroligelse, med balancegang 
på randen af ortodoksien". Der peges her med rette på problemet med salmens dob-



beltansigt: forholdet mellem salmen som forkyndelse af noget bestemt og den 
kunstneriske skaben. Men man skal jo ikke glemme, at de største salmedigtere 
ganske bevidst ville skrive salmer til gudstjenestebrug og ganske prosaisk sat
te sig ned og gjorde det - det gælder som bekendt også Grundtvig. Og samtidig 
har ingen skrevet bedre og større salmer, der også er kunstværker "med balance
gang på randen af ortodoksien". Nogen vil måske finde, at 736, der jo i og for 
sig er meget smukt poetisk formet, hører til denne kategori. Jeg selv må be
kende: jeg kan ikke lide lugten og forlader bageriet.

Christian Lindskrog
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Anmeldelser
INVESTIGATIO MEMORIAE PATRUM.
Libellus in honorem Kauko Pirinen. Helsinki 1975* 552 s.
I festskriftet til den ansete finske patristiker, professor i kirkehisto

rie ved Helsingfors Univ., Kauko Pirinen til dennes Jo års dag har professor 
Niels Knud Andersen et hymnologisk bidrag, "Danske salmer i den Finlands-sven- 
ske salmebog", s.413“437« Efter en oversigt over de 26 salmer af dansk oprin
delse i den svensk-finske salmebog 1943 ” af dem er 5 ikke optaget i Den danske 
Salmebog - gennemgås den enkelte salmes historie samt hvornår og hvordan den 
vandt indpas i Finland.

Undervejs bliver en og anden hævdvunden opfattelse revideret. Således an
tydes det s.42o, at den såkaldt Tausenske En Ny Psalmebog har foreligget med 
et 1.tillæg allerede 154o-42. Der er øjensynligt nye salmebogshistoriske stu
dier i anmarchl

Ved omtalen af salmen Herre Jesu Christ, Min Frelser du est, har der ind
sneget sig nogle fejl. Digteren H.C.Sthen må formodes at have levet 1544-l6lo, 
og ikke "ca.154o-l6l6". Det er ikke rigtigt, at salmen straks blev optaget i 
salmebøgerne. Såvidt vides gik der 25 år, inden den i l6l3 kom ind i en større 
dansk salmesamling. Derimod træffes den allerede i svensk oversættelse i En li
ten Psalmbok l6o2, en oversættelse, der næppe som hævdet kan være begået af 
S.A. Forsius.

Jeg ville også være lidt forsigtig med at tilskrive samme Sthen verset 
Vor Herris Jesu Christi Fred (s.422). Ganske vist træffer vi det første gang - 
i 1578 - hos ham. Men når det i den flg. tid dukker op som isoleret vers i 
de øvrige nordiske lande, behøver forklaringen ikke være, at det har "revet 
sig løs" af Sthens kontekst. Snarere kan der være grund til at antage, at alle
rede Sthen har forefundet det som enkeltvers og føjet det til en oversættelse.
På den måde har han villet redde det fra glemslen. Således gjorde også siden an
dre digtere med samme vers.

I karakteristikken af Brorsons Jeg gaaer i Fare, hvor jeg gaaer, s.425» sy-
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nes N.K.A. - sikkert under påvirkning af Hans Brix - at opfatte de tre første 
vers om jordelivets trængsler, de tre sidsteJ'om livet efter døden. Sådan forstår 
jeg i alt fald N.K.A.'s konklusion: "Altså faren her og freden hisset". Men det 
er vel Brorsons mening, at hele salmen handler om dette liv, der både er en van
dring i fare og trængsel etc. og vandring blandt engle, med Jesus etc. Salmen 
står da også i DBS under rubrikken "Guds omsorg", og ikke under en evt. rubrik 
om "himmellængsel".

Tilgangen af de 26 danske salmer er kommet i tre etaper. I den Finlands
svenske salmebog 1886 er der 9* mens 13 stammer fra tillægget i 1928 og de 4 
sidste føjedes til i 1943* De fleste er kommet til Finland via Sverige, kun et 
par stykker er oversat direkte fra dansk. Af vore mere kendte digtere er Grundt
vig repræsenteret med 7 salmer, Ingemann med 3, Sthen og Brorson med hver 2,
Timm og Boye med hver 1. Kingo mangler helt.

Jens Lyster

Tilføjelser til Helge Dahns artikel S. 46
Aastrup: Bvangeliesalmer 1969, 

nr. 68.
5o (E.Cruciger) 0.Petti: Forlossningen år

vunnen
64 16.årh. Vålsignat vare Jesu namn do nr. 9o.

119 Franzén: Den korta stund jag vandrar hår do nr. 63.
172 Runeberg: En dyr klenod do nr. 7o.

HD

Supplement til Salmebibliografi 1961-1972
Fra pastor Helge Dahn og andre har vi modtaget flg. supplement til biblio

grafien i HM 1974 s,188ff.

ad s.19o 
ad s.19o

ad s.191 
ad s.192 
ad s.195

ad s.197

ad s.197

ad s.198 
ad s,198

E.Brahm: Salmebogen i Kirkehistoriens Lys, trykkested? 1964.
E.Thomsen: Et og andet om Evang.-Christelig Psalmebog, Danske Studier 

1961, s.45-66.
A.Malling: Er Brorsons salmehæfter pirattryk? DTT 1963, s.129-148.
S.Holm: Kingos, Brorsons og Grundtvigs Julesalmer. Julen 1963. 46 s.
H. Vilstrup: Hvornår digtede Brorson sine salmer? Kirkens Verden 1964»

s.182-192.
L. Brøndum: Salmerne i Den danske Folkekirkes Gudstjeneste. Præsteforen. 

Bl.1963. Forslag til Ritualbog, 1963» s.143-148.
A. Malling: Salmesangen ved gudstjenesten, Roskilde Stiftsblad 1965*

s.99ff.
0. Lund Pallesen: Forslag til salmevalg. Præsteforen.Bl. 1964* s.67-68.
B. Roesen: Salmeordningen ved den danske gudstjeneste. Under Guds Ord nr.

137, 1962, 4 s.
JL
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Melodier af Trond Kvemo og Knut Nystedt .......  s. 97“lo2

Knud Høgsbro Østergaard, En jydsk Almuedigter før Vækkelser
nes Tid 1786-1835 ................  s. I03-II4

Jens Lyster, En liten Psalmbok - en svensk l6oo-talstradition,
fortsat ....................................   s. II4-I32

Breve vedr. En liten Psalmbok, ved. J.L...................... s. 133~134

ANMELDELSER af Britt G.Hallquist & Bertil Hallin, overs.
Birgit Michelsen & Dorte Roager Larsen, 
red. Mogens Hansen:
"Se hvad jeg har fundet". "Men kejser'n 
vidste ikke spor". Det kgl.Vajsenhus Forlag,
1974.
ved Peter Møller ............................ s. 135-138
ved Holger Lissner ........................ s. I38-I4I

Reformationen i Norden. Kontinuitet och for
nyelse. Under redaktion av Carl-Gustaf An- 
drén. CWK Gleerup Bokfbrlag, Lund 1973* 
ved Jens Lyster ............................. s. 142-144

Tove Villarsen, IAH's salmekongres i Groningen 1975 ........ s. 144-147
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SALME UNDER SYKDOM

"Mennesket har rom i sitt hjerte, som 
ennu ikke eksisterer, og lidelsen 
trenger inn i dem, for at de skal 
begynne å eksistere".

LEON BLOY
Mens jeg her er tatt til side, 
vil jeg i de lange timer 
søke å nå frem til klarhet 
over ventetidens nåde.

Herre, mens jeg her er bundet, 
ber jeg om en indre frihet, 
slik at smertens tunge bølger 
aldri lammer mine tanker.

Takk for livets egen nåde 
som er gjemt i smertens rytme: 
Bølgeslag som stadig tiltar 
skal bli efterfulgt av ebbe.

Gjennom dager, gjennom netter 
vet jeg at en større nåde 
åpner dører til en verden 
gjennomlyst av Kristi nærhet.

Du som delte alles skjebne, 
skaper ved ditt skjulte nærvær 
nye rom i våre hjerter 
fylt av forbønn, fylt av samfunn.

Du vil fylle vårt Alene 
med en kraft som sprenger mørket. 
Livets gåter biir forenklet 
i en ny og ukjent klarhet.

Også jeg får se din nåde!
Alle ting kan du forvandle:
Selv vårt tap av livets krefter 
tvinges til å tjene livet.

Jeg får hvile i din nåde: 
Ventetid og virkedager, 
alt skal jeg få overlate 
helt til deg som gir meg livet.

Svein Ellingsen 1973
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Noen må våke i verdens natt, 
noen må tro i mørket, 
noen må være de svakes bror. 
Gud, la din vilje skje på jordI 

Hjelp oss å følge ditt bud!

Noen må bære en annens nød, 
noen må vise mildhet, 
noen må kjempe for andres rett, 
Gud, la ditt rikes tegn bli sett! 

Hjelp oss å følge ditt bud!

Herre, du våker i verdens natt. 
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag! 
3elv under livets tyngste slag 

er vi hos deg, du vår Gud!

Svein Ellingsen 1974
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Døden må vike for Gudsrikets krefter! 
Du som var død, er vår Herre idagI 
Kristus, du lever og står ved vår side 
her hvor vi rammes av jordlivets slag.

Selv om vi føler oss svake i verden, 
bærer vi i oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandeIse påskedags-morgen, 
underet, skjedde på ny i vår dåp.

Livet og døden, ja, alt er forvandlet i 
Dåps-vannet gjenspeiler regnbuens pakt. 
Troen er gitt oss: Guds rike skal seire! 
Mørket som binder oss, mister sin makt.

Løftet står fast når vår fremtid er truet: 
Ingen skal rive oss ut av Guds håndi 
Engang skal Gud få sin skapning tilbake. 
Verden biir frigjort fra fiendens bånd.

Døden må vike for Gudsrikets krefterI 
Livet er gjemt i et jord-dekket frø.
Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve. 
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.

Svein Ellingsen 1973

I
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\ Allacca

"Se våre henders tre/ det vokser for alle, 
med sårenes merker i stammen".

Aimé Cesaire.

Vi rekker våre hender frem 
som tomme skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv 
fra kilder utenfor oss selvl

Alt godt, til vårt og andres vel, 
er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk, 
vår bare kvist skal skyte knoppi

Vi løfter våre hender opp 
i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern 
mot kalde hjerters is og sne i

La våre henders nakne tre 
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt 
til legedom for andres såri

Vi venter, efter smertens vår, 
din nådes sommer.
Og sorg og giede biir til vekst. 
med frukt vi ikke selv kan se.

Din nådes skaperverk skal skje 
i tomme hender.
Å Gud, all godhets givers Kom, 
ta bolig i vår fattigdomI

Svein Ellingsen 1974



En jydsk Almuedigler
før Vækkelsernes Tid 1786 -1835

ved pastor Knud Høgsbro Østergaard, Holsted St.

For flere Aar siden fandt Metha Holm i Vester Aastrup i Aastrup Sogn, Gør
ding Herred, Ribe Amt, et lille Hæfte i sin Moders Dragkiste, hvor det laa sam
men med en hel Del andre gamle Papire^: Breve, Skøder og Skifteretsdokumenter. 
Moderen Johanne Marie Holm var født i Aastrup Sogn i 1868 og var i 1886 blevet 
gift med Husmand Karl Thomsen Holm, født i Læborg Sogn paa "Muurholm" i 1858. 
Hæftet som maaler lo,5 cm x 16,5 cm, bestaar af 24 Blade (48 Sider) sammensyet 
med et Omslag af brunt Tobakspapir samt nogle Løsblade. Som det fremgaar af 
Titelbladet (Fig. l) indeholder det "Tanker ved adskillige Venners Begravelse" 
af en anonym Person, der kun giver sig tilkende ved sine Forbogstaver. Frk.
Metha Holm vidste intet om, hvem denne Person var og havde aldrig hørt Moderen 
eller Faderen omtale Hæftet. Hun kom til mig med det og bad mig om at prøve paa, 
at finde ud af det. '{Tankerne" var formet som Sange, der var sunget i Anled
ning af forskellige nåvngivne Personers Død og Begravelse i Føvling Sogn, samt 
flere Bryllupssange og Vers "at skrive Paa en ligkiste". Det var en vanskelig 
Opgave, men ved Rigsarkivar Svend Aakjærs Hjælp lykkedes det at finde ud af, 
hvem Digteren var. Aakjær bemærkede nemlig, at det tredie Bogstav i den anonyme 
Signatur maatte være et "S", som havde faaet en Tværstreg med en anden Slags 
Blæk end det, hvormed de andre Bogstaver var skrevet saa det saa ud som et 
saa Bogstaverne maatte tydes som N.P. - og S'et som Begyndelsesbogstav i Or
det "Søn". - Ved Hjælp af Folketællingslisterne for Føvling Sogn lykkedes det 
at identificere vedkommende som Ejeren af Lervadgaard i Føvling Sogn, Mels 
Peder Sen Lervad, der var født 1758 i Sognet, Søn af Fæster Peder Nielsen un
der Sønderskov i samme Sogn. Af Skødeprotokollen for Malt og Gørding Herreder 
1789-18o5 fremgaar det, at han har købt Gaarden til Selveje i 1795 efter Fa
derens Død og ejet og drevet den til 1855. da Gaarden blev solgt. Faa Aar se
nere findes han som Aftægtsmand hos sin Søn Peder Nielsen paa et lille Husmands
sted "Svenstrup" paa Aatte Mark i Nærheden af Foldingbro, hvor han døde i 1845» 
87^ Aar gammel. Sønnen, som en Tid var Faderens Medhjælper paa Gaarden, har aa- 
benbart ikke evnet at drive Gaarden videre. Der er ingen i Aatte i Føvling 
Sogn, som har kuxmet oplyse jnoget om Slægten. Ved Hjælp af de Oplysninger,



Titelblad
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Tanker
Ved adskillige 

Venners Begravelse 
af N. P. S. L.

over Niels Christen
sen i Stenderup 
som Døde Paa Christi 
himmelfartsdag 1786.

Melodi: hvo veed hvor 
Nær mig er

1. Naar Menisken har 
meget Prøvet 

af verdens uRoe og 
Besvær,

og har ved flid Saa 
meget øvet 

at man sit Værk har 
Rigtig lært 

Saa staaer endnu
Tilbage et 

som mand her aldrig 
kiender Ret.

der findes i Hæftet, sammenholdt med andre Oplysninger fra Kirkebøgerne i Føv- 
ling, har jeg dog fundet frem til, at én af hans Efterkommere, et Oldebarn, er 
den kendte Sprogforsker Holger Pedersen, Medlem af Videnskabernes Selskab, født 
1867 som Lærersøn i Gjelballe i Skanderup Sogn. Hans Fader døde, da han var en 
lille Dreng. Faderens Efterfølger i Gjelballe Skole, som havde lagt mærke til 
Drengens Evner, henstillede til Moderen at tage til Ribe, saa Drengen kunde kom
me i Cathedralskolen, og hun skal have fulgt Lærerens Raad. Ved at vaske for Folk 
i Ribe lykkedes dat for hende at holde Drengen til Bogen, som det hed den Gang. 
Moderen hed Dorthe Pedersen, født Lauridsen og hun døde ifølge Familiens Over
levering i Fredericia i 192o. Hun var Datter af Laurids Knudsen, Gaardejer i 
Aatte, gift 1° med Niels Pedersens Datter Kirsten den l.Dec. 1821 i Føvling Kir
ke. En af Sangene i Hæftet er skrevet til dette Bryllup. Kirsten Nielsdatter dø-



de 12 Aar efter og i Hæftet paa et løst Blad er der en Sang sunget ved hendes 
Begravelse og senere, da Laurids Knudsen giftede sig 2° er der en Sang ogsaa 
til dette Bryllup. Men der er mange andre Sange. I det foreliggende Hæfte, der 
maa være skrevet af Niels Pedersen selv, er der følgende, alle med Oplysninger 
om, ved hvilken Lejlighed de er skrevet. (Desværre har det ikke været muligt at 
finde frem til de nærmere Forhold, der danner Baggrunden for deres Tilblivelse. 
De maa tale for sig selv).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10

11

12
13

over Niels Christensen i Stenderup Som Døde Paa Christi himmelfartsdag 
1786. (9 Vers).
Melodie: hvo veed hvor Nær mig er
Anne Knuds Datter i Stenderup Som døde i den 23 uge Efter Trinitatis 1786 
Hendes Sidste afskeed. (l4 Vers).
afskeeds Sang over Kiersten Hans Datter Westerp Som døde den 28 Mai 18o4 
i hendes alders 91 Aar (9 Vers).
afskeeds Sang over Jens Jørgensen i Aatte Som døde den 25 November 18o5 
(lo Vers).
Melodie: hvo Veed hvor nær mig er min Ende
Anne Christens Datter Gilbierg Fød 1745* død 181o; Hendes Sidste afskeed. 
(6 Vers).
Melodie: 0 gud! du fromme gud
Frands Jensen i Aatte, Som døde den 23 Febr. 1815, Hans Sidste afskeed. 
(9 Vers).
Karen Peders Datter i Stenderup fød 26 Febr: 17éo; Død 22 Marti 1818 
Hendes Sidste afskeed(7 Vers), [l]]
afskeeds Sang! over Søren Sørensen i Aatte fød i Hiortkiær: 1771 den 14 
Novembr. død i Aatte den 8 Septbr. 1819• (8 Vers) [2}
Brude Wers Til Peder Mortensen og Anne Kierstine Jens Datter i Stenderup 
Som havde Bryllup den 24 Maj I800 (8 Vers).
Til Niss Adsersen og Magrethe Sørens Datter Paa Deres Bryllups i Leervad 
I800 (5 Vers). [3]
Til Søren Willadsen og Anne Magrethe Mathias Datter i Aatte, Som havde 
Bryllup den 13 November 18ol. (8 Vers).
Tak og Lykønskning Til Samme Par Søndagen derefter. ( 2 Vers).
Brude Wers Til Peder Pedersen i Feuling og Maren Jens Datter i Stenderup 
Paa deres Bryllups dag den lo Novbr 181o. (9 Vers).

1. Under det sidste Vers i denne Sang staar, uden Forbindelse med Sangen: 1483 
den lo Novembr er Morten Luther fød. 1546 den 18 Febr er han død.

2. Under det sidste Vers i denne Sang staar: 1497 er philip Melancton fød i 
Breta i pfaltzen. 1560 den 19 April døde han. - Efter denne Sang nr.8 staar: 
’’Ende", d.v.s. paa BegraveIsessangene. De følgende Sange er Bryllupssangene.

3. I Marginen ved denne Sang er skrevet med anden Haandskrift: Niels Thøgersen 
(to Gange) og Niels Peder Hansen Aastrup. Dette kan sammenholdos med en No
tits paa Indersiden af Omslaget: "Mageleg i Nourup Sønderkjær

Niels Tomsen Sønderst loooo 0 
Chresten Ugelvig--- 14ooo

(Underskrifter:) Chresten Ugelvig. Niels Thøgersen.Rebbelsiig.
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14* Brude Vers Til Søren Jensen og Anne Knuds Datter i Aatte Paa deres Bryllups 
dag den 17 Maj 1817 (5 Vers).

15. Brude Vers Til Hans Ingvartsen i Stenderup og Mette Marie Niels Datter i 
Aatte Paa deres Bryllups dag den 13 Sept. 1818 (2 Vers).

16. Brude Vers og Lykønskning Til Laurids Knudsen Aaatte og Kjersten Niels Dat
ter Leervad og Peder Nielsen i Leervad 6g Mette Berthels Datter Hiortkiær.
Paa deres Bryllups dag den 1 Decbr: 1821,- (8 Vers).

Paa nogle løse Blade, indlagt i Hæftet, er der et Par Sange mere. De er af 
samme Slags Papir og samme S-fcørrelse og bærer ikke Spor af at have været 
syet sammen med de andre. Den'ene Sang er en Kopi af Nr. 16, der vidner om, 
at Sangen har været kopieret af, saa den kan være sunget af flere. I San
gen i Hæftet er der en Uregelmæssighed, idet der mangler nogle Linier i 
første Vers og første Del af 6.Vers. Afskriften paa det løse Blad er saale- 
des ældre end Afskriften i Hæftet.

Denne sidste Sang er den mest personlige i hele Hæftet. De to Par, der 
holder Bryllup samme Dag, er hans egen Datter Kiersten, som holder Bryllup 
med Laurids Knudsen, (hVis Datter blev Moder til Holger Pedersen), og hans 
Søn, Peder Nielsen, og Svigerdatteren Mette Berthelsdatteir, hos hvem han 
senere bor som Aftægtsmand til sin Død.

Paa et andet løst Blad er der en Sang, som er blevet sunget ved Datterens 
død 1833» og endelig en Sang, som Niels Pedersen Lervad har skrevet til Lau
rids Knudsen, da han et Par Aar efter holdt Bryllup med Maren Terkels Dat
ter i Aatte, og hvori han beder Maren Terkelsdatter om som Stedmoder at væ
re god ved de smaa Børn, som har mistet deres Mor.

Det er svært at vælge ud mellem disse Sange, hvilke der er de bedste.
Der er Gentagelser nogle Steder og Versmaalet er næsten helt ens. Det vil 
føre alt for vidt at citere dem alle. Det forekommer mig dog, at de sidst
nævnte, Sangene til Datterens og Sønnens Dobbeltbryllup, Sangen til Datte
rens alt for tidlige Død og Sangen til Laurids Knudsen og hans kone af an
det Ægteskab, Maren Terkelsdatter, som da var 32 Aar gammel, er de værdi
fuldeste.

Sangen til Dobbeltbrylluppet lyder saadan:

Nr. 16 i Hæftet, kompletteret fra det tidligere nævnte Løsblads

Brude Vers og Lykønskning Til 
Laurids Knudsen Aatte og Kiersten Niels 

Datter Leervad og Peder Nielsen i Leervad 
og Mette Berthels Datter Hiortkiær Paa 
-deres Bryllups dag den 1 Decbr: 1821,-

.1.
0, ægteskabets gud 
Som Mand og Qyinde skabte 
og ved dit almagts bud 
du alle Ting frembragte 
mit hierte det er rørt 
i disse bryllups Tiide 
gid ønsket mit er hørt 
af dig vor fader blide

2.
Vi dig befaler Nu 
vor brude (par) folk i Haand 
knyt Selv imellem dem 
et Kierlig ægte baand 
gid de i Kierlighed 
maa her Tilsammen Vandre 
og stedse udi fred 
henleve med hverandre.



3.
Gid de af iordens frugt 
maa brød og Næring faae 
ia gid fornøjlighed 
og hos dem være maae 
gid de med glæde maae 
See frugt af Eng og Seng 
ia frugt af Kjerlighed, 
o herre giv du dem

4-
Gid Kierlighedens Aand 
maae boe hos dennem Roelig 
imens de være skal 
i denne Verdens Boelig 
Paa det at de Engang 
Ved maalets ende maae 
faae løn for Kierlighed, 
udi guds Rige da

5.
01 hvilken herlig dag 
Vi da at høre faae 
Naar de foruden Klag 
af Jorden skal opstaae 
Naar Verdens Tordenskys 
skal dem ey mere Røre 
men de skal Stemme i 
og herrens lovsang føre

6.
retfærdighedens Soel 
da giver dem den ære 
at de for lammets Stoel 
maae ærens krone bære 
med hvide Kleder Paa 
og Palme green ihaand 
lovsynger herren da 
i det forjætte Land

7.
imidlertiid o! gud 
Du som dem Sammensanker 
Du hjelp dem ogsaa ud 
fra det som om dem Vanker 
det allerskjønneste 
mens de i Verden er 
er Møje arbejde 
■uro og stor besvær

8.
giv dem o gud din Aand 
i deres levetiid 
at de maa udstaae alt 
med Munterhed og fliid 
gid alting lykkes maa 
Til deres Sande gavn 
Jeg beder dig o] gud 
Bønhør i Jesu Navn.

Derefter følger saa Sangen ved Datterens Død og Begravelse 12 Aar efter i 
1833 [4]. Da er Niels Pedersen Lervad 76 Aar gammel.

Kiersten Niels Datter i Aatte 
hendes Sidste afskeed

1.
Farvel aid Verden Slægt og frender 
farvel ieg afskeed Tager nu 
Til graven i mig Nu hensender 
betænker det i Sind og hue 
En bedre sted mig er bereed 
hos gud at boe i Evighed

2.
Nok veed ieg mine Levedage 
de hastelig er svundet hen 
Jeg veed nok at min ægtemage 
mig ønsket gierne hid igien 
Men gud som Mig har taget hen 
Med hannem være vil igien

3.
Den gud som os har sammenføiet 
han ogsaa os adskillet har 
vi være maae dermed fornøyet 
alting udi hans Villie staaer 
gud knyttet selv vor ægtebaand 
den brast og for guds Egen haand

4-
hvad ieg har havt har gud mig givet 
liv, helbred, børn, huus og ven 
men Nu er det guds Villie blevet 
at ieg skal Vandre fra dem hen 
Jeg dennem gud befaler Nu 
han Selv vil komme dem ihue

4. Hun døde 5/12-1833 i Barselseng. Barnet fik Moderens Navn Kirsten, f. 5/l2 
1833* Hun døde fra 5 Børn: Niels, 8 Aar, Dorthe, 7* Maren, 4» Knud, 2 og 
Kirsten.
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5.

gud selv dem Naadelig Ledsage 
Paa deres Vandrings vey og stie 
og dennem hielpe af aid Vaa.de 
og faderligen staae dem bie 
og hielpe dem i Verden frem 
og saa tilsidst i himlen hiem

6.
De børn som ieg Nu forlader
■umyndige de er og smaae
Jeg dennem Nu til gud befaler
han Veed best hvor det dem skal gaae
han førde dem til Verden frem
han Tænker Naadelig Paa dem

7.
Jeg døer Men gud skal Med Dem Være 
Saa sagde fordum Jacob og 
da han Med Sine børn kiere 
Tog afskeed og fra dem bortdrog 
som han ieg siger og derved 
Jeg Venter Paa guds Salighed.

8.
Farvel farvel min Mand saa Kiere 
du ikke Sørge Maa for mig 
Jeg dig befaler Nu vor herre 
han selv nok sørge vil for dig 
han haver hiulpet hid indtil 
han og fremdeles hielpe vil

9.
glem Mig, men glem ey Mine Poder 
Som Efter Mig Tilbage gaaer 
glem Ey at giøre dem Tilgode 
Med alt hvad som din haand formaar 
det ieg Nu Sidst vil bede dig 
Jeg haaber du vil høre Mig

Brude Vers
Til Laurids Knudsen og Maren Terkels Datter 

i Aatte, Paa deres bryllups dag 
den 51 October 1835

1.
0 ægteskabets gud 
som Mand og Qvinde skabte 
og ved dit almagts bud 
du alle Ting frembragte 
vi dig befaler Nu 
vor brude par i haand 
knyt selv imellem aém 
Et kierlig ægtebaand

2.
Gid de i Kierlighed
Maa her Tilsammen Vandre
og stedse udi fred
Maa leve med hverandre
og øve deres Pligt
som gud og dyden lærer
og Nyde udi Roe
hvad skiebnen dem beskiærer

3.
gid de af Jordens frugt 
maae brød og Næring faae 
Ja gid fornøylighed 
og hos dem være Maae 
gid de med glæde Maae 
faa frugttaf.Eng og seng 
ia frugt af Kiærlighed 
o herre giv du dem

4-Eens død Een andens brød 
mand Pleyer io at sige 
det ieg og saa i dag 
Til Vores brud vil sige 
det har behaget gud 
alt ved en andens død 
at sætte dig Nu her 
Paa dette sted Til brød

5.
Jeg dig Erindrer da 
den som i graven lagtes 
forglem du ey de smaae 
som hun til Livet bragte 
du dennem være skal 
Nu udi Moders sted 
opfød dem da i fryd 
og udi Kierlighed

6.
Du denem Være skal 
som deres Egen Moder 
antag dig ogsaa dem 
som dine Egne Poder 
forman kun dem til dyd 
og til alt got at lære 
saa kommer du og dem 
derved til agt og ære



det kand fornøye Mig 
i Mine gamle dage 
om du Vil kiærelig 
Min Datters børn antage 
det mere glæder ham 
som fader til dem er 
Naar han kand se at du 
hans børn haver kiær

' 8.
Det hænder sig at du 
skal børneflok formere 
kom ikkun da ihue 
og hav dem lige kiere 
brug Moderkierlighed 
imod enhver af dem 
og øv en Moders Pligt 
udi dit huus og hiem

9-
Men førend ieg vil slutte 
Jeg mig henvende Maa 
i nogle faae Minutter 
Til vores brudgom og 
du haver forhen Vandret 
ved siden af en Ven 
hun er herfra bortvandret 
til Evigheden hen

7. 10.
det monne gud behage 
at kalde hende hen 
Men Nu er her en Mage 
Tilføjet dig igien 
Tag hende Nu med glæde 
og kierlighed i favn 
saa vil hun ogsaa være 
Til din og dines gavn

11.
Elsk hende Nu med ære 
hun dig io Elsket har 
og Tænk at hun skal Være 
en Plaster til din Saar 
din Sorrig Nu hensvinder 
da du en Mage fandt 
som du af hiertet ynder 
din længsel da forsvandt

12.
Vandrer da her ilive 
som bør sig Qvinde og Mand 
saa vil gud Eder give 
en lyksom ægtestand 
og Naar i ikke Meere 
skal Vandre her tilsammen 
i da i fryd og ære 
Maae boe hos Jesu Amen.

Denne Sang er den sidste Niels Pedersen Lervad har skrevet. Det kunne være 
fristende at citere mange flere af hans Sange , men disse sidste tre er ret gode 
Eksempler paa hans Evner. Det er sjældent, at Bønder har skrevet noget og alene 
af den Grund bør hans Sange drages frem af Glemselen.

Gennem Sangene faar vi et stærkt Indtryk af, hvordan Livet har formet sig i 
et lille Landsbysamfund og hvordan man mødte Døden. Man aner, hvor fattig Tiden 
har været og hvor haard Kampen for Tilværelsen. Naar Sygdom kom tilhuse, saa var 
man hjælpeløs. Hvor fattige Forholdene var, faar man et rystende Begreb om gen
nem en lille Historie, som Forfatteren Tobiassen Kragelund har optegnet fra Hjer
ting nord for Esbjerg. Den er nedskrevet i den vestjydske Dialekt og skildrer, 
hvordan Folk fra Føvling Sogn i gamle Dage maatte gaa Tiggergang til Vestkysten 
for at faa lidt Fisk til Livets Ophold. Den er fortalt mig i et Brev fra ham i 
1956.

Anna Børsmose fra Hjerting fortæller;

I æ At'erosda’w næer æ Fesk'ere kaam ind mæ ræt stuer Væst'erhawstaask.- 
Da fæk vi Besøg aa æ Teg'ere fra Føwling Sown.

Di baj aalti om æn Fesk hæj'er taaw te Vindt'erfø' - o de fæk di, - Næn 
saa stoer dæn mjest ufaaglæmle Aapløw’els ino faa mæ-. Saa spuer di, om di 
et maat fo naaw'e a de heer stuer Taask'hue som lo i en Stak, ued ve æ Mød'- 
ing, - de fæk di Laaw te.

A tøes ino a ka sie, hudan di sam'æld di bæst Hue ij æ Pues, o saa løwt 
di o æ Pues, - faar o mærk, humøj di ku bæ'er.

Pas'ænd fuld fæk di æ Pues o æ Røk, - o saa te'en hjæm ad te Føwling, - 
gaat 4 Mi'l.
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A tøt tit, te a haaj et fat'e, - mæn sam'el lig'net mæ æ Teg'ere fraa

Fowling, - da haaj a et gaat.

Det har dog nok næppe været fra Aatte By, men snarere fra den vestlige Del 
af Føvling Sogn, disse Tiggere er kommet. Endnu i vore Dage fortælles der Sagn 
om Fattigdommen paa den Egn, sammen med Smuglerhistorier fra Kongeaadaien.

Forholdene har nu nok været bedre i den østlige Del af Sognet, men alle Folk 
var fattige paa den Tid ude paa Landet. Naar man blot fik det daglige Brød tog 
man med Tak imod det i Gudsfrygt og Nøjsomhed.

Hvilke Melodier man har brugt til disse Sange, faar man ikke meget at vide 
om. Det er kun angivet ved tre af dem. Ved den første Sang fra 1786 til Niels 
Christensens Begravelse er det anført, at den synges paa Melodien til "Hvo veed 
hvor nær mig er min Ende Den samme Melodiangivelse findes ved "Afskeedssang 
over Jens Jørgensen, Aatte", som døde i I805. Da 6 af Sangene, alle Begravelses
sange, er i samme Versemaal, '6 Linier, 989888, (jambisk) maa man antage, at de 
har været sunget paa den samme Melodi. Hvordan denne Melodi saa har været den 
Gang, har jeg ikke Forudsætninger for at sige noget om. I "Den Danske Koralbog" 
er den ikke anført soro-havende egen Melodi.[5].

Ved en anden BegraveIsessang er anført en anden Melodi. Det er ved Sangen 
(Nr.5) til Anne Christens Datters Begravelse i 181o. Den er sungen paa Melodien 
til "0 Gud, du fromme Gud-". Denne Sangs Versemaal, 67676666, jambisk, er anvendt 
ved en anden BegraveIsessang Nr.7 og ved 5 af Bryllupssangene.[6). Fem andre af 
Sangene har andre Versmaal. Tre af disSe har 8 Linier (jambisk), 67676767. Her
til kommer en Sang med et Versmaal paa 7 jambiske Linier, 6776776 og en anden 
med Versmaal paa 6 jambiske Linier 776776. Af disse har jeg kun fundet frem til 
en Melodi til den sidstnævnte, som muligvis har været Melodien til "I Dag skal 
alting sjunge-" eller "0 Gud, du veed og kender-". (Den Danske Koralbog, S.317 
Sp.2). [7]- Den kan være anvendt ved en Sang til et Bryllup "i Lervad" i I800 
(Nr.lo). Da alle Sangene fra Formens Side er meget sikre i Rytmen og der ikke 
synes at være slæbende Sløjfer i nogen af de Sange, hvortil Melodien er anført, 
har de Sange, der har et andet Versmaal, sikkert haft deres egne Melodier, som 
det synes vanskeligt at finde frem til.

5. Egen Melodi fåx salmen først i Evangelisk=kristelig Psalmebog 1798, så den 
kan vi ganske se bort fra i 1786 og sandsynligvis også i 18o5 - det tog mange 
år at indføre endsige da indsynge denne salmebog i menighederne -. Niels Pe
dersen Lervads salmebog har vel været Pontoppidans, og her er ved den nævnte 
salme som melodi angivet Vaag op, og slaae paa etc. I det senere tillæg til 
Kingo er melodien Hvo ikkun lader Herren raade, hvilket overtages af Guldberg 
i 1778. Senere udgaver af Guldberg anfører begge melodier, red.

6. Som i foranstående note tør vi også her regne med Pontoppidans salmebog som 
Niels Pedersens kilde. Her findes melodi med noder netop til teksten 01 Gud, 
du fromme Gud! red.

7. En undersøgelse af melodistoffet i samtidige koralbøger - og det vil vel sige 
Breitendichs samt evt. Schiørrings - kunne muligvis åbne for endnu flere for
slag. red.
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Sproget i Sangene er jævnt og ligetil# Anvendelsen af store og smaa Bog

staver er ganske vilkaarlig. Der er sjældent nogen Tegnsætning. Selve Ordenes 
Stavning er meget sikker. Enkelte Steder aner man den vestjydske Dialekt, f. 
Eks. anvendelsen af det personlige Stedord sin (tysk "sein"?) i Stedet for 
"hans", som f.Eks. i en Sang til Kjersten Hans Datters Begravelse i Vestterp, 
Vester Starup Sogn, hvor det i Vers 6 hedder:

Hun nu i alderdommens Dage
Blev en Dicipel Sendt af gud
han omsorg mon for hende Drage
og Brødet deelte Til hende ud
Nok Widste han det var sin Pligt
Men han ey heller glemte Sligt.

Det er svært at fin
de den rigtige Betegnel
se for disse Sange. Lej
lighedssange er ikke det 
rigtige Ord. De indehol
der jo mange Steder en 
jævn og enfoldig Bøn til 
Gud, men Salmer kan man 
vist heller ikke kalde 
dem. Den bedste Beteg
nelse for Begravelses
sangene er vist hans e- 
get Udtryk "Afskedssan
ge", idet han lader den 
døde tale direkte til de 
Efterladte. Om dette har 
været almindeligt i San
ge af lignende Art paa 
den Tid, véd jeg ikke, 
men Tobiassen Kragelufid, 
som var en stor Kender 
af gamle Skikke, fortæl
ler i et Brev fra 1956 
at "disse Sange har me
gen Lighed med de saa- 
kaldte Testimonier, som 
blev fremsagt (ikké sun
get!) ved Ligbaaren og 
paa Begravelsesdagen i

c?nnic jl

4tlt* l»<~

De tre sidste Vers af "Anne Knuds Datter"s 
Afskedssang, hvori Almuedigteren lader hen
de tale til de Efterladte. Sang nr.2.
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Ligfølgets paahør"-, og tilføjer: "Fra Sogn til Sogn har den Slags naturligvis 
været meget forskelligt, alt efter som Degnen eller en anden har haft Evne
til at skrive noget, som blev læst eller sunget ved Kisten. Min Far sagde: "De
waa man'e Gaang naa. ri'ng naa'wed, dæ foregek i æ Hjæm ve æ Eagraw'els, ... o
tit waa et li'e ri'ng ve æ Graw, - dæ bløw et saa æn Uer, - andt ænd de æ Faa-
skrøwt ly'e o. Næer æ Løwnesløb bløw lø'est i æ Hjæm, de waa naaw'ed a de bæ'- 
est.""

Det er muligt, at Sange her har været noget ret sjældent, og at Niels Pe
dersen ikke støtter sig til nogen særlig Tradition, men selv har formet den.

Foruden Sange og Testimonier har der været en Skik mere ved Begravelserne 
i Føvling Sogn. Det fremgaar af et Folioblad af haandgjort, lyseblaat Papir 
med samme Haandskrift som i Hæftet. Det laa sammen med Hæftet i Dragkisten.
Paa dette Blad er der skrevet nogle enkelte Vers "at skrive Paa en ligkiste", 
som der staar øverst paa Bladet. Da saadanne Vers vist sjældent er bevaret, 
finder jeg Grund til at nævne dem her tilsidst.

I Mine Børn og Ven, 
farvel Jeg Reyser hen, 
til Evighedens lande,
Sæt Eders haab til gud, 
han hielper Eder ud, 
fra Eders Sorg og Vaande,

Mit Legem liger her i støv 
Som et forvisnet blad og løv 
Men Siælen kom til ære 
Jeg haver ikke giort forliis 
Men fik et Evig Paradis 
hvor der er got at Være,

Gud. Tak du saae til Mig
^j/l^cj/eyie i Trængsels Mørke Dage
du lindrede min Vee
du standsede Min Klage
Min siæl er hævet sig
fra Verdens Myretue
hen op i himmerig
Sin frelsere at skue.

Far Vel Min Egtemage 
faae Vare Dine Dage 
Som Du her var hos Mig 
Dog Rinder Mig isinde 
Jeg Dig igien skal finde 
hos gud i himmerig, -
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Har han længe fremmed Været 
flyttet han Dog engang hiem 
Men Nu Sidst til Roe og ære 
i det Nye Jerusalem

her liger Jeg Død 
af Mig et barn er fød 
som Aarsag til Min Død 
Min Frelseres Død
giør Mig til en arving i glæden saa sød

0 gud skee tak som Mig tog ud 
fra Verdens usle Møye.
Jeg er hos Jesu og Min gud 
og hos ham i det høye

her Nederlagt,* til. hvilebragt 
som uforsagt, 

gik Døden udi møde
og derpaa salig døde, -

Jeg lod dig fare Med Suk og graad 
Men gud skal give Mig dig igien 
Med fryd og glæde Evindelig

hans siæl behagede herren 
derfor hastede han Med ham 
fra det onde.

Det sidste Vers kan være skre
vet af Niels Pedersen selv. Det 
staar allernederst paa Siden og 
uden nogen Streg under, som ved 
de andre Vers. Det lyder saadan:

En Olding her er Nederlagt 
Paa dette sted igiemme 
han har sit Løb tilendebragt 
og Er i himlen hiemme, -

iqituuit*

----

Samlingens afsluttende Kistevers
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Anvendte Kilder:
Om N.P.S.L. (= Niels Pedersen Lervad).
Folketællingslister for Føvling Sogn.
Kirkebøger for Føvling Sogn.
Kirkebøger for Vester Starup Sogn.
Forarbejderne for Matriklen 1844* Landbrugsministeriets Matrikulskontor,

Titangade, Kbhvn.
Fæsteprotokol for Sønderskov Herregaard, Folding Sogn. 1719-1796, pag.46l.

Viborg Landsarkiv.
Gørding-Malt Herreders Skøde og Panteprotokol, 1789-18o5, Folio 142.

Viborg Landsarkiv.
Om Holger Pedersen.
Tale ved Videnskabernes Selskabs Møde 12.3.1954 af Prof. Louis Hjemslev. 
Universitetets Festskrift, Nov.1954 ved Louis Hjemslev.
Stamtavle for Holger Pedersens Slægt v. Louis Hjemslev.
Kronik i "VESTKYSTEN" om Holger Pedersen v.Viceskoleinspektør Chr. Winther,

Rødding. 23.4*1960 og 24.4-1960.

Knud Høgsbro Østergaard

En liten Psalmbok-
en svensk 1600 - talslradition (fortsat fra HM 1974 nr.4)

Ved pastor Jens Lyster, Dalby.

En liten Psalmbok 1608.
Det vil vist være det fornuftigste ikke at operere med flere ukendte eller nu 
tabte salmebogsudgaver eller -oplag end strengt nødvendigt. Derfor, indtil nye 
fund eller tvingende argumenter overbeviser os om det modsatte, vil vi regne 
med, at der ikke i de mellem 1602 og 1608 liggende år er sket genoptryk eller 
nyudgivelser af ElPs. Sidstnævnte år kom der imidlertid en vigtig ny udgave.
Vi kender kun dens eksistens gennem det koralhæfte, som S.A.Forsius samme år 
lod udgive under titlen "Någhra Nyia Psalmers/ Loffsångers och Andelighe wij- 
sors Thoner: Hwilke finnes j then lille Psalmboken/ son nw år tryckt/ Anno 
l608." Titelbladet giver os altså året for ElPs-trykket^^. Da koralhæftet er 

trykt hos Andreas Gutterwitz i Stockholm, og da intet taler derimod, går vi 
ud fra, at Gutterwitz også har trykt ElPs 1608.
35) Jfr.note 9 i l.del af denne afhandling, HM 1974 s.158.
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Hvad indholdet af ElPs 1608 angår, har vi fra Forsius' koralhæfte nogle 

værdifulde oplysninger. I forordet "Til then Christelighe Låsaren" skriver 
Forsius om hvordan Luther og andre kirkens mænd sangvis og med kunstige og 
herlige rim har udsat " en hoop Davidz Psalmer/ medh flere mårckelighe Ande- 
lighe wijsor..aff hwilke en part tilforenne..åre forswenskadhe wordne. Och 
effter then lille Psalmboken nw på nytt vplagt war/ åre een part nw nyys aff 
migh/ effter någhre godhe Måns begåran/ ther til lagde. Och medhan någhres 
Thon allom icke kunnogh år/ haffuer iagh theres Noter/ som fåå (til åwentyrs) 
tilforenne haffua hordt/ aff Trycket låtit vthgå..."

Det fremgår af ovenstående, at det er Forsius, der står bag de nytilkomne 
salmer. Og at han ikke bare har samlet nogle forhåndenværende svenske over
sættelser, men han er selv oversætteren^ . Denne konklusion må vi kunne dra

ge ud fra parallelliteten i udtrykket "..en part tilforenne åre forswenskadhe 
wordne..een part nw nyys aff migh ther til lagde.." Parallelliteten i de to 
sætninger kan måske også udstrækkes til at betyde, at Forsius kun har bidra
get med oversættelser af Luther og andre kirkens mænd, ikke med originale 
tekster? I så fald mangler vi endnu at finde forlæg til nogle "Forsius-tek- 
ster".

Hvad er det for en part salmer, som Forsius i 1608 føjer til den hidtidige
57)bestand i ElPs? Det er for det første de 11 oversættelser , hvortil der i 

koralhæftet fra samme år findes noder. Men derudover må Forsius have tilfø
jet andre tekster. For de 11 udgør kun en del - nemlig den del, hvis melodier 
"icke allom kunnogh år" - af Forsius" samlede bidrag i l608.

De øvrige Forsius-tekster må vi gå andetsteds hen for at få underretning 
om. Nemlig til den senere ElPs-tradition, de bevarede salmesamlinger, der kun
ne formodes at have indoptaget ElPs 1608 i sig. T.I.Haapalainen peger i sit 
efterskrift s.5 på Åndelige Psalmer och Wijsor 1614 og antyder to muligheder 
for sammenhæng mellem ÅndPsW og ElPs 1608: Den første er, at AndPsW og ElPs 
l608 simpelthen er identiske tryk. Det medfører naturligvis opgivelse af l6l4 
som det hidtil antagne trykkeår for AndPsW. Den anden mulighed er, at AndPsW 
er en senere samling end ElPs l608, men i princippet med det samme indhold, i 
det mindste hvad angår Forsius-teksterne.

Haapalainens opstilling af de to muligheder er fuldstændig korrekt. En en
delig løsning ud fra det materiale, der stod til hans rådighed, ville næppe 
have været forsvarlig. Men med fundet af ElPs 1602 stiller sagen sig anderle
des. Når vi så yderligere inddrager den sene omredigerede udgave af ElPs, 
trykt 1626 af Ignatius Meurer i Stockholm, lader to argumenter sig fremføre

36) Undtagelser findes dog, idet nr.55b - se under ElPs 1614 - Ph.Nicolais mor
gensalme angives at være forsvensket af biskop Petrus Jonæ Angermannus,Våxsjo. 
Nr. 55a foreligger i 1583 som en oversættelse af Peder Dåleman. Nr.71a er Pe
trus Johannis Gothus' oversættelse fra Gudheliga Booner 1572. Visen mod druk-
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imod Haapalainens første løsningsforsøg:
1. Den stærkt defekte samling AndPsW har som allerede nævnt fået sit navn af 
forskningen fra sine gennemgående sideoverskrifter. Men disse findes hverken
i ElPs l602 eller 1626. Da ElPs 1626 ganske iøjnefaldende bygger videre på dis
positionen og teksindvalget i AndPsW, men ikke overtager sideoverskrifterne, 
kunne dette forhold tyde på, at ElPs 1626 som sit forlæg ikke har AndPsW, men 
en udgave af ElPs, der i disposition og tekstudvalg ganske svarer til AndPsW, 
dog uden de gennemgående sideoverskrifter. Forlægget kunne være den nu tabte 
ElPs 1608.
2. På side 56v i ElPs 1602 findes efter nr. 42 følgende oplysning: "Ende på 
Davidz Psalmer". Denne redaktionelle notits mangler i AndPsW, men findes i 
ElPs 1626. Det er næppe tænkeligt, at udgiveren af ElPs 1626 som sit hoved
forlæg har haft AndPsW, men derudover har konsulteret ElPs 1602 for at kunne 
genindføre f.eks. denne redaktionelle notits. Den eneste fornuftige forklaring 
må være, at AndPsW ikke kan være forlæg for ElPs 1626. Holder man fanta
sien i tømme og undlader at opfinde ukendte forlæg, bliver den tabte ElPs 1608 
det eneste mulige forlæg for ElPs 1626! Er dette fastslået, står det ligeså 
fast, at ElPs l608 må være forlæg også for AndPsW! Derved er vi nået frem til 
at pege på Haapalainens andet løsningsforsøg, ja, mere end det. Ikke blot er 
Forsius-teksterne de samme i ElPs l608 og AndPsW og ikke blot er sidstnævnte 
samling senere end den første, men den sidste bygger på den første i så høj 
grad, at AndPsW kan bestemmes som en ny udgave af ElPs l608 med samme dispo
sition og samme tekstudvalg som denne, men med visse ændringer i redaktionelle 
notitser.

Denne bestemmelse viser sig også holdbar overfor følgende kritiske prøvelse: 
Når det hævdes, at ikke AndPsW, men ElPs l608 er forlæg for ElPs 1626, og til
lige hævdes, at der ikke er sket ændringer i antallet af tekster fra ElPs l608 
til AndPsW, så må de nye salmetekster, der tidligst kendes fra AndPsW, også 
være optaget i ElPs 1626. Dette naturligvis forudsat, at 1626-udgaven optager 
alt hvad der fandtes i l608.

Prøvelsen viser, at af de 54 nye tekster fra AndPsW mangler kun én, nemlig 
15b, i ElPs 1626. Dette kunne tydes, som om 15b endnu ikke er kommet til i 
1608. Nu er forholdet imidlertid dette, at der i 1626 sker en meget nænsom re
duktion af salmetekster. Af den gamle stamme fra 1602 udelades nr.45* en Rhy- 
arander-salme, og nr.55* 87 og prosabønnerne 113-114« Der er altså intet på
faldende i, at redaktøren af 1626-udgaven har ladet en af de i 1608 tilkomne 
salmer, nr.15b, udgå. Det beviser ikke, at ElPs I6O8 har manglet nr.15b.

Konsekvensen af disse undersøgelser bliver, at AndPsW frakendes originalitet 
og baneorydende betydning. Alle dens nye salmer synes overtaget fra ElPs 1608.

kenskab, nr.l02f, fandtes i ThSwPs 1572ff.
37) se HM 1974 side 159* hvor de er opregnet.



-117-

De salmetekster, som svensk salmehistorie hidtil, udfra deres forekomst i 
AndPsW, har dateret til 1614, bør nu dateres til enten 1602 - for så vidt som 
de findes i ElPs 1602 - eller, for restens vedkommende, til 1608.

Fors fus' præstation består i udgivelsen af ElPs 1608. Derfor er det dog ik
ke udelukket, at han også skulle stå bag 1614-trykket. Forsius' redaktionelle 
indsats i l608 er, udover tilførelsen af mange nye tekster til den forhånden
værende ElPs-stamme, af begrænset omfang. Herom i det følgende. Den digteris
ke indsats derimod går det ikke an at forklejne. Ganske vist kan vi næppe 
længere tilskrive ham nogen af de salmer, der kom til i 1. og 2. udgaven af 
ElPs. Men til gengæld har han nu fået hovedæren for det store nye salmemateri
ale, der kom til i 1608. Med nogle få undtagelser (se note J6) må mængden af 
nyheder tillægges Forsius, indtil andet er bevist. Ganske vist findes hans 
navn kun ved tre af salmerne i AndPsW. I nr.94a SOrgen for glåden gåår, ge- 
meent hwart åhr og i nr.118a STår vp j Syndare medh flijt er navnet indflettet 
som akrostikon. I overskriften til Lutheroversættelsen NV frdgdar ider Christ- 
ne al, nr.74a, findes initialerne S.A.F. Det må imidlertid huskes, at vor kil
de kun er et eftertryk af Forsius' egen udgave fra 1608, med alt hvad dette 
indebærer af risiko for bevidste og ubevidste udeladelser af forfatterinitia- 
ler^®). Det er derfor forordet til koralhæftet fra l608, der giver os den sik

re underretning om Forsius' omfattende digteriske indsats.

En liten Psalmbok 1614.
39)Som nævnt til indledning ' kendes 1614-trykket kun i et eneste eksemplar, der 

tilmed er meget fragmentarisk. Ud fra et delvis bevaret register lader det sig 
dog gøre med større eller mindre sikkerhed at rekonstruere bogen. Denne rekon
struktion er vigtig for kortlægningen af ElPs-traditionen og for dateringen af 
de enkelte salmer. Selv om den allerede en gang tidligere er foretaget^), 

berettiger det nu fremlagte materiale og de i denne sammenhæng opstillede hy
poteser til et nyt forsøg på tabellarisk oversigt. Et bidrag hertil er frem
kommet gennem korrespondance med overlæge Arno Forsius, Lahti i Finland, en 
ætling af digteren. Det er Arno Forsius, der under arbejdet med sin stamfaders 
liv og levned fandt det af Haapalainen udgivne koralhæfte fra l608. Under hen
syntagen til l.del af min afhandling om ElPs har han udarbejdet og tilsendt 
mig en oversigt over de salmer, der i forhold til ElPs 1602 er nye i 1614- 
trykket. For så vidt som denne oversigt afviger fra mine egne notater, vil 
dette blive anført i noter.
38) Således er Rhyaranders navn helt forsvundet i AndPsW. Måske er det slettet 

af Forsius allerede i ElPs l608.
39) se HM 1974 s.157.
40) af Nat.Fransén i l.del af Koralbok till then swenska Ubsala Psalmboken 1645 

s.203ff. Her er tabeller over de salmer, der i forhold til ThSwPs 1610/22 
er udeladt eller nytilkomne i 1614.
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Pølgende oversigt over trykkets disposition sætter alle rekonstruerede ru

brikoverskrifter i skarp parentes. De nye salmer, tilkommet i l608 (1614), er 
i tabellen markeret med et tal + lille bogstav. Tallet angiver salmens place
ring i forhold til det nærmest forudgående nummer i ElPs 1602. Hvor der i sal
mernes overskrifter er sket ændringer i forhold til 1602-trykket, er dette an
ført i parentes.

[^I.Catechismus forfattat i Sångerj
1-6. 6a. 7. 7a« 8-13«
[il. Några Konung Dawidz PsalmerJ
14-15. I5a-C. 16. 16a. 17-18. 18a. 19-56. 56a. 37« 57a. 38. 38a. 39-40. 
40a. 41-47« (efter latinsk overskrift til nr.44 melodiang.: Ynder the No
ter/ Sigh frogda nu Himmel och Jord.)

s.145s III. Några Hymner oc f Loffsånger. I Om CHristi Fodhelse.
48-52. 52a-d. 55« 57-58. 55« 55a-b. 59. (Melodiang. til nr.51 ændret til 
Siungom nw... ; Overskriften til nr.59 ændret til Een trostligh Wijsa... 
Jagh weet itt Blomster...)

s.174! Om Christi Pjna
60-6l. 6la-b.

s.187s Påseha Sånger
6lc. 62-63. 63a-b. 64(Overskrift: Thet samma annorlunda)-67 (nr.67 mang
ler overskrift).

s.203: Om Christi Himelsfård.
67a - c.

s.207: Om then Helge Anda.
68 - 70 (nr.70 har udvidet overskrift:...Spiritus saneti gratia, Aposto- 
lorum pectora, & c.) 70a - b. 72. 54«

s.220:) IIII. Någre andre sko=l ne och Andelighe Wi.j=l sor.

73 - 74. 74a. 75 - 76. 76a. 77 - 78. 78a. 79 - 81. 81a. 82 - 83. 85 - 94
(nr.94 med overskriften Een trosteligh Wijsa vthi all anfSchting/ at 
siunga såsom: 0 HErre Gudh tin helga ord/ etc.). 94a. 118 (med overskrif
ten Een trostwijsa om syndernes forlåtelse och en salig åndalycht).
118a - b.

s«512: Någhra Loffsånger at I befala sigh Gudhi om 1 Morghon och
Aff=l ton.

95 “ 97* 119 (med overskriften Een Morghon Wijsa/ Ynder the Noter: Lustig 
aff hiertans grunde/ etc.). 122. 98. 98a - b. 121.

^Affton Loffsånger j 
36. 71« 71a. 99« 120. 120a.



-119-
j^åigre loifsariig'er effter Målti.jdhj 

101. 10ia.l02. 102a - f. 11?.
^Några Trostwi.jsor emoot Dodhenj 

103 - 105. 105a - c.
s.402: Några Sånger til the do=1 dhas begraffning.

106 - 115 (nr.114 efterfølges nu af den aronitiske velsignelse. Nr.115 
Siunges såsom: Fader wår som i himblom Sst/ etc). 115a - c. 116. 116a - t>.

Hvori består nu Forsius' indsats som salmebogsredaktør?
Det mest iøjnefaldende er det store antal nye salmer, som fordeles over hele 
salmebogen på en sådan måde, at den oprindelige balance ikke forrykkes. Ind
grebene i den gamle salmebestand begrænser sig til følgende:

Nr.54-56 trækkes ud af deres hidtidige sammenhæng. Nr.55 for at blive pla
ceret efter nr.58» men stadig blandt julesalmer. Nr.54 gøres til en pinsesalme 
og nr.56 til aftensalme. Nr.?l, også en hymne, anbringes blandt aftensalmerne.
Nr.84 er ligeledes flyttet væk fra sin tidligere sammenhæng. Måske er den som

41)den eneste helt udeladt?
Tillæggets Sex skone andelighe Wijsor (nr.11? - 122) er indkorporeret i sal

mebogen i saglige sammenhænge. Nr.118 blandt Andelighe wijsor i IIII.hovedaf
snit. Nr.119 og 122 finder deres naturlige plads under morgensalmer, nr.120 
vinder aftensalmer. Nr.11? (omdrukkenskab) afslutter måltidssalmerne og nr.121 
de Andeliga Loffsånger.

Af ovenstående konkluderer vi, at Forsius viser udstrakt loyalitet mod Rhy- 
aranders salmebog. Næsten alle, hvis ikke samtlige, 121 numre overtages. Ved : 
nænsomme og saglige omrokeringer af et begrænset antal tekster styrkes rubrik
kerne med morgen- og aftensalmer. Forsius viser sig herigennem som en salme
bogsredaktør med praktisk liturgisk indsigt og forståelse for den enkelte sal
mes rette placering i salmebogen.

Billedet af den ideelle salmebogsredaktør kompletteres, når man derpå be
tragter Forsius' egen digteriske aktivitet, det store antal oversættelser og 
bearbejdelser, der hidrører fra hans hånd. Vi bringer her oversigten over hele 
det nye materiale, som han har tilført ElPs-traditionen.

I skarp parentes anføres de salmeoverskrifter og begyndelseslinier, der p.g. 
a. trykkets fragmentariske tilstand har måttet suppleres fra senere udgaver af 
ElPs. Sidetallet - i parentes - skyldes Arno Forsius (brev Lahti den 6.april 
1975)• Såvidt muligt anføres det udenlandske forlægs titel og forfatter. Der 
henvises for tekstens vedkommende til Ph.Wackernagels Das deutsche Kirchenlied

4l) Iflg. mine notater fra et besøg på Kungl.Bibl. i maj 1974 er nr.84 udgået 
af l6l4-trykket. Arno Forsius derimod skriver i et brev til mig, dateret 
23.3*1975» at kustoden på den sidste bevarede registerside lyder "0 men", 
hvilket skulle indicere,at salmen 0 menniskia wil du betånkia må have stå
et i en tabt del af bogen.
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I-V (Wack.) og til A.F.W.Fischers Kirchenlieder=Lexicon I-II (Fischer). Litte
ratur om teksterne hos Emil Liedgren (Lg).

Nye salmer i En liten Psalmbok l608 (l6l4).
6a (x) [wår Christeliga Troos Artiklar/ stSlt vnder the Noter/ Fad

her wår som i / etc.
På Gudh fader iagh stadigt troor.J

Sebaldus Heydens credosalme Ich glaub an den Allmåchtigen 
Gott, 1545* Wack.III,605. Iflg.Lg 222 først tilkommet 1626.

7a (s.20 i reg.) ^Te Deum laudamus D.M.L.
0 Gudh wij loffue tigh/ 0 Gudh wij tacke tigh.J

Luthers versificerede version af Te Deum, HErr Gott, dich 
loben wir. Wack.111,31. Lg 224. Koralhæftet 1608 nr.l.

15a (s.42) Then 3•Psalm/ Emoot alle Forfoliare til at bidia. Vnder the
Noter: 0 HERRE Gudh betee tijn macht/ etc.

0 HERRE hwadh en machtigh hoop.
Nic.Hermans Ah Gott wie viel sind meine Feind, 1562.
Wack.III,1406. Lg.139.

15b (s.44) Then 6.Psalm. Vnder the Noter: Af diupsens nodh ropar iagh/
etc.

AH HERRE i tijn wredhe stoor

15c (s.46) Then 8.Psalm. Vnder the Noter/ Hwar man må nw wål glådia
sig/ etc.

HERre Gudh wår HERre
Lg.l41:f6rmodligen oversatt från danska.

16a (s.50) Then 12.Psalm annorledes. D.Mart.Luth.
0 HERre Gudh see nu ther til

Luthers parafrase over ps.12 Ach gott vonn himel sihe dar- 
ein. Wack.III,3. Lg.139*

18a (s.57) Then 19.Psalm. Vnder the Noter/ Låt thet icke fortryta
tigh/ etc.

HImblarna medh all theras håår
Lg.141: anses af E.Wrangel (Davids Psaltare i svensk kyr- 
kosång.Tidsskr.f.Teologi 1892-93) for at gå tilbage på Pau- 
lus Melissus Schedes Di himlen mit irm her, Wack.IV,1190, 
dog et helt andet metrum.

(x) i stedet for sidetal markerer, at Arno Forsius ikke medtager teksten i ræk
ken af nye salmer i 1614-trykket. (Brev af 6.april 1975)•
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56a (s.II^) Then II4.Psalm. In exitu Israel, etc. B.K.Lut. Vnder
sin eghen Then.

Tå Israel aff Egypten drog.
Matthias Greiters Do Israel auss Egypten zoch, 1527* 
Wack.III,124. Lg.141. Koralhæftet l608 nr.2.

37a (s.119) Then 124.Psalm. D.Mart.Lut.
VThan ey HERREN medh oss står

Luthers War Gott nicht mit uns. Wack.III,27. Lg.225 
anser den - vel fejlagtigt-for at være en parafrase 
over ps.127(l) og for ikke tidligere påvist i Sverige 
end i 1673*

38a (s.123) Then 127.Psalm. D.Mart.Lut. Vnder the Noter: Sål år then etc
OM GVdh ey bygger huset vp

Joh.Kohlross(?) Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst 
Wack.III,113. Lg.140.

40a (s.127) Then 137«Psalm. Super flumina Bab. etc. D.M.Lut. Vnder sin
eghen Thon.
WIdh the Elffuer i Babylon.

Wolfgang Dachsteins parafrase over ps.137 An Wasser- 
fltissen Babylon, 1525« Lg.140. Koralhæftet l608 nr.3.

52a (s.154) ALIUD
Nobis est natus hodie

Lg.207.

52b (s.155) Thet samma på Swensko.
I Dagh fodde een Jungfrw reen

Oversættelse af 52a. Lg.207.

52c (s.156) ALIUD
NVnc Angelorum gloria

Lg.207.

52d (s.157) Thet samma på Swensko.
JNglanars Klarheet gaff sitt skeen

Oversættelse af 52c. Lg.207.

55a (s.I65) En skbn Wijsa om Christi wålgerningar.
JAgh weet it Blomster skont och fijnt

Peder Dålemans oversættelse, 1583* af den anonyme Ich 
weiss mir ein bliimlein, ist htibsch und fein. Lg.237f*
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55b (s.167) En skbn wijsa om Christo och hans Brudh. Pbrswenckat(I) aff 
M.Pet.Ionæ Episc.Wex.
Så skbn lijser then Morgonstiern, Full mood

Biskop Petrus Jonæ Angermannus' oversættelse,trykt
1604, af Ph.Nicolais Wie schon leuchtet der Morgen
stern, 1598. Wack.V,594» Lg.190. Arno Forsius oplyser 
i brev af 6.april, at salmen har akrostikon STENO MAGNI.

6la (s.185) Pange lingua & c. Fortunati. Om Christi pijno.
SJung mijn tunga, Och vpklinga

Fortunatus' Pange lingua gloriosi proelium. Lg.207-

6lb (s.186) Om Palmsøndagh. Gloria, laus, & honor tibi sit, & c. for- 
swenskat. Vnder the Noter/ Nw kom der Heiden Heiland/ etc. 
SHra, prijss, och hedher forsann

Theodolphus af Orleans' Gloria, laus et honor.Lg.207.

6lc (s.188) Salve festa dies & c. forswenskat. Vnder sin eghen Thon.
WAr wålkommen tu hbgha Fåst

Salve festa dies, toto venerabilis ævo, (iua Deus in- 
fernum. Lg.208. Koralhæftet l608 nr.4*

65a (s.195) Een skbn gammal Påschasång.
SVrrexit Christus hodie

Iflg.Lg.207 tidligst i ThSwPs l6l0.

65b (s.194) Thet samma forswenskat.
VPstånden år wår HERRE Christ/ For hela Werldzen trbst fbr- 

Iflg.Lg.207 tidligst i ThSwPs l6l0. wist/

67a (s.205) AScendit Christus hodie
Iflg.Lg.207 tidligst i ThSwPs l6l0. Koralhæftet 1608 
nr.5.

67b (s.205) Thet samma forswenskat.
VPfaren år wår HERRE Christ/ Til åhronne

Iflg.Lg.207 tidligst i ThSwPs l6l0.

67c (s.207) En Barnasång
CHristus foor vp til Himbla, Hwadh

Oversættelse eller pendent til middelalderlig tysk 
himmelfartsleise, trykt 15^7t CHrist fuhr gen Himel. 
Lg.55f. 229.

70a (s.214) QVando Christus ascenderat
Lg. 208.
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70b (s.215) Thet samma forswenskat.

SEdan CHristus til himbla foor
Lg.208.

74a (s.228) Then samma effter Lutheri egne mårkelige ord. S.A.F.
NV frogdar ider Christne al

Nyoversættelse af Luthers Nu frewt euch lieben 
Christen gmeyn (1523) 1524* Anders Mallings Dansk 
Salmehistorie III,437f« Hymn.Medd.1973 s.55ff og 
175f. Lg.78.

76a (s.238) Een annor Andeligh Wijsa/ på samma Thon.
0 HERRE Gudh tijn helga Budh

0 Herre Gott dein gottlich Wort,1527* anonym. 
Iflg.Lg.141 tidligst i ThSwPs 1610.

78a (s.252 i reg.) jOm Christi Skep/ Vnder the Noter/ 0 Herre Gudh tijn helga/
- etc.HIelp Herre mild, Huru står thet tilj

Nathan Chytræus' Hilf Gott mein Herr, wo kommts 
doch her, 1589* Fischer 1,300. Wack.V,258. Lg.203.

81a (s.265) Vnder samma Thon.
Må iagh ey olyckan vndgå

Den såkaldte Maria af Ungarn vise: Mag ich Ungluck 
nicht widerstan, 1526. Første gang på svensk i Gud- 
heliga Bobner 1572, derpå i ThSwPs 1586. Lg 186f.

94a (s.298) Een Trbstwijsa i mootgång. Vnder the Nother/ Frbgda tigh 
tu Christi Brwdh/ etc.
SOrgen for glåden gåår, gemeent hwart åhr

Martin Bindeman: Man spricht: wen Gott erfreut Hat 
gemeinlich gross Leid, 1592. Fischer II,47*Dg*203. 
Med akrostikon SIGFRIDUS ARONUS.

118a (s.306) Om thet borttappade Fåret/ och then Fbrlorade Sonen Luc.15. 
Vnder the Noter: Af Adams etc.
STår vp j Syndare medh flijt/ Står vp aff

Med akrostikon SIGFRIDUS. Lg.94*

118b (s.310) Een trbstligh Wijsa. Vnder the Noter: Itt gott berådt och 
wålbe: / etc.
TIL Gudh mijn saak heemsteller iagh

Ich hab mein sach zu gott gestellt. Wack.III,1242. 
Tidligste tyske forekomst 1554« I>g*234«

98a (s.326 i reg.) [Een Middags Wijsa/ siunges såsom: Allena til tigh Herre
Jesu/ etc.
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FOrlåt oes milde HERre Gudh, Som åstj

Herman Wepse's Middages Ledt Vorgyff uns leue HER
re Godt, 1589* Wack.IV,1123. Fischer 11,296.

98b (x) ^Een Hwshållares dagligha Bon medh then Thon: 
man som fruchtar Gudh/ etc.
TV ting. Herre, bedz iagh aff tighj

Sal år then

Parafrase over Ordspr.30,7-95 Zwei Ding, o Herr, 
bitt ich von dir, 1582. Er blevet tillagt Paul 
Eber. Wack.IV,8. Fischer 11,423. Lg.233.

71a (s.334 i reg.) [cHriste sann daghsens liws och skeenJ
Erasmus Alberus Christe du bist der helle Tag, 
1556. Wack.III,1037. På svensk i Gudheliga Booner 
1572. Lg.187•

120a.. (s.341 i reg.) [Daghen ifrån oss skrijder ]
Der Tag hat sich geneiget, 1597. Er blevet til
skrevet Riga-prædikanten Paul Oderbom. Wack.V,517« 
Lg.234. Koralhæfte l608 nr.6. Fischer I,114f.

101a (s.347 i reg.) [Mr tigh gåår hungers nodh vppå]
Muligvis original. Lg.203«

102a (s.354 i reg.) [psalm. CXLVTI.
LOffsiunger Herran, Loffsiunger HErran, Ty han]

Måltidssalme efter ps.147, efter den anonyme Lobet 
den Herren:/: denn er ist sehr freundlich, 1568. 
Wack.IV,239. Fischer 11,38. Lg.137 kender den tid
ligst på svensk i ThSwPs lélO.

102b (s.357 i reg.) [nV låt oss Gudh wår HErra]
Ludwig Helmbolds Nun lasst uns Gott den Herren, 
1575. Lg.233. Koralhæfte 1608 nr.7.

102c (s.359 i reg.) [Gudh Fadher i hogden, Loffwe wij med frogden J

Koralhæfte I6O8 nr.8.

102d (s.361 i reg.) [Vnder the Nother: Christus then råtte / etc.
HERre Gudh tigh wij nu prijse]

Herr Gott nu sey gepreiset, 1550. Lg.233*260.

102e (x) [Dicimus grates, & c. Phil. Mel.
0 Fader wijse, Tigh wij allesamman]

Melanchthons Licimus grates fra omkr.1543 betrag
ter Lg.212 og 236 først som en nyhed på svensk i 
1626. Koralhæfte l608 nr.9*
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102f (x) j_Emoot Dryckenskap
0 Herre Gudh aff himmelrijk/ Huru sorgeligh J

Genoptaget fra ThSwPs, hvor den fandtes siden 
1572. Lg.184. Ha Forsius i 1608 ellers ikke tyer 
til den gamle salmetradition, kunne det tyde på, 
at denne salme først er optaget i ElPs i 1626, 
hvor der i rig udstrækning gøres brug af den gam
le tradition. I så fald bør denne salme hedde 
102eA.

105a (x) [ril at befalla sigh Gudh på sitt ytersta: Siunges så
som 0 Gudh hwem skal iagh klaga/ etc.
0 Werld iagh tigh forlåter, Mina synder]

Joh.Hesse: 0 Welt, ich muss dich lassen, 1555* 
Wack.IV,1140. Lg.196 regner den for ny i 1626.

105^ (s.592 i reg.) £om thet samma/ Siunges: Jagh weet it blomster skbnt/etc
GVdi mijn saak heemståller iagh]

Johan Leon; Ich hab mein Sach Gott heimgestellt, 
omkr.1582. Wack.IV,695- Fischer I,336f. Lg.236.

105c (s.597) [om then Christeligha landzflychtigheet hår vthi werlden
THen som hår ålend byggia wil]

Wer hier das Elend bauen will. Wack.III,584* 
Fischer II,359f« Lg.201f. Koralhæfte l6C8 nr.10.

115a (s.427) Een Boon Wijsa/ i Pestilentz/ krijg och hungers r.odh.
Siunges såsom: Kommer til migh såger Gudz Son/ etc.
AH HERre Gudh i hbgden boor

Ach Herr du allerhochster Gott, 1561, alfabet
salme. Wack.IV,277* Lg.199.

115b (x) [wEndt aff 0 Herre/ Tin wredhe medh nådhe/ Och lat ey ]

Koralhæftet l608 nr.11. I ThSwPs l6l6 optræder 
oversættelsen Wendt aff tin wredhe HERre Gudh 
medh nådhe, der bliver foretrukket af redaktøren 
til ElPs 1626.
Aufer immensam, Deus, aufer iram, 1552, tilskre
vet Georgius Thymus.

115c (s.454 i reg.) [om then yttersta daghen/ Vnder then Thon/ Kommer hijt 
til migh/ etc.
GVdz ordz Wbrdning år ey meer til ]

Joh.Policariusi Kein Gottes Wort ist mehr erhbrt, 
1557. Wack.III,1257. Lg.l99ff.

116a (s.458) Q)m the XII. daghsens stunder/ Siunges såsom: Når mijn 
tijdh och stund kommen år/ etc.
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0 Meniskia betånck al stund Emadan tuj

O Mensch mit Fleiss bedenk all Stund, 1597• Wack. 
V,514. Fischer II,195f* Lg.204*

ll6b (x) [En Christeligh Wijsa som kallas thet Gyllenne ABC.
ALlena til Gud s£tt titt hopp fast J

Allein vp Godt sei dyn vertruwen, 1597* Wack.V,516 
og 750. Alfabetsalme. Lg.204 regner den for ny i 
1626.

Forlæg og oversættelse.
Nærværende afhandling er af gode grunde hindret i at gå ind på Forsius' over
sættelser i en bedømmelse af dem, idet de svenske tekster ikke er den danske 
forsker tilgængelige. Af samme grund er det umuligt præcist at fastslå, hvilke 
forlæg Forsius har haft. Kun med både det rette forlæg og oversættelsen ved 
hånden kan det afgøres, hvorvidt Forsius selv har tildigtet vers og iøvrigt 
ændret i tekster og melodier. Når Liedgren således s.141 hævder, at den sven
ske oversætter har tillagt nr.56a en doxologisk slutstrofe, eller at, s.238, 
slutstrofen til 55a er tillagt af Forsius, eller at, s.201, Forsius ikke i nr. 
115c vers 5 optager originalens udfald mod paven, er alle disse tilsyneladende 
konstateringer i virkeligheden kun forhastede påstande, idet Liedgren, der ikke 
har gjort nærmere studier i de tyske teksters varianter, ganske overser, at en 
salme kan tilføres mange og interessante ændringer, mens den endnu kun lever 
på originalsproget^^. Når dertil kommer de tekstforandringer, der kan være fo

retaget ved oversættelsen fra højtysk til plattysk - hvilke forandringer kun i 
ringe grad har haft opslagsværkernes, in casu Wackernagels, bevågenhed - siger 
det sig selv, at en vis forsigtighed med hensyn til Forsius' indsats vil være 
på sin plads. Førend det rigtige - eller det tilnærmelsesvis rigtige - tekstfor
læg er fundet, er det en tilsnigelse at ville vurdere Forsius som oversætter.
I alt fald gælder dette for teologien i hans tekster, men har vel også en vis 
betydning for den litterære bedømmelse.

Dog, så meget kan siges om Forsius' tilførsel af salmer i l608, at kun 4 , 
evt. kun 3* er registreret som forhåndenværende svenske tekster (sc. 55a og b, 
71a og evt. 102f). Resten synes at være nyoversættelser (subsidiært på latin 
indførte hymner). Der er således 14 hymner på svensk og latin, som ikke tidli
gere er set i trykte svenske salmebøger (sc. 52a - d, 6la - c, 63a - b, 67a - b,

42) Den samme kritik kan rettes også mod danske hymnologer. F.eks. mod S.Wid-
ding, når han i Dansk messe, tide- og psalmesang, Kbh.1953 ved at sammenlig
ne den tidligste tyske tekst, aftrykt i Wackernagel, med den danske oversæt
telse mener at kunne beskrive oversætterens indsats. Det rette vurderings
grundlag er først til stede, når oversætterens direkte forlæg er fundet og 
kgm sammenholdes med oversættelsen.
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70a - ^>). 7 tekster med ukendt eller problematisk oprindelse, måske i nogle 
tilfælde originale svenske digte (so. 15b - c, 18a, 118a, 98c, 101a, 102c).
Et stort antal, ca.17, stammer fra den første reformationsgeneration; heraf 
er 4 (so. 7a, 16a, 57a, 74a) af Luther. Det er bemærkelsesværdigt, for det 
siger da i alt fald, at Forsius ikke hæmningsløst boltrer sig i det nyeste 
nye, ene og alene fordi det er nyt. Han synes at have sans for kvaliteten i 
den ældre salmetradition. Perioden 1560 - 80 er repræsenteret med 5 tekster 
(so. 15a, 98b, 102a - b, 115a) og årene 1580 - 1600 har bidraget med 8 tek
ster (sc. 55a, 78a, 94a, 98a, 120a, 105b, 116a - b). Det sidste viser, at For
sius ikke reaktionært afviser noget, blot fordi det er nyt.

De nye tekster påkalder sig vor interesse af en anden grund. Nemlig fordi 
de kan bidrage til at indkredse den kilde, som Forsius har øst af. En salme 
som 120a, Der Tag hat sich geneiget, vist nok forfattet af Riga-prædikanten 
Paul Oderbom og tidligst kendt fra Ein new Christlich Psalmbuch, Greifswald 
1597, kunne formodes i løbet af det følgende tiår - indenfor hvilket Forsius 
har haft mulighed for at støde på denne tekst - at have fundet optagelse i et 
vist, men dog overskueligt antal andre tyske salmebøger. Således er den dukket 
op i en Liibecksalmebog i l607 og endelig i 1612 også i et Hamburg-tryk^^ . Vi 

konstaterer for denne salmes vedkommende en langsom, men stadig udbredelse i 
det nordtyske område. For nr.llba, 0 Mensch mit Fleiss bedenk all Stund, gæl
der, at den i 1597 dukker op i både Dresdener- og Greifswalder-salmebogen^^.

Nr.116b kendes tidligst fra Greifswalder-salmebogen 1597, derefter optages den 
i Niirnberg 1599ff i Alexander Dieterichs og hans enkes Geistliche Lieder vnd 
Psalmen, i Leipzig og Lubeck endelig fra 1607. Nr.78a og 94a- kendes tidligst 
fra Greifswalder-salmebogen 1592, hvorefter de går videre til 1597-udgaven.
Hvad det musikalske angår har T.I.Haapalainen i sin føromtalte publikation s.8 
bemærket, at den ældst kendte kilde til Benedicamus-tropen AScendit Christus 
hodie (nr.67a) er Joachim Burmeisters Geistliche Psalmen, Rostock l601. Alle 
disse eksempler peger ikke entydigt, men dog ret tydeligt, mod det nordtyske 
område. Dette overrasker vist ingen, som kender den livlige forbindelse mellem 
Sverige og de nordtyske byer på den tid.

Hvornår kan Sigfridus Aronus Forsius have anskaffet sig den nye tyske sal
mebog, der skulle blive ham til så stor inspiration og tilføre den svenske sal
metradition så store værdier?

Han kan have købt den, inden han i begyndelsen af december l601 påbegyndte 
sin Lapmarksrejse for, som hertug Karls kartograf, at kortlægge Lapmarkens 
grænse- og skatteforhold. Oversættelse af salmer kan have været hans tidsfor
driv i de lange vinternætter. Hen på foråret 1602 rejste ekspeditionen tilbage. 
Som belønning for vel udført arbejde fik Forsius præsteembedet i Kimito nær Åbo.
45) Iflg* Fischers Kirchenliederlexikon I,114f.
44) Wack.V,514 og Fischer II,195f.
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rler fungerede han fra september samme år. Den 21.september bevilgede hertug Karl
ham skattefrihed "at ham något arbethe som macht oppå ligger skall fbrfårdige".
Det kan have været oversættelse af tyske salmer til bedste for En liten Psalm-

45)bok, som må antages at have nydt Karls bevågenhed . Således amtager P.J.I. 
Klirvinen, at Hemminki Maskulainen til sin finske salmebog, der sikkert blev 
trykt første gang år 1605, har udnyttet to af Forsius' salmer, nemlig 115a og 
b. Forsius og Maskulainen var i årene 1602 - I605 begge i præsteembede nær 
Åbo, og et samarbejde mellem dem er derfor vel tænkeligt^ .

Kurvinens antagelse er imidlertid ikke noget tvingende argument for en så 
tidlig oversættervirksomhed. De to Forsius-salmer behøver ikke at være kommet 
med i den tidlige tabte udgave af Maskulainens salmebog, men først i en senere 
udgave.

Fra efteråret 1605 foretog Forsius en studierejse til Nordtyskland, hvor 
han færdedes i lærde kredse i Lubeck, Wismar og Rostock. En sådan impuls i 
forlængelse af det praktisk kirkelige arbejde i Kimito kan meget vel have sat 
litterære frugter til bedste for den hjemlige kirke. Hvis ikke før, så har 
Forsius i alt fald nu anskaffet sig en af de nye tyske salmebøger.

Den fornødne tid til at oversætte salmer skulle komme førend han anede det. 
Ved hjemkomsten til Sverige hen på sommeren I6O6 anklagedes han for forræderi 
og konspirationer med Sigismunds tilhængere imod kong Karl og kastedes i fæng
sel i Orebro, hvor rigsdagen var sammenkaldt. Dette fængselsophold kom til at 
vare hen mod et år. Fra juli I607 var han atter en fri mand.

Det er ikke noget enestående fænomen i kirkens historie, at salmer er ble
vet til i et fængsel. Når det så tilmed står fast, at Forsius et år efter sin 
løsladelse kunne udgive en værdifuld ny udgave af En liten Psalmbok med et på
faldende stort antal egne bidrag, vil det være rimeligt at antage, at det 
ufrivillige ophold i Orebro var blevet fordrevet med hymnologiske sysler. Man 
har næppe forment den politiske fange retten til at tage en salmebog med i 
cellen. Der kan gisnes om, at Forsius med sin digteriske præstation til bedste 
for Kong Karls salmebog har villet generobre sin tidligere principals og vel
ynders gunst. I så fald kan de litterære sysler i fængslet have fremskyndet 
løsladelsen.

Men hvilken salmebog tog Forsius med sig i fængslet? Hans ophold i Lubeck, 
Wismar og Rostock kunne give formodning om en mecklenburgsk salmebog. Den hyp- 
pigt genoptrykte Rostocker-salmebog

Geistlike Leder vnde Psalmen D. Martini Lutheri vnde anderer 
framen Christen, Rostock 1577ff

45) se HM 1974, s.178 forneden.
46) Kurvinens iagttagelser og værdifulde biografiske oplysninger om Forsius er 

blevet mig meddelt af Amo Forsius i brev af 6.april 1975« løvrigt er an
vendt Sten Lindroths artikel om S.A.Forsius i Svenskt Biografisk Lexicon 
bind XVI, s.528-330.
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rummer imidlertid ikke i nogen udgave fra før l607 de mange nye tekster, som
Al')Forsius gør brug af4 . Går man derimod til nabostaten Pommern, er det ikke til

at komme udenom
Ein new Christlich Psalmbuch, Darinn der gantze Psalter des Kb- 
nigs Dauids, Geistliche Lieder vnd Lobgesenge, von D.Mart.Luth. 
vnd andern Gottseligen Lehrern vnd Christen gestellet...Gryphiss- 
walt (Aug. Ferber) 1597• 48)

Heri skulle iflg. Fischers Kirchenlieder-Lexicon flg. nyere salmer være opta
get: 78a, 94a-, 102a og b, 115a, 116a og b og 120a. En nærmere undersøgelse af 
denne salmebog vil kunne godtgøre, om netop den er Forsius' hovedforlæg.

Men fordi Forsius' tysklandsophold begrænsede sig til østersøbyerne, for
hindrer det ikke, at han i en boglade dér kan have købt en Nurnberg-salmebog.
De skandinaviske forbindelser med Niirnberg via de nordtyske byer er tit nok 
blevet påpeget^). Af de nyere salmer, som Forsius oversætter, er flg. nemlig 

optaget i en eller flere Nurnberg-salmebøger frem til l605: 78a, 96b, 102 a og 
b, 105b, 115a, 116b. Da Fischers lexicon vel ikke gør krav på fuldkommenhed, 
kan afhængigheden af Greifswald eller Nurnberg træffe at være endnu større.
Vi må også regne med den mulighed, at Forsius kan have hentet materiale fra 
mere end én tysk salmebog.

Særlig den yngste af de Nurnberg-tryk, der kan komme på tale i den opstil
lede tidsplan, pånøder sig ved sin titel vor interesse. Den hedder

588 Geistliche Psalmen Vnd Lieder...(Abraham Wagenmann) Nurnberg
.1.805.

Mens en lang række salmebogsudgaver på den tid hedder Geistliche Lieder vnd 
Psalmen, begynder Nurnberg-trykkene nu at bytte om på substantiverne. Vel sag
tens for allerede i titlen at tilgodese bogens disposition med Davids salmer 
anbragt i begyndelsen. Men det indledende adjektiv får lov at blive stående, 
og derved fremkommer begrebet "Geistliche Psalmen". Det er en pleonasme, for 
kan man tænke sig en psalme, en Davids-salme, der ikke er åndelig?
Åndelige Psalmer och Wi.jsor.
Den opmærksomme læser har allerede gættet, hvor jeg vil hen. Også sideover-
47) Joh.Bachmann: Geschichte des evang.Kirchengesanges in Mecklenburg, Rostock 

1881 s.60ff.
48) Wack.I,bibliografi nr.550. Endv.Vack.Bibliographie nr.1045. Iflg.Repertoi

re International des Sources musicales. Das Deutsche Xirchenlied. Verzeich- 
nis der Drucke (i korrektur, udkommer i slutn.af året) er denne salmebog 
(sign: 1597 - Gwald 1^91a) gået tabt^ Men et eftertryk fra samme år i
lille oktav (sign: 1597 _ Gwald 1597 ) er til gengæld dukket op i Wolfen-
b^ttel Herzog August Bibliothek.

49) Niels Knud Andersen: Confessio Hafniensis. Den københavnske Bekendelse af 
1550, Kbh.1954. Kaj Mogensen: Nalmømessen, Reformationen i Norden. Skrif
ter utgivna av Nordisk Institut for Kyrkohistorisk forskning 5, Lund 1973-

0950) Wack.Bibi.nr.IO65. Das deutsche Kirchenlied, Verzeichnis d.Drucke nr.lé05 
- NbgW 1605. Exemplarer i Ambergs Staatliche Bibi, Staatsbibl.Berlin, Got
tingen og Niirnberg Stadtbibl.
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skrifterne i den såkaldte Forslus' salmebog lyder jo "Åndelige Psalmer och Wij- 
sor"l Den påfaldende pleonasme er ganske enkelt oversat fra tysk.

Enten har Forsius direkte benyttet en sådan Geistliche Psalmen vnd Lieder. 
Eller også har han under sit tysklandsophold mærket sig denne nye skik at kal
de en salme åndelig; og med det udenlandske fortilfælde i ryggen har han derpå 
uden at blinke indført begrebet i Sverige.

Ganske vist er vi hidtil gået ud fra, at ElPs 1608 ikke har haft "Åndelige 
Psalmer och Wijsor" som gennemgående sideoverskrift. Begrebet kan imidlertid 
være lanceret på titelbladet. I 1602 hedder det her "Någhra Andelighe wijsor 
och skbne Psalmer". Forsius vil i l608 som den dygtige og konsekvente salme
bogsredaktør bringe overensstemmelse mellem titelbladets og bogens disposi
tion. Det skal af titelbladet fremgå, at psalteren er at finde først i salme
bogen. Altså ændrer han på titelbladet til "Någhra Åndelige Psalmer och skbne 
Wijsor". Titelbladets formulering overtages uforandret i 1614-trykket, og de 
i dette tryk nye sideoverskrifter "Åndelige Psalmer och Wijsor" er naturligvis 
intet andet end den af pladshensyn afkortede titelbladsannonceringl

Forsius'præsentation af begrebet Geistliche Psalmen - sidste skrig fra tysk 
forlæggerpraksis - for at forbedre titelbladet på ElPs er unægtelig en 
Schlimmverbesserung. De Åndelige Psalmer fik da også på svensk jord en kort 
levetid. Da en ny redaktør i 1626 bearbejdede ElPs, faldt han over pleonasmen 
og ændrede til det uangribelige "någhra K.Dawidz Psalmer och skbne Andelighe 
Wijsor".

En liten Psalmbok 1626.

"Om man från en viss synpunkt kan saga, att l6l4 års Åndelige Psalmer och Wij
sor år Karl IX's psalmbok, så synes man kunna kalla 1626 års sångbok for Gustav 
II Adolfs psalmbok".

Således karakteriserer Nat.Fransén s.208 (gentaget næsten ordret s.212) for
skellen på to udgaver af ElPs. I denne foreløbige oversigt over traditionen af
står jeg p.g.a. manglende tekstmateriale fra at gå ind på Franséns teologiske 
vurderinger. Med hensyn til citatet må siges, at det nyvundre kendskab til ek
sistensen af ElPs 1602, redigeret af Karl IX's hofkapelmester, og af ElPs 1608, 
redigeret af Karl IX's hofastrolog, synes at give Fransén overvældende ret i 
hans karakteristik af 1614-trykket, der jo, hvad Fransén ikke kunne vide, har 
fået såvel indhold som struktur inden Kong Karls død i l609. Hvad jeg s.l27ff 
har antydet om mulige forlæg, får stå som en foreløbig modsigelse af Franséns 
konstatering s.202 af, at 1614—trykket ikke har de sange med, som er særegne 
for den nordtyske reformations salmebøger. Vi har tværtom s.129 registreret et 
betragteligt nordtysk indslag.

Om 1626-udgaven skriver Fransén iøvrigt (s.199), at den "utgør ett fbrsbk 
till kompromiss mellan den gamla svenska psalmbokstraditionen och 1614 års
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psalmtokstyp." Heri har Pransén ret. Hvorfor dette kompromis er kommet i stand, 
får vi at vide s.212, hvor det konstateres, at 1626-udgaven "har så tillvida 
tagit lårdom av kritiken, att den återinfdrt storre delen av de.. .uteslutna 
Upsalatraditionens sånger". Den eneste kritik Fransén véd af at nævne, stammer 
imidlertid først fra lé35« Så den har næppe kunnet påvirke tilrettelæggelsen 
af 1626-udgaven!

1626-udgaven er som sin forgænger fra 1614 bevaret i kun et eneste defekt
eksemplar. Da titelbladet mangler, benævnes den efter kolofonens angivelse af5l)trykkested og -år som "Psalmbok, tryckt i Stockholm 1626, hos Ign.Meurer" . 
At det virkelig er En liten Psalmbok, fremgår imidlertid af bogens disposition, 
der kun viser få afvigelser fra ElPs 1614« Det endelige bevis fandt jeg ved et 
besøg på Upsala Universitetsbibliotek, hvor jeg undersøgte nogle sene tryk med 
titlen "En liten Psalmbok..". Et enkelt af disse, En liten Psalmbok, Stockholm 
I65O, viste sig at være en ægte repræsentant for ElPs-traditionen. Såvidt vides 
er Emil Liedgren den eneste, der hidtil på prent har sat 1650-trykket i forbin
delse med Åndelige Psalmer och Wijsor, idet han s.212 noterer, at Forsius' sam
ling "avtryckes flere gånger, alltjåmt i miniatyrformat, med tillokning av nya 
psalmer (så t.ex. 1626 och I65O hos Ignatius Meurer i Stockholm)". Hvorledes 
de to Meurer-tryk nærmere forholder sig til hinanden, har Liedgren dog næppe 
mistanke om. I alt fald røber han det ikke. Nat.Fransén nævner i sin littera
turliste 1650-trykket, men har, sandsynligvis p.g.a. den bevarede titel, ikke 
fundet på at sætte det i forbindelse 
med de titelløse I6I4- og 1626-tryk.

I virkeligheden er 1650- 
trykket et nøjagtigt 
genoptryk af 1626- 
udgaven, hvorfor der nu ikke 
længere behøver herske tvivl om den 
sidstes titel og omfang. Da ElPs 
I65O er komplet på nær sidste blad, 
kan vi nu ved at s\ipplere vor viden 
herfra give denne beskrivelse af 
ElPs 1626, der er komplet på nær 
første blads

5l) Joh.W.Beckman s.995 nr.32.

Titelbladet til En liten
Psalmbok.Stockholm/ I65O.
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Sn liten Psalmliok Stockholm: Ignatius Meurer 1626. 18°.

291 blade. Sign. a(A)'1'^ (bogstavet a eller A er med antikva) A^® - Q,^ 
(bogstaverne er med frakrur). A r - P 13 v er pagineret 1 - 530* 23 Lini
er. Kolumne s tørre Ise 85 x 45 nim. (-i- kustode og sideoverskrift kun 78 x 
45 mm.) Træsnit og vignet. Ark a sort og rødt trykt.

[l(sort:) En liten | (rødt:) Psalmbook/ I Ther vthinnan någhra |(sort:) K. 
Dawidz Psalmer/ och | skone Andelighe Wijsor/ sampt | Christelige Boner/ 
are vthwalde och insatte. | (rødt:) Them besynnerlighen til I (sort:) 
gagn och godhe/ som på ree= | sor stade åro. | (rødt:) Nu nylighen ofwer- 
seedt/ I (sort:) medh flere Psalmer och Lcff= j sånger formerat. | (rødt:) 
Stockholm/ I65O.
Blad a. v: træsnit. Den korsfæstede, der får rakt æddiken på en stang (el
ler bliver stukket i siden af spyddet?)J
a 2r: Lofwer HERren / ty at.. .Psal.147* Låter Gudz Ord ri,jkeligha. .Co- 
loss.3» a 2v: dANTJARIUS. Daghen håller viij tim... a 14v: (rødt:) NU- 
MERTJS DIERUM (sort:) Cujusvis mensis his... a 15r: (rødt:) The Fyra 
Ahrsens (sort:) Tijdher. a 15v:(rødt:) Om Adhrolatande. træsnit EFter 
at then hoghberomde... a 17r:(sort:) Een allmennelig Regia, huru man sigh 
... a 18r: THen ther nu wil... a 18v: vignet. Side 1: I. Catechis- 
mus fbrfat= tat i Sånger. S.530s Register vppå the Psalmer och Lcffsån- 
ger/ såsom man vppå hwar Sondagh och Helgedaghar offuer heela åhret siun- 
ga må/ hwilka medh hwart och itt Ewangelio och Hogtijdz dagh offueroens 
stemma. [[s.535jt Itt annat Register ofwer thenna hela Psalmboken.
[s.545(5 Tryckt i Stockholm hoos Ignatium Meurer. Anno 1626.

Sammenbundet med salmebogen er Een liten Bonebok/ Thervtinnan någre 
Christelige Boner forfattade/ och nu medh någre nyie fcrmerade åre/ Allom 
Gudfruchtighom och frommom daghligen til at bruka ganska nodhtorfftige. 
(vignet) Tryckt i Stockholm/ aff Ignatio Meurero.
Forrest foran salmebogen er medindbundet håndskrevne noder til flere sal
mer.

Eksemplar Kungl. Bibi.sign. F 1700
847

(Artiklen fortsættes)
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Breve vedr. En liten Psalmbok vea j.l.

I l.del af min afhandling om En liten Psalmbok, HM 1974» s.l57ff er side 176 
aftrykt teksten fra 1602 til Indulci jubilo i Torsten Johannis Rhyaranders 
oversættelse. Den svenska Psalmboken 1937 bringer den samme oversættelse som 
nr.606 med angivelse af, at den er svensk fra 1582. At Den svenska Psalmbokens 
oplysning er fejlagtig, fremgår af et brev, som jeg i maj måned modtog fra dr. 
Arvastsoh, Eslov. Sammen med brevet fulgte en fotokopi af In dulei jubilo fra 
Piae Cantiones 1582. Den bringes herunder, og som det vil 'kunne ses, er det en 
helt anden oversættelse end den, der optræder i En liten Psalmbok 1602 og se
nere i Den svenska Psalmboken 1937•

IN dulei iubilo, Nu siunge wij 10 10/
Then all tingh for oss formo ligger in præsepio,
Och som Solen skijner/ matris in gremio:
Alpha es & u> , Alpha es & 68 .

0 lesu paruule for tigh år migh so we/
Trost migh i mitt sinne 0 puer optime,
Lått migh tin godheet finne 0 princeps gloriæ,
Trahe me post te, trahe me post te.

0 Patris charitas, 0 Nati lenitas,
Wij wore plat forderffuadh per nostra crimina.
Nu haffuer ha oss forwårffuadh cæloru gaudia,
Eya wore wij thår/ Eya wore wij thår.

Vbi sunt gaudia Ther siunger man/ Eya/
Hwar Englanar siunga noua cantica,
Och sielanar springa in regis curia,
Eya wore wij thår/ Eya wore wij thår.

I brevet spørger Allan Arvastson: "Heter inte oversåttaren Torstenius Johan-.is 
Rhyacander? Denna namnfråga liksom också hans upplaga av psaltarpsalmer från 
l602 år omnåmnt i Sixten Belfrage, Carl Carlsson Gyllenhielms litteråra verk- 
samhet, Lund 1955> sidan 47”52 m.fl. stållen. Dår år också utrett att namnex 
enligt en tysk kålla bor låsas Rhyacander - jeg menar också att den formen på 
något sått verkar vara riktigare". Et endeligt svar kan vel først gives ved 
fornyet undersøgelse af de tre musikværker fra 1598 og l601, hvor Tobias Nor
lind har læst komponistens navn som Torstenius Rhyarander philomusus. Norlind 
kan vel have forvekslet de to bogstaver.

Fra bibliotekar Erik Eriksson, Kungl.Bibi.Stockholm, der har hæftet sig ved 
omtalen s.180 af den kun dunkelt kendte salmedigter Johannes Petraeus, er kom-
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met fotokopier af s.lTlf i David Lindquist, Studier i den svenska andaktslitte
raturen under stormaktstidevarvet, Sthlm.1939« Heri opgives den gamle identifi
kation af Johannes Petræus med Johannes Petrejus Junecopensis som fejlagtig. 
Sidstnævnte, der altså var fra Jonkdping, blev indskrevet som student i Dorpat 
i Estland 1633* Han forlod Dorpat 1642 og blev samme år eller 1643 bisidder i 
Gota hovrått. Senere var han virksom som lovlæser og fra 1668 rådmand i Gote
borg, hvor han øjensynligt døde 1690. Da salmedigterens virksomhed falder ef
ter dette år, kan han ikke være identisk med Joh.Petrejus Junecopensis. Lind
quist bringer derfor en anden Johannes Petræus på tale, som efter tjeneste i 
Falun i året 1702 blev præst i Skinnskatteberg og døde 1722. Vort ærinde, at 
identificere ejermanden til En liten Psalmbook 1602, lader sig imidlertid ikke 
anfægte af dødsfaldet i 1690. Måske er vi ved oplysningen om opholdet i Dorpat 
kommet et stykke nærmere en forklaring på, hvordan eksemplaret af ElPs 1602 hav
nede i fyrstebiblioteket i Wolfenbuttel.

Med overlæge Arno Forsius, Lahti, har jeg i foråret haft en livlig korrespon
dance vedr. S.A.Forsius. En del af de oplysninger, der på denne måde er tilgået 
mig, er med taknemmelighed indoptaget i foranstående del af afhandlingen.

I brev af 6.april gøres opmærksom på, at "Forsius skrev sitt namn alltid Sig- 
fridus Aronus Forsius och efter min mening år Aronus ett patronym i adjektiv
form och borde och så skrivas."

Om indholdet af salmer i ElPs hedder det i samme brev: "Det finns i den "lil
le Psalmboken" många psalmer, som man låmnade bort från den svenska psalmboken 
på l600-tallet. Det kan dock mårkas, att man har tagit dem alla utom två(?) 
till en appendix av "Then swenska Psalm booken..", som biskop Johan Gezelius
låt trycka år 1673 i Åbo (den s.k. Åbo-psalmboken). De bortlåmnade psalmerna

♦ *

torde ha varit någorlunda kåra åt finska kyrkan." Vi er her inde på ElPs-tra- 
ditionens betydning for en tid, som ligger udenfor min afhandlings rammer. Man 
kunne imidlertid stille det spørgsmål: Hvornår og hvordan kom den finske kirke 
i berøring med ElPs? Måske ligger en del af svaret i en oplysning, som Amo 
Forsius giver i brev af 7.april:
"..Stockholms finska forsamling hbll sina gudstjånster i Gråmunkeholmens (Rid

derholmens) kyrka den tiden, då Forsius var Gråmunkeholmens kyrkoherde, men 
finska forsamlingen hade egen kyrkoherde, som var I6l2-l6l4 Jacobus Axilli Avu- 
in. Kanske har den hår saken någon betydelse, vad som "lille Psalmboken" och 
finska kyrkan tillkommer."

J.L.
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Anmeldelser
Britt G. Hallquist & Bertil Hallin, overs. Birgit Michelsen &
Dorte Roager Larsen, red. Mogens Hansen:
"Se hvad jeg har fundet". "Men kejser'n vidste ikke spor".
Det kgl. Vajsenhus Forlag. 1974•
ved organist Peter Møller, Løgumkloster

I en tid, hvor børns musikalske opdragelse alt for mange steder forsømmes 
sørgeligt, er det med særlig stor forventning, man modtager den samling bibel 
ske vers og viser for børn, der i to hæfter netop er udkommet på Det kgl. Vaj 
senhus Forlag c/o P. Haase & Søns Forlag. Svenskerne Britt G. Hallquist og 
Bertil Hallin udgav i 196? originalen til det første hæfte under titlen: "Tit 
ta vad jag fann", og lod 1971 denne samling gammeltestamentlige viser efter
følge af en række nytestamentlige sange, samlet i: "Det visste inte kejsam 
om". Begge hæfterne er i 1974 udgivet i dansk oversættelse ved Birgit Michel
sen, redigeret af Mogens Hansen.

Som anmelder af melodierne og deres udsættelser vil jeg til at begynde 
med henlede opmærksomheden på et alvorligt problem: I mange skoler står det 
uhyre dårligt til med sangundervisningen. For nogle år siden var der folk, 
som havde høje tanker om "de musiske fag" og deres store betydning i folke
skolens undervisning. Nu er det kun få, der erkender, at børns beskæftigelse 
med musik i skolen er en vigtig sag - ikke blot som underholdende element, 
men som et FAG, der ofte kan bidrage til at lette tilegnelsen af andre fags 
kundskaber (jvf. undersøgelser i Ungarn). Når skolerne her i Danmark i alt 
for mange tilfælde svigter, sker der naturligvis det, at de nye generationer 
bliver præget af mangel på musikalske forudsætninger. Samtidig stilles der 
større og større krav til de udøvende musikere; konservatorierne udklækker 
kunstnere, deriblandt også organister, som efter en meget lang og krævende 
uddannelse bliver sat på orgelbænkene rundt omkring i landets kirker for at 
tjene menighederne i de kommende årtier. For hver dag der går forøges "de 
forsømte generationers" rækker. Til sidst er der ingen, der kan læse noder, 
ingen, der véd om orglet spiller i dur eller moll! - Men organisten deroppe 
ved det herlige instrument - han kender noderne og véd i det hele taget nok 
hvad det drejer sig oml? Spiller han i virkeligheden ikke "hen over hovedet" 
på de stakkels folk? - Jo, ærligt talt - musikken, det være sig både nye og 
gamle toner, "går forbi" tilhørerne. "Modtagerapparaterne" er ikke så fint
mærkende som de kunne være. Grunden til dette er, at de ikke fra den første 
begyndelse er blevet godt udrustet til at "modtage". Ungareren Zoltån Kodaly 
sagde: "Børnenes musikalske opdragelse begynder allerede i moders liv". Han
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kendte noget til "børnenes særlige sprog" på det musikalske område, og for
måede at skabe en syntese af dette og noget dybt og ægte folkeligt. Jeg stil
ler nu spørgsmålet: Er det lykkedes for Bertil Hallin? - Mit personlige svar 
bliver et klart: Nejl Flere af melodierne og udsættelserne er præget af det, 
man med en dansk betegnelse kunne kalde "Go1 nat til de små"-stil - eller ret
tere sagt: udvandet romantik af værste slagsi For ikke at gøre denne romantik 
alt for triviel er der puttet nogle synkoper ind hist og her - andre steder 
føjet en sekst til nogle af akkorderne. Et kirketonalt islæt skal vist betrag
tes som et frisk pust midt i det sødladne. Der er aldeles ikke nogen tvivl om, 
at man kan få masser af børn til at skråle med på melodierne og rokke til i 
takt. Men jeg tillader mig på baggrund af min indledende betragtning at spør
ge: Er det forsvarligt at indpode disse melodier i børnene? At de rokker med 
er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at musikken besidder dybere og mere æg
te egenskaber. Det er nu en gang let at få mennesker til at gå i takt eller 
klappe til inciterende rytmer - og disse kan jo godt gøre sig gældende på trods 
af melodisk og harmonisk svaghed. Min hårde dom over de to nye hæfters melodi
er skal ikke fremsiges uden detaillerede kommentarer til de enkelte sange:

1. hæfte har på dansk titlen: "Se hvad jeg har fundet!" Nr. 1, "På vej til 
Kanaan" har en uheldig lighed med en yderst populær schlager, af hvis tekst 
jeg kun husker ordene: "Jeg har aldrig få'et no1et". Akkompagnementet er mor
somt, omend en smule stereotypt. Nr. 2, "Saras Vuggevise" er en smuk melodi, 
men sikkert vanskelig at synge for mange børn på grund af pauserne. Problemer 
forbundet med omarbejdelse af et guitarakkompagnement til klaverledsagelse mø
der vi i nr. 3» "Rebekka ved brønden", som ellers har en god melodi. Nr.4,"Ja
cobs drøm": Den smukke, nærmest frygiske melodi burde have et bedre akkompag
nement. Overgangen fra takt 3 "til 4 er direkte smagløs på grund af stilbrud. 
Der begyndes dristigt med parallelle kvinter i bassen, hvorefter virkningen 
ødelægges totalt ved anvendelse af et par sentimentale harmoniforbindelser. 
Slutningen vidner kun om stor uopfindsomhed. Ærgerligt er det nu, at en så 
smuk melodi har fået et meget dårligt akkompagnement. Nr. 5> "Jacob og Esau" 
præges af romantisk harmonik, men udmærker sig ikke ved originalitet. I øv
rigt er satsen flere steder svær at spille på klaver. Ordene "for glemt er 
had" er næsten ikke til at synge med den hurtige rytme, som er noteret. Bana
litet - dårlig smag - tyndbenet akkompagnement kendetegner nr. 6, "Josefs nye 
tøj". Nr. 8, "Jacob er ensom" har en smuk melodi, men et par steder for store 
greb i bassen. I nr. 9» "Familien rejser til Ægypten" forstyrres den ellers 
gode og iørefaldende melodi af en ubehagelig formindsket kvint i akkompagne
mentet. Melodien til "Se hvad jeg har fundet" er helt pæn, men mangler en høj
depunktstone. Nr. 12, "Kanaans dejlige land" er ualmindelig banal og samtidig 
skæmmet af en dårlig og dilettantisk ledsagelse. Nr.13, "Saul og David" min-
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der alt for meget om en bestemt sang, som jeg adskillige gange har hørt med 
ordene "Kom, kom til frelsermøde". Sangen har nogle steder fået en rigtig 
grim fortsættelse. Akkompagnementet er for tyndbenet. Slutningen af nr. 14 
"David og Goliat" leder tanken stærkt hen på "Den sømand han må lide". Me
lodien til nr. 15, "David og Jonatan" er for dårlig. Nr. 16 er skikkelig.
Nr. 17, "Løvevisen" kunne måske komme på hit-listen uden klavere-kkompagne- 
mentet. Den forvredne melodik i nr. 18, "Duen" kan da ikke siges at være 
ægte barnlig og naturlig - lige så lidt den utilslørede sentimentalitet.
Den tidligere nævnte "Go' nat til de små"-stil udtrykkes klarest i den sid
ste af hæftets sange: "Fredsriget".

Herefter følger nogle korte kommentarer til sangene i 2.hæfte med den 
danske titel: "Men Kejseren vidste ikke spor". Nr. 1, "Kære Vor Herre" ud
mærker sig ved en temmelig køn, men ikke helt original melodi. Dens udsæt
telse er dog frygtelig tyndbenet. Nr. 3, "Men Kejser'n vidste ikke spor" 
har en morsom melodi, men en dårlig ottendedelsbas i sidste afsnit. I nr. 4> 
"En hyrde lissom jer" er de parallelle kvinter i akkompagnementet en god 
idé - men teknikken gennemføres ikke. Der er grund til at fremhæve nr. 6 
"Til Jerusalem vi rider". Den virkelig originale og sjove orientalsk-præge- 
de melodi med et fint og elegant akkompagnement burde have flere sidestyk
ker i samlingen. Her er der tale om vældig god visemelodi. Udsættelsen af 
nr. 7, "Vuggevise" kunne være mere elegant. En fornøjelig og god melodi er 
sat til nr. 8, "De hører sammen med himlen". Nr. 9> "Ved brønden" hører li
gesom nr. 6 til de helt acceptable frembringelser. Klaverakkompagnementet 
til nr. lo, "Joakim danser" er for svært. Nr. 11, "Huset på klippegrunden" 
er god. "Organum"-stilen ved ordene "og regnen flød og stormen sled" virker 
spændende. En ubehjælpsom klaversats som den til nr. 13, "Hr. Nikodemus" 
burde være undgået. Noget lignende kan siges om nr. 14, "Drengen med pal
men". Sammenblanding af stilarter forstyrrer den indre harmoni i nr. 15,
"Kun Johannes". Nr. 16, "Det er påske" bør anerkendes på grund af den ud
mærkede melodi og det velklingende akkompagnement. Det er et pletskud! En 
fantastisk god sang! - Til disse kommentarer er jeg nødt til at knytte nog
le bemærkninger om det fænomen, der hedder dissonansbehandling. I den mere 
traditionelle stil, som Bertil Hallin ofte opererer med skal en dominant- 
septimakkord opløses efter reglen - septimen føres ned! Jeg er rystet over 
at have iagttaget l^. tilfælde af forkert dissonansbehandling! Selv om børn 
ikke kender reglerne, kunne man da godt forestille sig, at nogle følte ube
hag - og andre blev forledt til at labbe "det forkerte" i sig.

I en så traditionel stil som den, der hersker i de fleste af Hallins 
sange kan den ene løsning ikke være lige så god som den anden. Følger man 
ikke de regler, som stilen kræver overholdt - bliver resultatet uheldigt.
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En del af Bertil Hallins melodier har jeg karakteriseret som gode - de 

fleste udsættelser er dårlige og præget af mangel på håndværksmæssig kunnen. 
Desværre kan en god melodi ødelægges af en dårlig udsættelse - og det er sket 
alt for mange steder i de to nyudkomne hæfter. Forordet indeholder følgende 
smukke bemærkning: "Det umiddelbare og enkle, og alligevel dybe, er en vanske
lig tone at slå an". Ja, sandelig - det er rigtigt! Carl Nielsen og Th. Laub 
vidste det, men evnede begge at realisere drømmen om genoplivning af ånden 
fra den J.A.P. Schulz'ske "Schein des Bekanntes"-idé. Og børn, såvel som voks
ne har lige siden med største fornøjelse sunget de rene og enkle sange, der 
blev skabt på grundlag af en syntese af noget ubestemmeligt folkeligt og dybt 
personligt. Det er beklageligt, at Bertil Hallin som oftest ikke har haft lyk
ke og inspiration til at skabe en sådan syntese - men i stedet er henfaldet 
til sukkersød romantik. Jeg er selv en "uforbedrelig" romantiker, tør jeg nok 
sige - alligevel ville jeg i Hallins sted have spillet på andre strenge. Han 
kender lidt til romantisk harmonik - har lidt jazz-akkorder i blodet - husker 
sine egne børnesange. Men det er ikke nok! Hvor er undertonen af den charme
rende og ejendommelige svenske folkemusik? Hvor er det dybe præg af kirketone
arterne, som næsten alle landes folkemusikarter har til fælles? Hvor manife
sterer et nøjere kendskab til jazz - el. beat-musik sig? - Forsøget på at ram
me børnenes musikalske sprog er slået fejl! Man vil nok få dem til at synge 
med - men hvad er det de synger med på? Hæfterne har et særdeles nydeligt ydre; 
men hver gang jeg har haft dem fremme, har jeg følt et stik i hjertet ved at 
tænke på at indholdet ikke svarer til det ydre.

PM

Samme
ved højskolelærer, cand.theol. Holger Lissner, Løgumkloster

Hvad er en god børnesalme? Det spørgsmål har jeg gået og funderet på, lige 
siden jeg modtog ovenstående to hefter til anmeldelse. Og hvordan skal en bibel
historisk sang egentlig være, for at jeg har lyst til at lære den fra mig?

Nuvel, disse to samlinger foregiver ikke at være salmer, selv om Mogens 
Hansen i sit forord mener, at disse sange også bør klinge op mod de hvide 
hvælvinger i kirkerummet. Heri er jeg ikke enig. Selv om skellet mellem sal
mer og sange kan være svært at trække entydigt, så er det blevet mig klart, 
at disse sange ikke hører hjemme i gudstjenesten i kirkerummet; dertil er 
de for episke, og for optagede af uvæsentlige detaljer.

Borup Jensen skelner i "Salmen som lovsang og litteratur" I s.34 mellem 
salmen og den åndelige sang bl.a. ved at pege på, at sangen er gennemført 
episk, mens salmen må være formet sådan, at menigheden kan identificere sig 
med ordene. Det kan den meget få steder i disse sange.
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Men hvordan er de da som bibelhistoriske sange? Er det lykkedes for Britt 

Hallquist at genfortælle historier fra Gamle og Nye testamente, så de bliver 
mere levende, så "det umiddelbare og enkle, og alligevel dybe" forenes? Des
værre ikke ret tit, synes jeg. Og jeg mener desværre. for Mogens Hansen har 
helt ret i, at der er behov for den slags viser.

Jeg synes, at de alt for ofte minder mig om dårlige religiøse billeder, 
der kun vil illustrere og derfra ikke når til fortolkningen og forkyndelsen. 
Historien genfortælles, ofte føjes træk til, som må stå for Britt Hallquists 
egen regning, og som vel skal gøre det levende for børnene; det gør heller 
ikke noget, hvis det blot førte frem til det, som beretningen vil sige, men 
det gør det alt for sjældent.

Et eksempel: Heftet med de gammeltestamentelige sange begynder med en 
sang om Abraham på vej til Kanaan, og sidste vers lyder som så:

En kamel har slå't sin tå,
Lot han gir den plaster på, 
kom hu med, lille lami 
Følg nu efter Abraham I 
Fåret bræger, hyrden kalder, 
barnet klynker, pisken knalder.
Kom nu med, æselfar, 
for til Kanaan vi tar.

Ikke ét ord om Abrahams tro, da han rejser ud i det ukendte på Guds ord, eller 
om hvad meningen med den rejse er, men kun ovenstående ligegyldige detaljer.

I heftet med de nytestamentelige sange er der en sang, som Josef og Maria 
synger til deres æsler (i), da de rider op til Jerusalem for at få Jesus om
skåret. Her er alt, hvad der kommer ud af det:

Mens I så ved muren tygger 
på en græstot grøn, 
ofrer vi to turtelduer 
for vor lille søn.

/: Ja, for Jesus skal vi ofre 
for vor lille søn. :/

4.
Op ad bakke, ned ad bakke, 
til Jerusalem I
I får brød, små flinke æsler 
når vi kommer hjem.

/: Ja, små æsler, I må hvile, 
når vi kommer hjem. :/

Det er puttenuttet, - og revnende ligegyldigt I 
Og den eneste sang om påske har som omkvæd:

Se Jesus går i solen 
så levende og glad 
blandt vilde anemoner 
og sølv i hvert olivenblad I 
Og det er vår 
og påske her 
i Palæstina land I

Er det ikke for nøjsomt? Jesus stod ikke op af graven for at gå en morgentur 
og glæde sig over blomsterne og duggen i Josef af Ariiiatæas have, men for at
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møde sine modløse og skræmte disciple og sende dem ud i alverden med forkyn
delsen af Guds sejr, af påskebudskabet.

Biskop Jobs. W. Jakobsen sagde for nogle måneder siden i et foredrag på 
Løgumkloster Højskole nogle kloge ord, som enhver, der beskæftiger sig med 
børnesalmer, må skrive sig bag ørets "Når vi ved, hvor få salmer og sange 
børn lærer i dag, så må man være så meget desto mere omhyggelig med kun at 
lære dem de bedste, dem de kan vokse med og leve med siden".

Mine indvendinger mod disse sange gælder imidlertid ikke bare indholdet, 
at de nøjes med at genfortælle, at de bliver hængende i yderværkerne, i de
taljerne, og at de er alt for optagede af at skildre de pågældende menneskers 
følelser mere end det, der ligger i hændelserne. De gælder også det sproglige.

Nok skal man i børnesalmer undgå alt for svære uforståelige ord (og det 
lykkes endda kun delvis, for hvor mange børn forstår ord som "distraherer",
"port'monnæ'n" og*batist"), men derfor behøver de ikke at gå i den modsatte 
grøft med et udpræget talesprog fuldt af forkortelser som "sku"', "ku"', "skær"', 
"føl's ad", "be"', "hør"', "spør"', "men'sker", "no'n", "da'e" og "hvo'n". Jeg 
tror egentlig ikke, at det bliver nemmere for børnene at læse, når de til dag
lig i skolen er vant til at læse de fulde former.

Ligeledes generer det mig, hvor ofte der er puttet fyldeord ind uden nogen 
som helst mening:

Så kom hun til en stald, ja, 
den lå midt på en eng.
Nej, hyrder, det er sandt 
en engel er jeg - ja.
Guds nye glade bud 
skal jo i verden ud.

Værst af alle er nok "Ved brønden", der skildrer fru Peter og fru Jakobs 
sladren ved brønden om, hvornår mændene kan ventes hjem. Deri finder man bl. 
a. følgende poetisk magtfulde linier:

...og at de hjælper syge,
det kan gå an - men tiggerpak 
og disse tolder' - ak, ak, ak.

Selvfølgelig er der også gode sange imellem som f.eks. en vandrevise for 
apostle eller den dejlige "Joakim danser" om den værkbrudne i Mk. 2 samt Ma
rias vuggevise, hvor hendes ønske om, at drengen skal vokse op og blive en tøm
rer som hans far, brydes med hendes viden om det forunderlige ved drengens fød
sel :
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Bænk og bord vil du nok 
til din mor med tiden bygge. 
Bliv hos mig, lille ven, 
her er tryghed, fred og hygge 

Josef går til høvlen hen, 
sov, min lille tømrersvendi

2.
Kan jeg tro englens ord, 
tro på ord, jeg grunder over? 
Andre børn ligner du, 
som du ligger dér og sover.

Sov nu, lille tømrermand, 
glem din stjerne, hvis du kan

Nu har jeg kun fået til opgave at anmelde teksterne i disse sange, og det 
er nok en af grundene til, at min dom er blevet så negativ, for mange af dis
se sange har nogle meget iørefaldende og morsomme melodier.

Men på endnu et punkt er jeg spørgende over for disse sanges værdi: hvil
ken aldersklasse er de tænkt til? Der er en ejendommelig forskel på de to hef
ter. For de gammeltestaraentelige sange er hovedsageligt skrevet på vers med fi
re linier, mens der i heftet med de nytestamentelige sange kun er to med det
te korte overskuelige versemål, mens resten er på seks linier og derover, helt 
op til 12 linier. Både for de børn, der skal læse dem, og for dem, der skal hu
ske dem, vil disse lange vers volde store vanskeligheder, hvad enhver, der ken
der lidt til børns læsefærdigheder i underskolens klasser* vil skrive under på.

Men måske er det kun mig, der er gammeldags; for jeg tror, at den måde, dis 
se sange skal indlæres, på, ikke er den gængse med, at læreren eller forældre 
synger for, og børnene hænger på. Disse sange er indspillet med Ulla Neumann 
på både plade og kassettebånd, og jeg tror, at de fleste børn ret hurtigt vil 
kunne lære at synge med, når de har fået dem ind gennem øret. Og det er vist en 
mulighed, som burde udnyttes i langt højere grad.

Men hvis ikke den slags sange kun skal blive kristelig underholdningsmasik, 
der allerhøjst kan tjene til at minde om nogle af de bibelshistoriske beretnin
ger, børnene har mødt ad anden vej, så kræves der mere af teksterne, end hoved
parten af disse sange giver.

Hvad må man kræve af en børnesalme? Vel det samme som af en salme for voks
ne: at den i kunstnerisk forsvarlig form formidler Guds ord til os, eller men-, 
neskers svar herpå, så den, der læser eller synger salmen, kan træde ind i opde 
ne, enten som den modtagende eller den svarende.

Og hvad må man kræve af en bibelhistorisk sang, såvel for børn som for voks 
ne? At den i kunstnerisk forsvarlig form genfortæller de bibelske beretninger i 
disses egen ånd, så beretningens budskab bliver det væsentlige og de fortæl
lende detaljer underordner sig budskabet.

Om en sang så er for voksne eller for børn, er for mig at se mere et spørgs 
mål om ordvalg og en hensyntagen til børns religiøse udvikling end forskelle i 
stil og teologi. For som en af mine kolleger, højskolelærer Per Warming på Røns 
hoved højskole har skrevet: "Om sange for børn må det gælde, at en god sang for 
aern også er for barnet i den voksne. Det er en god prøve - men hård - om san
gen kan synges af voksne. Det bliver det ikke lettere af". HL
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Re format ionen i Norden. Kontinuitet och fornyelse. Under 
redaktion av Carl-Gustaf Andrén. CWK Gleerup Bokforlag,
Lund 1973.
Skrifter utgivna av Nordiskt Institut for kyrkohistorisk 
forskning 3* 3°8 sider.
ved Jens Lyster

Organisationen Nordiskt institut for kyrkohistorisk forskning, der blev 
oprettet i 1968, har med dette i sin udgivervirksomhed leveret en ræk
ke vægtige og alsidige bidrag til belysning af reformationstidens historie. 
Resultatet er fremgået af to konferencer i 1969 og 1971 over det angivne tema. 
Af interesse i vor sammenhæng er flere artikler under afsnittet "Reformations- 
kyrkornas gudstjånstliv", s.157-28o.

Åke Andrén trækker de store liturgihistoriske linjer i de nordiske lande 
med "Reformationskyrkornas gudstjånstliv", s.159-171 • Første fase er tiden 
frem til 1527* karakteriseret ved begyndende evangelisk forkyndelse indenfor 
de gamle rammer og kun private liturgiske reformer. Luthers mådehold virker 
bremsende for mere radikale tanker. Anden fase sætter ind med rigsdagene i 
Vasterås og Odense 1527* Det betød for Sverige, at Guds ord skulle prædikes 
rent og klart, overvåget af biskopperne. Da disse var katolsk-orienterede, 
blev fortolkningen af denne bestemmelse derefter, og liturgiske forandringer 
var umuliggjort helt frem til 1535« Odensemødets tilladelse til de evangeliske 
prædikanter om at fortsætte deres virksomhed betød, at prædikanterne unddroges 
den biskoppelige domsmagt. Overfor den svenske restriktive kirkelige tvangs
politik står altså en dansk frihedslinje. I købstæderne, der var unddraget 
den biskoppelige jurisdiktion, kunne borgerne i samarbejde med evangeliske 
prædikanter gennemføre liturgiske reformer. Dette gælder både for Sverige og 
Danmark. Stockholm, Viborg og Malmø fik således allerede i årene 1528-3o mo
dersmålsmesser. Tredie fase gælder de officielle beslutninger om kultens re
formering. Herredagen i København 1536 og den evangeliske kirkeordinans på la
tin i 1537 og på dansk i 1539 fikserede de officielle retningslinjer i Danmark. 
I Sverige er udviklingen langt mere kompliceret. Kirkemødet i Uppsala oktober 
1536 besluttede ganske vist indførelse af svensk messe i alle domkirker, men 
uvillige reformkatolske biskopper forhalede lovens virkninger i deres stifter. 
Først 154o udfærdigede kongen mandatet til en fuldstændig reformation i lære 
og ceremonier.

Helge Nyman redegør for hele reformationsårhundredets forløb i sit land 
med "Gudstjånstreformen i Finland under 15oo-tallet", s.172-192. I mangel af 
bedre kilder spiller tilskrifter i bevarede missaler en vigtig rolle for kort
lægning og datering af den evangeliske bevægelses udbredelse. Efter 1538 er
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der i Åbo Stift vidnesbyrd om messe med udnyttelse af det gamle missale, men 
med evangelisk fornyet nadverliturgi på både svensk og finsk. Fra tiden efter 
1541 findes fuldstændige tekster til luthersk gudstjeneste på finsk.

Hvordan tog befolkningen overgangen fra katolsk til luthersk nadverprak
sis? Det lutherske ideal, at hver gudstjeneste skulle tilbyde menigheden nå
demidlerne i både ordets og nadverens form, var ikke let at realisere. I be
gyndelsen holdtes messen ofte uden andre kommunikanter end præsten. Fra 155o- 
eme blev messe uden menighedens kommunikation betragtet som misbrug og offi
cielt forbudt i 1562. Forbudet kunne dog ikke opretholdes. En økonomisering 
med nadveren til kun at holdes på særlige helligdage, mens der på almindelige 
søndage kun var prædiken, garanterede heller ikke regelmæssig fejring af 
messen.

Kaj Mogensen går i sin afhandling "Malmømessen", s.193-216 tæt på den 
hidtidige liturgihistoriske forskning på begge sider Sundet. Han gør op med 
P. Severinsens datering af Malmømessen til 1528. Messen blev, efter både Hans 
Thomissøns og Peder Laurentsens udsagn, og altså også efter KM's opfattelse, 
trykt året efter. Og da både i "En ny håndbog med salmer" og i "Det kristelige 
messeembede". Måske i netop denne rækkefølge. Mens håndbogen vel først og 
fremmest er korets bog, har messeembedet fungeret som opbyggelses- og propa
gandaskrift.

Spørgsmålet om Malmømessens forlæg er behandlet af Severinsen, men resul
tatet er siden blevet anfægtet af Gdsta Johannesson. KM gør op med begge.

Malmømessen bygger på Rostockmessen, der igen er afhængig af Nurnbergmes- 
sen. Eftersom Rostockmessen først kendes fra 1531» må. forlægget være at søge 
i en nu tabt nedertysk messe, der også har været forlæg for Rostock 1531. Om 
denne tabte messe slutter KM ud fra variantundersøgelser af flere messeord
ninger, at den må have været en sammenarbejdning af Nurnbergmessen og Luthers 
Deutsche Messe, og at Malmøreformatorerne iøvrigt har overtaget denne uden 
ret mange ændringer. Når de valgte at oversætte en nedertysk messe fremfor 
Haderslevmessen, som de også har været bekendt med - fra Haderslev har de nok 
hentet danske oversættelser af Luthersalmer - skyldes det især, at deres kri
stendomsforståelse var mere i samklang med de nedertyske reformatorers end 
med det genuint lutherske Haderslev. KM's undersøgelser understreger således 
nok engang Malmøs nære forbindelse med nedertysk humanistisk reformation.

I en afhandling "Om forholdet mellem de ældste svenske og danske salme
bøger", s.217-240, imødegår Niels Knud Andersen den af svenske forskere ofte 
fremsatte teori om at der skulle have eksisteret et svensk salmehæfte fra 
1526-28. Det vigtigste argument herfor er en anmærkning i slutningen af den 
danske salmebog 1529s "Tesse effterfølgende tre sange ere vdtagne aff thet
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Swenske Exemplar." Hvad menes der med exemplar? Forskerne har hele tiden reg
net med, at aer hentyaedes til en tidlig svensk salmebog. N.K.A. sandsynliggør, 
at der med exemplar menes en svensk messeordning indeholdende nogle salmer.
Det danske lån i den svenske messe er symptomatisk for de første bevægede re
formationsår. N.K.A. konkluderer, at mens de danske salmeoversættere flittigt 
har udnyttet de sparsomme svenske kilder, er der ikke meget som tyder på, at 
strømmen også er gået den modsatte vej. Det sker først nogle år senere.

Folke Bohlin går i sin spændende konstruerede afhandling "Luthers Credo- 
psalm och Den svenska måssan 1531"» s.241-262, ud fra en karakteristisk va
riant i credosalmens melodi i det svenske Hog-håndskrift fra beg. af 154o- 
erne. Samme variant findes i to tyske salmebøger, trykt af Jobst Gutknecht i 
Nurnberg 1526 og 1531* Endv. i Miles Coverdale's "Goostly Psalmes and Spiri
tual! Songes" ca 1536. F.B. søger at følge salmens vej fra Spital-kirken i 
Nurnberg til Sverige. Undervejs underkaster han forholdet mellem Spitalmessen 
og den svenske messe en ny vurdering. Let sandsynliggøres, at credosalmen har 
fulgt denne messe, først til Nordtyskland, hvor den oversattes til nedertysk, 
derpå til Sverige. Melodien kan være formidlet via håndskrevne, for kor be
regnede messeuddrag. Indicium for, at der senest år 1529 har været fejret 
svensk messe i svinget form, udgør de fire fra svensk oversatte salmer, som 
dette år tryktes i den danske salmebog. Disse salmer har nemlig i det mindste 
senere fungeret som introitus- eller gradualsalmer. De tryktes 155o i et sal
mehæfte, i hvilket også credosalmen og en nadversalme indgik. Hæftet turde væ
re et tekstuddrag beregnet for skoledrengenes kor, hentet fra Stockholm Stor- 
kyrkas messe-salmebog. I denne sidste skal man søge udgangspunktet for credo
salmens svenske melodihistorie. Her er forlægget for H'dghåndskriftet.

Oveni disse fornemme bidrag til forskningen er der i slutningen af bindet 
fyldige ajourførte bibliografier over nyere litteratur ang. reformationen i 
Norden, hvert land taget for sig. Der er grund til at gratulere med det tvær
nordiske samarbejde, som dette bind er frugten af.

JL

IAH's salmekongres i Groningen 1975
ved Tove Villarsen

Internationale Arbeitsgemeinschaft fur Hymnologie (lAH), udgiver af "Jahr- 
buch fiir Liturgik und Hymnologie" (Stauda-Verlag, Kassel), fra 1974 tillige af 
kommunikationsorganet "IAH-Bulletin" (Groningen Universitet), holdt i dagene 
21.-26. juli i år sin 8.salmekongres over temaet "Gesangbuch heute". Kongressen 
fandt sted i den gamle universitetsby Groningen i Holland. Værtsarrangørerne 
dr. A Casper Bonders og kolleger fra Instituut voor Liturgiewetenschap havde
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med deres enorme forarbejde, herunder udgivelsen af "IAH-Bulletin 2", der som 
undertitel havde: "Gesangbuch heute/ Gesangbuch Redaktion" og således helt kon
centrerede sig om kongrestemaet, samt ved tilvejebringelse af økonomiske res
sourcer skabt meget fine vilkår for udbytterige dage. Ca. 9o kirkemusikere, 
theologer, litteraturhistorikere, lyrikere m.m. deltog, heriblandt mange fra 
østlandene. Og naturligvis var der blandt kongresdeltagerne mange komponister, 
salmedigtere og salmebogsredaktører.

Her som andre steder var foredragsformen forladt. Kun indledningsvis, i for
bindelse med kongressens åbning, holdtes et foredrag af dr. Jan Wit, Groningen, 
over kongrestemaet. Diskussion i mindre grupper fandt sted to gange, hhv. en 
theologisk-sjælesørgerisk, en litterær og en musikalsk gruppe, og endelig en 
musik- og tekstgruppe til drøftelse af redationelle problemer i forbindelse med 
udgivelse af salmebøger i dag - og hermed for fremtiden. Det meste af tiden var 
kongressen holdt som plenumdiskussion, med et panel bestående af dirigent og 
sagkyndige og et forum, hvor alle havde lov til aktivt at deltage. En sådan 
arbejdsform stiller meget store krav til alle medvirkende; man kan forvilde sig 
ud på sidespor og havne i irrelevante problemer og således sende diskussionen 
ud i det diffuse - og det skete desværre også flere gange på denne kongres.

"Gesangbuch heute" blev fortrinsvis en udveksling af erfaringer man har 
gjort i forbindelse med udgivelsen af den nye hollandske salmebog "Liedboek 
voor de kerken" fra 1975» og den tyske katolske "Gotteslob" fra 1975• Begge 
salmebøger har et stærkt økumenisk sigte.

"Liedboek voor de kerken" starter i god reformert stil med de 15o Davids- 
psalmer på Genfermelodierne i en nyoversat, rimet form, den J.officielle o- 
versættelse i den reformerte kirkes historie, foretaget af theologer i samar
bejde med tidens salmedigtere. Derefter kommer ca. loo bibelske tekster, atro
fiske, i meditativ, fortællende eller balladeagtig form. Først herefter følger 
salmerne til kirkeåret, et de-tempore-afsnit, der har været ret så forsømt i 
de tidligere reformerte salmebøger; til sidst en systematisk ordnet afdeling: 
"Guds Rige", "Kirken", "Dåb", "Nadver" o.s.v. Meget udførlige registre, inci- 
pitregister, komponist-, forfatter- og oversætterregister, register over an
vendte bibelsteder, bibelske person- og stednavne, anvisninger på brugen af 
"Liedboek" i liturgien (forslag til psalme- og salmevalg) sætter prikken over 
i*et på denne spændende salmebog, der naturligvis - til glæde ikke mindst for 
organister - har salmeoverskrifter på originalsproget. Med de mange nye melo
dier, nye salmer og nyoversættelser har denne nok så voluminøse salmebog på 
15o Davidspsalmer og 491 salmer i høj grad forsøgt at tale tidens sprog: Gi
vet den nye theologi, fromhed og verdensanskuelse en chance - og dermed også 
digterne i dag. Man har ikke været særlig nervøs for ikke at forblive tradi
tionen tro, hvilket ellers kan præge (og hæmme) en salmebog - og menigheds
sangen. Om "Liedboek" i sin tilsyneladende så avancerede form står midtvejs
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mellem tradition og fornyelse og kan give menighederne det, de skal have, bå
de i dag og fremover, i de ca. 25 år en salmebog skal holde, vil tiden vise.
Til "Liedboek", der er forsynet med melodier, hører en "Chorbuch” med komponi
sternes egne korsatser og orgelledsagelser. Sidst på året udgives "Compendium" 
til salmebogen.

I modsætning til "Liedboek" er den nye tyske katolske salmebog "Gotteslob", 
der indtil nu bruges i Tysklands 80 bispedømmer, Luxemburg og Schweiz, og er 
udgivet i 38 såkaldte diocese-udgaver, mere traditionsbunden. Salmebestanden 
er reduceret til 25o, og der er færre nye tekster og melodier end i den hol
landske, kun ca. 25-3°% fra dette årh. Bogen er opdelt i 5 store afsnit: I. 
Persdnliche Gebet, II. Christliches Leben aus den Sakramenten (kateketiske 
tekster), III. Das Leben der Gemeinde im Kirchenjahr (hvilket er den egent
lige salmebog i"Gotteslob"), IV. Gemeinschaft der Heiligen og V. Wortgottes- 
dienst, Studengebet, Andacht. Disse fem dele udgør den "Stammausgabe", der bru
ges i alle bispedømmerne. Den kan let revideres og nye salmer indføjes, idet 
den fortløbende nummerering ofte springer indtil flere numre over. Til denne 
grundbestand kommer et tillæg, "Anhang", hvor hver enkel diocese kan bringe 
sin tradition af salmer, ca.loo. Dette sidste er gjort dels for at bevare de 
enkelte egnes salmetraditioner dels for at gøre overgangen til den nye salme
bog lettere. Udover de 25o tyske salmer findes 42 latinske salmer fra forsk, 
årh. og et stort antal sange til brug for menigheden ("nicht-liedmåssige"): 
Nytestamentlige tekster, Kyrie-Litani-sahge, Agnus Dei, Sanctus, trosbekendel
ses- og fadervorsange, Davidspsalmer, antifoner, korsange, hallelujaråb m.m.
Som håndbog til "Gotteslob" udgives "YTEEKBUCH" i 8 bind, hvoraf de 2 første er 
udkommet. Heri vil man kunne finde en udførlig behandling af kildemateriale, 
tekst- og melodianalyser.

"Gotteslob"s økumeniske sigte findes ikke blot i salmeteksterne, hvor man-
••ge ev.-luth. salmer har fundet vej, enten via AOL (Arbeitsgemeinschaft fur bku- 

menisches Liedgut) eller blot fordi katolikkerne er kommet til at holde af dem, 
men også i melodierne, hvor man har benyttet den økumeniske udsættelse, hvor 
denne forelå. Notationen er ofte ændret i retning af større enkelhed (færre me
lismer), og melodierne er sat ned - en opfyldelse af menighedernes bøn.

De konkrete erfaringer i forbindelse med udgivelsen af "Liedboek" og "Got
teslob" førte på kongressen til mange principielle drøftelser og overvejelser: 
Salmebøgers kvantitative størrelse, levetid og overlevelsesmuligheder (kvali
tetskrav til såvel melodier som tekster); problemet vedr. Psalteren, om den 
fremover stadig skal gengives i rimet form; tekstmæssige problemer i forbin
delse med oversættelsesarbejde, de to muligheder enten at være tro mod sit for
læg eller at oversætte frit i retning af kontrafaktur; de strenge krav, der 
stilles til de nye salmer i form af kvalitetskriterier; menighedsaspektet, hvor 
mange nye melodier man overhovedet kan tillade sig at bringe i en salmebog,
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problemer i forbindelse med indlæring af disse, hvor store ændringer menigheds
sangen kan bære, og vanskeligheder i forbindelse med at give en kendt salme ny 
eller ændret melodi (måske endog ændret tekst!); endelig diskuteredes de øku
meniske perspektiver i salmebogsarbejde fremover - det at nærme sig hinanden.

Indenfor de enkelte grupper - der desværre fik alt for lidt tid - arbejde
de den theologisk-sjælesørgeriske med Psalteren, den litterære beskæftigede sig 
med salmen som poesi, usikkerheden i terminologien og endelig den poetologiske 
opgave: Hvilke krav bør der stilles til de nye salmer? Og kravene blev: "Enty
dige udsagn, transparens, indre logik og klarhed i sprogbrug, nutidigt sprog 
(dog ikke vulgært), kohkrethed, egnethed til gentagelse og udtryk for pluri- 
formitet og aktiv tolerance" (!). Mens den litterære gruppe beskæftigede sig 
med disse principielle, tørre ting, sang den musikalske af hjertens lyst: 
folkloristisk musik og tolvtonemusik strømmede ud af lokalet til glæde for de 
øvrige grupper.

Den følgende dag arbejdede grupper med redaktionelle tekstlige og musikal
ske problemer i salmebogsarbejde; tekstgruppen diskuterede de alt for stive for
fatterrettigheder, redaktørernes pligt til at sætte sig ind i teksterne og lade 
være med at tro at alt er i orden (det værste faremoment!), hvilken tekstudgave, 
der skal erklæres for autoriseret, "textus receptus", tekstændringer af uforstå
elige sætninger og ord (transformation) enten p.gr.a. uklarhed i originalen el
ler fordi teksten ikke mere er forståelig for moderne mennesker, og endelig nød
vendigheden af et reduceret versantal i de nye salmer, - højst 5 vers! Den mu
sikalske gruppe behandlede problemerne i forbindelse med ændringer i en kendt 
melodi (små varianter vil være vanskeligere end større), nodebilledets anskue
lighed, tonehøjden (dog uden at nå nogen patentløsning!) og til sidst lavede 
man et udkast til en IAH-resolution vedr. "pauser i stollenslutninger".

Kongressen dansede ikke, men oplevede dog meget andet end hymnologiske 
spidsfindigheder: Den ene modtagelse efter den anden, forevisning af kirker 
ved dr. R.Steensma, koncert i Zeerijp kirke med Groningen studenterpastorat, 
hvor.vi bl.a. hørte 6 psalmer fra Hugenot-psalteret, orgelkoncert i Aa-kerk i 
Groningen med Klaas Bolt, hvor højdepunktet blev udførelsen af lo forskellige 
variationer over Matthias Greitters salme "0 Mensch, bewein dein Sunde gross", 
-sidste variation en improvisation for tutti -, en fin salmebogsudstilling, 
arrangeret på Groningen universitet i anledning af IAH-kongressen, udflugt gen
nem provinsen Groningen med stop ved kirkerne i Loppersum, Appingedam, Godlin- 
ze og Leens, med bl.a. nyrestaurerede Hinsch-orgler. For kongresdeltagernes 
daglige opbyggelse sørgede det danske medlem af IAHs bestyrelse, docent, mag. 
art. Ulrich Teuber og IAH's danske huskor. Som fællessalmebog brugtes "Gottes- 
lob", og liturgerne foredrog på deres eget modersmål.

På IAH's generalforsamling blev det besluttet at henlægge næste kongres til 
Erfurt i DDR og som kongrestema valgtes: "Kirchengesang und altes Testament".
Her vil man drøfte psalmesang, psalmodi, gammeltestamentligt stof i salmetek
ster og synagogal sang/ kristen sang. Hymnologi er en disciplin, der grænser op 
til mange fag, men på IAH's næste kongres vil man prøve at føre det forvildede 
får, der kan lide at græsse på mange slags marker, hjem i den theologiske fold.



-148-

Redaktionelt
Efter en ufrivillig pause i udsendelsen af kvartalsskriftet HM kommer dette dob
beltnummer, der forhåbentlig kan formilde den abonnent, der forundret har spurgt 
om, hvor mon HM bliver af.

Af nye tekster har vi denne gang valgt at bringe en lille buket af den nor
ske Svein Ellingsen, der i Liturgikommisjonens prøvehefte "Salmer 1975" fik 7 
tekster optaget. Vores udvalg er foretaget blandt senere tilkomne digte. Skønt 
selskabet bag HM kalder sig salmehistorisk , har vi altid sat en ære i at ori
entere om, hvad vor egen tid frembringer. Selv det allernyeste og uprøvede er 
vi ikke for blaserte til at gengive eller omtale.

Det er værd at lægge mærke til, at adskillige af de nye Ellingsen'ske tek
ster allerede er blevet formælet med en eller flere melodier af velanskrevne 
komponister. I Norge - og forresten også i Sverige - er salmebogskommissioner 
nemlig ikke bange for at drage komponisterne ind i et snævert samarbejde på et 
tidligt tidspunkt. Ja, de mener faktisk deroppe og derovre, at komponisterne 
kan virke befrugtende ind på kommissionens arbejde med teksterne. Det lyder jo 
ufatteligt i danske øren. For vi er vant til, at musikken er noget, der kommer 
bagefter, når teologerne har gjort det "egentlige" arbejde I I den salmebogs
kommission, der i 1951 barslede med prøvesalmebogen, sad der mon dér musikere?
Jo for skam da, nogle af disse præster kunne både læse noder og spille klaver! 
Men det var også alt. Spillemændene Jens Peter og Mogens kunne så sætte noder 
på bagefter, når sagkundskaben havde talt, biskoppen sagt amen og kongen auto
riseret. - Gad vidst, om de kommissioner, der for tiden arbejder på et tillæg 
til Den danske Salmebog, har husket at sikre sig den musikalske sagkundskab i 
arbejdets indledende faser? For ellers risikerer vi, at musikerne siger nejtak 
til det undervurderede emballage- og bydrengearbejde at skulle klaske lidt no
der på præsternes tekster for at få dem solgt til disses kunder.

I øvrigt håber HM's redaktion med dette fyldige dobbeltnummer at tilgodese 
de forskelligste interesser hos vor brogede abonnentskare. Det nordiske aspekt 
ved Helge Dahns og Jens Lysters artikler. Den hjemlige salmebogshistorie ved 
Balslev Clausens redegørelse for historien bag Indre Missions salmebogstillæg. 
Temaet salmebogen i almuens eje belyses denne gang ved Høgsbro Østergaards præ
sentation af den jyske almuedigter Niels Pedersen Lervad. To analyser er skre
vet af Elith Olesen (en Aastrup-salme) og Chr.Lindskrog (om bryllupssalmer).

Det er med sorg, vi har modtaget meddelelsen om pastor Lindskrogs pludselige 
død den 2.september. Et samarbejde, som vi ventede os meget af, var netop ble
vet indledt. Som en sidste hilsen bringer vi hans bidrag om bryllupssalmer. Op
mærksomheden henledes også på Chr.Lindskrogs fremragende salmegennemgang af 
"Gud Herren så til jorden ned" i Under Guds Ord nr.212, febr.1975.

J.L.
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