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Nye salmer
GUDS SØN HAR VÆRET HER Tekst: K.L.Aastrup

Mel.: Lars Kr.Hansen

Teksten trykt i K.L.Aastrup: 129 epistelsalmer (Kbh. 1966) nr.49. 
Genoptrykt i Hymnologiske Meddelelser, 4.årg.l975, s.83.
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NÅR I DEN HELE VERDEN
Tekst: K.L.Aastrup, 1962
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NÅR I DEN HELE VERDEN

1. Når i den hele verden 
vi ser os rundt,
vi finder alle vegne 
så meget ondt.
Der er så mange sorger, 
så megen nød, 
der er så hårde smerter 
og siden død.

2. Og når i vore hjerter 
vi ser os ind,
hver ser det ondes magt i 
sit eget sind.
Så må vi da hinanden 
vel spørge om, 
hvorfra det onde stammer, 
hvordan det kom.
Hvor ofte dog vi spurgte, 
den sag er klar, 
at af hinanden aldrig 
vi fik et svar.
Og spørger vi vor skaber, 
han svarer blot:
"Da jeg min verden skabte, 
var alting godt".

4. Så må vi til hinanden 
vel sige da:
"Vi ved ej, hvor det onde 
er kommet fra."
Vi véd kun om det onde, 
at det er ondt 
og findes alle vegne 
alverden rundt.

• ' v

5. Vi selv det ondes vælde 
er underlagt
og kender i vort hjerte 
hver dag dets magt.
Og derfor må vi bede 
den gode Gud, 
han vil os nådigt fri af 
det onde ud,

6. og føre så alverden 
i riget hen,
hvor alt, som han det skabte, 
er godt igen.
Ja, kære Gud og Skaber, 
vor bøn opfyld, 
gør vore hjerter gode, 
forlad vor skyld!

Trykt i K.L.Aastrup: Salmer. Sjette samling 1962. s.28. 
12 fire-liniede strofer under titlen "En sang for børn 
om det ondes oprindelse".
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FOR ENHVER PRIS

Mel.: Hans Jørgen Hermingsen.
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Teksten, som ovenstående melodi er skrevet til,er trykt: HM.1976,hft.2,s.6o 
RETTELSE: Vers 1 linie 7 skal lyde: Gratis biir det givet.

Vi har til samme tekst også modtaget en melodi af Petex' Møller, Løgum
kloster; den vil blive bragt i et senere nummer.
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TVENDE kristelige SKILLINGSVISER 

til 17. og 18. søndag efter trin.

1. "Verden ligger i det onde, 
ikke værd at lappe på.
Man må blot så nogenlunde 
se at få det til at gå".
Det er tolderens moral,
og han ved, at den er gal, 
men han kender ingen anden, 
som kan stemme med forstanden.

2. "Verden ligger i det onde, 
derfor må den laves oml"
Farisæeren, den "sunde", 
farer frem med lov og dom 
mod alt sygt og råddent her, 
umoral, profitbegær, -
tror, man ondt med ondt fordriver, 
blot det sker i hellig iver.

3. Verden ligger i det onde, 
det kan ingen lave om.
Syge føler mer end sunde, 
der er brug for lægedom.
Men hvor er den læge blot, 
som fordriver ondt med godt, 
ja, som ikke kun fordriver, 
men fornyr og genopliver?

4. Verden ligger i det onde, 
god er kun den gode Gud.
Uden ham går vi til grunde, 
om vi også har hans bud.
Enten vi kun lar stå til 
eller slås for det, han vil:
Er han ikke selv til stede, 
går vi glip af liv og glæde.

5. Verden ligger i det onde, 
men dog ej forladt af Gud.
Kristendom i folkemunde 
det er mer end skrevne bud, 
det er Kristus som Guds ord 
bænket hjemme ved vort bord, - 
bryllupsfest med liv og glæde, 
når vor brudgom er til stede.

6. Verden ligger i det onde, 
men det onde har sin tid.
Indtil det går helt til grunde, 
strider Kristus vores strid, - 
kalder: "Følg mig uforsagt!
Lap ej på din gamle dragt!
Min den ny gør al din færden 
farlig for alt ondt i verden."
Markus ev 
2,14-22

Jørgen Kristensen 
3.lo.1976.
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VINTRÆET

1. Vintræ og grene og frugt hører sammen: 
Kristus er et med sit folk på dets færd. 
Grene dør, hvis de skilles fra stammen:
Skilt fra Guds Søn er vi ingenting værd.

2. Gold er den gren, som er helt uden druer:
At være til er at være til gavn.
Herre, forbarm digi. Beskæringen truer 
os, som end ikke har skabt os et navn.

5. "Kære, I skal ikke grue og græde 1"
svarer vor Herre, som ved, hvem vi er.
"Bliv kun i mig, så skal også min glæde 
evig og fuldkommen blive i jer!"

4. Glæden er den, at vi ikke skal spørge, 
hvad der i grunden kom ud af vort liv.
Glæden er den, at vi ikke skal sørge 
for vore gerningers rette motiv.

5. Glæden er den, at vor Herre alene
ved, hvor i verden han bedst får os brugt. 
Glæden er den,at vi vokser som grene, 
næres af stammen og bærer dens frugt.

Johannes ev. Jørgen Kristensen
15,1-11 8.lo.1976.

Jørgen Kristensen anfører, at den første sang 
måske kan synges på melodien DDK 154» den an
den på melodien DDK 172.
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Salmesangen i Grønland
ved Kristian Lauritsen

Enhver besøgende, som har deltaget i en grønlandsk gudstjeneste, kan ik
ke lindgå at blive betaget af den grønlandske salmesang. Skønt en grønlandsk 
gudstjeneste stort set forløber på samme måde som enhver anden gudstjeneste 
i dette land og efter samme ritual, så er den dog helt anderledes. Her er 
der ikke behov for at aktivisere menigheden. Den er gennem salmesangen ak
tiv gennem alle gudstjenestens led. Der synges altid flerstemmigt. Alle de 
forskellige stemmer finder af sig selv deres naturlige leje, og gennem san
gen smelter hele menigheden sammen til en enhed, så den grønlandske gudstje
neste bliver en fællesoplevelse, hvor danske kirkegængere til sammenligning 
vil virke som individualister hver med sine private tanker og oplevelser.

Da Hans Egede i 1721 den 5. juli holdt sin første gudstjeneste på Grøn
land, valgte han som tekst Davids 117. salme: "Halleluja, Lovsyng Herren al
le I folk, pris ham alle stammer. Thi stor er hans miskundhed imod os. Her
rens trofasthed varer evindelig". Den lovsangstone, som her blev slået an, 
har holdt sig i den grønlandske menighed helt frem til vor tid. Man fornem
mer sangglæden, og jeg har aldrig mødt en grønlænder, som ikke kan synge.

Man kan godt komme ud for den påstand, at den grønlandske salmesang og
så er et stykke grønlandsk kultur, men det er nu ikke rigtigt. Den grønland
ske salmesang er af europæisk oprindelse, men det må også tilføjes, at grøn
landsk tankegang og sind sidenhen har sat sit præg både på tekst og melodi
er, så fremførelsen virker helt forskelligt fra det, vi ellers kender. En af 
de nu afdøde grønlandske præster har altid hævdet, at den fuldtonende og 
langtrukne salmesang i sig har reminiscenser fra ældgammel grønlandsk sang
måde .

At salmerne i den grad skulle blive folkeeje, skulle man ikke umiddel
bart have forventet ud fra den måde, hvorpå grønlænderne første gang mødte 
dansk kirkesang. Provst Schultz-Lorentzen fortæller, at da Poul Egede byg
gede kolonien Christianshaab, den første koloni i Nordgrønland, og koloni
huset blev indviet med en dansk gudstjeneste, stod hedningerne udenfor og 
lyttede. Bagefter spurgte de, hvorfor de danske havde hylet som hunde.

Nu har det jo nok ikke været den skønneste form for sang, den lille me-
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nighed har kunnet præstere. Den bestod mest af skibsbesætninger. Alligevel 
tør man nok slutte, at grønlændernes øren ikke dengang har opfattet den eu
ropæiske sang som toner.

Grønlænderne har ganske vist selv haft en form for sang. Den kendes op 
til nyere tid i Kap York (Thule) og på enkelte afsides liggende steder. Vi 
finder den også bevaret i de primitive sange, der reciteres under opførsel 
af de østgrønlandske trommedanse - nu mest ved særlige folkefester og som 
underholdning for turister.

De oprindelig grønlandske sange har været strids- og nødssange, men og
så vuggeviser og små kælesange med forskelligt indhold. Formen er ikke ryt
misk i vor forstand. Sprogets opbygning gør det vanskeligt, fordi de lange 
ord indeholder så mange ubetonede stavelser. Rim findes ikke, og melodierne 
bevæger sig over ganske få toner, så det nærmest bliver reciteringen, der 
gør dem til sange'P

Da Hans Egede kom til landet, havde han ventet at træffe efterkommere 
af Nordboerne. Til sin store skuffelse traf han et helt andet folk med en 
fremmed kultur og et for ham helt ukendt sprog. Alt dette stillede ham al
lerede ved begyndelsen af hans missionsvirksomhed overfor en række uforud
sete problemer. Formentlig kan man drage paralleller til missionærernes pro
blemer på missionsmarkeme. Der måtte findes frem til nye begreber, nye ud
tryk og nye oversættelser, og der skulle findes udveje for at dække behovet 
for salmesang ved gudstjenesterne. Mangel på kendskab til sproget og folkets 
tankegang har været medvirkende til, at man ikke benyttede folkets egen mu
sik ved den kristne gudstjeneste. Man havde vel hverken haft kræfter til det 
eller sans for det. Man greb til den mest nærliggende udvej, at overføre 
dansk-norsk salmesang til Grønland.

Ved selve oversættelsesarbejdet løb man ind i næsten uovervindelige pro
blemer. I sin omtale af det grønlandske folk og folkesind gør Schultz-Lorent- 
zen opmærksom på den ejendommelighed, at grønlænderne ejede deres forestil
linger som sidestillede elementer uden at ænse sammenfatningen af dem. Det 
grønlandske sprog er stærkt præget heraf. Det viser sig i, at sproget væ
sentligst består i en hosstilling af ord, der hver for sig har selvstændig
hed og udtrykker en afsluttet sammenhæng. Hvad vi forstår ved sætninger er 
sammenfletninger af begreber, formidlet ved verber, som netop har den opga
ve at samle og holde sammen på de faste elementer. Dette kender grønlænder
ne ikke. De nøjes med ordet, som så til gengæld indeholder alle fornødne 
elementer til at give en samlet, afsluttet mening. Sproget har derfor en

1. C.W. Schultz-Lorentzen: Grønlandsk salmesang. Meddelelser om den grøn
landske kirkesag, nr. 15, København, 191°, s.l.
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helt anden karakter end de europæiske sprog, som vi fra vor egen sproggruppe
2)er fortrolige med.

Le store forskelle i sprog og tankegang medfører, at det næppe vil være 
rigtigt at tale om oversatte salmer, men snarere om gendigtninger, hvor hoved
indholdet med mere eller mindre held er søgt bevaret.

Hans Egede forsøgte selv at oversætte de første salmer. Le fremkom som re
gel i forbindelse med andre tryksager, små opbyggelige skrifter, bønner o.lign.. 
Oversættelserne var fyldt af sproglige fejl og kunne give anledning til utal
lige misforståelser. En af de kendte præster, Thorhallesen, siger således, at

3)disse salmer "ikke kunne bruges uden anstød".7 Mange missionærer forsøgte ef
ter eget forgodtbefindende at ændre i dem, hvad resultatet næppe blev bedre af.

Ler kan således kun blive tale om en meget udtyndet oversættelse, idet det 
endnu ikke var muligt at oversætte abstrakte begreber, billedsprog og stemnin
ger. Let lod sig heller ikke gøre at tage skyldigt hensyn til sprogets ejen
dommelige rytme. Ordene måtte "ligesom krympe sig" for melodiernes takt, og de 
blev på den mest kunstfærdige måde tvunget til rim.

Grønlænderne vænnede sig dog snart 
til salmerne. Le lærte hurtigt at syn- If
ge dem, og den gamle langsomme koral
tone faldt i deres smag. La harmoni
et senere blev indført som ledsagein- 
strument, blev det gennem generationer 
det mest udbredte og elskede musikin
strument og har som sådan stadig før
stepladsen, selvom andre instrumenter 
er kommet til i nyere tid.

Under mødet med europæisk kultur 
kom sproget dog ind i en hurtig udvik
ling, hvilket gav mulighed for større ^ 
anvendelse af billeder og begreber. I 
denne periode kom missionær K. Kjær
til at betyde meget for salmesangen.

1
TUKSIAUTIT

KIKIEKTUGAURSOMIK,
'i
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C.W. Schultz-Lorentzen: Let grøn
landske folk og folkesind. Udg.af 
Statsministeriet, København, 1951»
s.5.
H. Ostermann: Len grønlandske mis
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Han var en flittig samler og oversætter og nåede i årene fra 1831 til 1856 
at udgive en række samlinger, sidst 360 salmer med et tillæg. Han havde i 
højere grad end sine forgængere indlevet sig i sproget og "synes at have haft 
et dybt og enfoldigt religiøst væld at øse af".

Kjær var et barn af sin tid, og derfor har hans salmebog også haft evan- 
gelisk-kristelig salmebog som forbillede. Det er dog nok værd at bemærke, som 
Schultz-Lorentzen rammende beskriver det, at heldigvis er det lettere at ud
trykke en kristelig end en moralsk tanke på grønlandsk, hvilket har medført, 
at denne grønlandske salmebog er nok så evangelisk-kristelig som den danske!^

For anskuelighedens skyld bringes her en oversigt over, hvilke samlinger, 
der foreligger fra den ældste periode. Der kan dog udmærket findes flere 
samlinger end de i oversigten nævnte, da billedet synes at være ret broget. 
Noget kunne tyde på, at der har været anvendt forskellige salmebøger i de 
forskellige egne af landet. Dette synes også at være ganske naturligt, når 
man tager landets størrelse og datidens rejseforhold i betragtning:

1742: Hans Egede udgiver de første salmer sammen med andre 
skrifter. 5)

175é: Bloch og Poul Egede udgiver en udvidet udgave. 5)

1761: Ivngerutit (i nutidsgrønlandsk egt. nidsange, men 
tidligere anvendt som udtryk for salmer), udg. af 
'R. Bruun. 119 salmer. 6)

1776: Salmebog, udg. af Thorhallesen. 5)

1788: Salmebog, udg. af Otto Fabricius (genoptrykt 18ol.
Dette eksemplar findes i det grønlandske lektorats 
bogsamling). 5)

1838: Kikiagtumik (formodentlig lig med kikiagtugaussumik:
Om den korsfæstede). Denne samling har haft evangelisk
kristelig Salmebog som forbillede og blev forsynet med 
et tillæg i en senere udgave 1876. 7)

1875: Højtidssalmer, udg. i Godthaab af Thøger Sørensen. 6)

1885s Genoptryk af samme.

4. C.W. Schultz-Lorentzen: Grønlandsk salmesang, s.2.
5. C.W. Schultz-Lorentzens bog om Otto Fabricius. Særtryk af Meddelelser om 

Grønland, København, 1922, s.319.
6. W. Thalbitzer: Grønlandsk Litteraturhistorie. Grønlandsbogen 195°, s.234.
7. C. Wagner: En ny grønlandsk salmebog. Meddelelser om den grønlandske kir

kesag, nr.5» 19o7, s.8f.
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I det grønlandske lektorats bogsamling findes der udgaver fra årene 1834> 
1836, 1856 og 1876, alle med K. Kjær som udgiver. Der er dog i de forskellige 
udgaver foretaget så mange ændringer, at det næppe vil være rigtigt at tale 
om genoptryk.

Man vil dog ikke få et sandfærdigt billede af den grønlandske salmesangs 
historie, hvis man ser bort fra den vældige indflydelse, som kom fra brødre
menigheden. Ca. lo år efter Hans Egedes ankomst til landet kom de første mah- 
riske brødre og påbegyndte en ny form for missionsvirksomhed. Blandt dem op
stod der en anden salmetradition, nok så farverig og nok så tiltrækkende for 
grønlænderne.

Hans Egede havde sin rod i ortodoksien, hvilket satte sine spor i hans 
missionsvirksomhed, men med brødremenigheden havde nu pietismen fundet vej 
til landet. De to retningers livssyn har afspejlet sig såvel i tekster som i 
melodier. Forholdet mellem de to grupper var for det meste dårligt, ja under-
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tiden helt grotesk. Herrnhutternes stærke vægtlæggen på det følelsesmæssige 
havde dog en overordentlig tiltrækning på befolkningen. En af præsterne, Wi- 
borg, nævner i en omtale af deres metoder, at "den hellige skrift ikke var 
meget i agt, idet salmebogen er deres bibel".

Thorhallesen hjemsendte et "efter ordene oversat eksemplar af Herrnhutter
nes litanie" for at missionskollegiet deraf kunne se, hvor sundt et "begreb" 
den danske missions lærere selv havde, og hvilket forunderligt miskmask, der 
var at finde i dette nye. Ligeledes hjemsendte Wiborg nogle år senere et ud
valg af salmer fra brødremenighedens salmebog med oversættelse. Sproget i dis
se salmer er usædvanlig godt, meget bedre end Poul Egedes, men indholdet er 
vammelt: Vunder og blod, lidelser og sår. Man kunne læse følgende eksempler 
på de benyttede vendinger: "Lad os gå hen og lægge os i sidens hul, vort hvi
lested, og drømme om laromets blod". Og: "Lad mig dykke ned i sidens gab". På
den anden side fandtes der i disse salmer vendinger, som ikke blot var uan-

8)gribelige, men endog særdeles heldigt anvendte.1'
Med årene blev forholdet mellem de to grupper bedre, og en vis gensidig 

påvirkning må skønnes at have fundet sted. Da de sidste missionærer i brødre
menigheden forlod Grønland, viser det sig, at mange af deres kirkelige tradi
tioner og deres salmesang med de smukke melodier af tysk oprindelse var ble
vet vævet sammen med alle andre grønlandske kirkelige traditioner. Det blev 
altsammen til det smukke mønster, som vi kan møde den dag i dag.

Alt dette skulle komme til at danne grundlaget for en senere ægte grøn
landsk salmedigtning. Det varede dog længe, før der fremkom originale grøn
landske salmer. Som det var at vente, trådte de første i de helt gamle spor.
I den fornyede udgave af Kjærs salmebog 1885 var der af 455 salmer kun 4 ori-

9)ginale grønlandske salmer.'
Disse første grønlandske salmedigtere var nok berørt af den danske mission 

og havde fundet en livsgerning i kraft af den. Alligevel var de henvist til 
at leve som primitive fangere som alle andre. Det var nødvendigt for at klare 
dagen og vejen formedelst den ringe løn. Men denne livsform bragte dem også i 
forbindelse med den mægtige grønlandske natur og det altid risikofyldte liv. 
Deres salmer er dybt præget af deres møde med naturen, og ofte er deres op
fattelser af de bibelske fortællinger omformet til noget, der kunne være fore
gået i den verden, som de nu engang kendte. Når man hører om englenes lovsang i 
de himmelske højder julenat, ser man for sig det bølgende nordlys i den frost
klare polarnat. Og tankerne om "Den store hvide flok" får tankerne til at gå

8. H. Ostermann: Den grønlandske missions og kirkes historie I, s. 28of..
9. C.W. Schultz-Lorentzen: Grønlandsk salmesang, s.3.
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på langfart til de snedækte bjerge i det fjerne, til de storslåede solned
gange over havet eller til den gamle grønlandske forestilling, at det flim
rende nordlys er de afdødes sjæle, der leger, i himmelrummet.

Den mest fremtrædende af de første grønlandske digtere var overkateket 
Rasmus Berthelsen ved Godthaab (l827-19ol). Hos ham tonede noget nyt frem.
Han tillod sig at gå bort fra de rim, som sproget tidligere var blevet på
tvunget. Samtidig var han i besiddelse af så megen musikalsk evne, at han 
selv kunne komponere melodier. Som det var at vente, passede disse melodier 
meget bedre til sproget, end alle de lånte danske melodier nogensinde har 
formået detl°^

Begyndelsen af vort århundrede blev en opgangstid for grønlandsk menig
hedsliv. I 19o6 blev der indført en nyordning for administrationen af Grøn
lands kirke og skole. Den dynamiske og meget velbegavede C.W. Schultz-Lorent- 
zen blev Grønlands provst. Det nye seminarium blev indviet og blev på en må
de Grønlands kulturcentrum og "universitet". Og som det vigtigste led i ud
viklingen må fremhæves den store vækkelse, som siden 19o7 bredte sig ud over 
Grønland og skabte et hidtil ukendt kirkeligt liv. Kirkebesøget voksede mæg
tigt, visse steder til 8o-9c$ af stedets voksne befolkning. Der blev af den 
grønlandske befolkning udsendt missionærer til Thule og Østgrønland^^ Alt 

dette virkede ind på salmedigtningen. Denne vækkelse fremkaldte et væld af 
salmer og åndelige sange og blev på en vis måde nyskabende for sproget, idet 
der dannedes nye og rammende udtryk for en række åndelige begreber og fore
teelser. Vækkelsen nøjedes dog ikke med alene at være kristelig, men blev 
også national, hvilket også kan spores hos det nye kuld af salmedigtere, som 
nu fremstod i kredsen omkring seminariet.

Der var nu brug for en ny salmebog, der skulle være andet og mere end 
blot en fortsættelse af de foregående. Vækkelsen nåede dog ikke at sætte sig 
mange spor endnu. Først i tillægget som blev taget i brug i 1937» kom salme
bogen af 19o7 til at indeholde vækkelsens toner.

Også herrnhutternes bortrejse understregede behovet for en ny salmebog, 
der kunne optage det bedste fra brødremenighedens salmebog. I de sidste 25 år 
havde der også ophobet sig en mængde nye og originale salmer som endnu ikke 
var blevet trykt, men cirkulerede i håndskreven form. Der var således stof 
nok til, at mange af de ubetydeligste og fladeste salmer nemt kunne undværes.

I vinteren 19o5-o6 nedsattes en kommission bestående af lektor i grønlandsk,

10. Se note 9.
11. H. Ostermanns Den grønlandske missions og kirkes historie II, s.81
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sognepræst Chr. Rasmussen (Knud Rasmussens fader), provst C.W. Schultz-Lo-
12)rentzen og den grønlandske præst Jens Chemnitz.

Resultatet af kommissionens arbejde blev salmebogen af 19o7:"tugsiutit 
ilagit kalatdlit nalagiane igdlunilo atugagssait" (Salmebog for den grøn
landske menighed til brug ved gudstjenester og i hjemmene). Den danske sal
mebog "Salmebog for Kirke og Hjem" har været forbillede, og den kom til at 
indeholde 478 salmer.

Forbindelsen med det gamle var nu brudt. Mange gamle salmer blev udeladt 
Fra brødremenighedens salmebog var medtaget loo salmer, hvoraf de fleste var 
Spindlers salmer. Endvidere var der medtaget 85 originale grønlandske sal
mer13)

Som kritik kan muligvis anføres, at enkelte af de originale grønlandske 
salmer kunne synes for spinkle til at blive optaget i en menighedssalmebog, 
samt at nogle af de bedste salmer havde mangler, hvad rimene angår, men in
gen af disse indvendinger blev rejst fra grønlandsk side. Alle var enige om, 
at man nu havde fået en god salmebog. Den blev da også menighedens salmebog 
i de næste 65 år.

Det vil dog ikke sige, at man nu kom ind i en stagnation, tværtimod. Man
ge salmer af endnu højere kvalitet var nu på vej. Blandt nye digternavne fin
des danske og grønlandske præster, men også de nye veluddannede grønlandske 
lærere, der udgik fra seminariet, begyndte at melde sig. Nye salmer blev flit
tigt benyttet i forsamlinger og ved møder, og menighedernes ønske om at be
nytte de nyeste salmer ved gudstjenesterne blev mere og mere udtalt. Som et 
kompromis blev der udgivet et tillæg indeholdende 151 salmer, som fra 1937 

blev anvendt ved gudstjenesterne, og i de kommende udgaver af den egentlige 
salmebog er tillægget indføjet.

I denne sidste udformning blev salmebogen optrykt adskillige gange, sidst 
i 1964. Udgaven fra 1944 Kan meget vel være blevet objekt for samlere, idet 
den er trykt i Amerika grundet afsondringen fra Danmark under krigen.

Fra og med 2.verdenskrig kom der nye tider til Grønland. Landet havde 
hidtil været et lukket samfund. Man holdt med vilje fremmed indflydelse ude 
for at værne om befolkningens særpræg og for at bevare grønlandsk sprog og 
kultur, men allerede under krigen viste det sig, at denne isolation ikke lod 
sig opretholde. Mødet med amerikanerne og andre nationer satte en ny udvik
ling igang. Efter brødremenighedens bortrejse havde andre kirkesamfund ikke 
haft adgang til at virke i Grønland, men med den nye grundlov af 1953 blev

12. C. Wagners En ny grønlandsk salmebog, s.9.
13. C.W. Schultz-Lorentzens Grønlandsk salmesang, s.3.
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TUGSIUTIT
ilagit kalåtdlit

nålagiane igdlunilo 

atugagssait

landet gjort til en ligeberettiget del 
af riget, og dette bevirkede, at kir
ken nu pludselig fik konkurrence, idet r 
flere frikirker og sekter omgående tog 
den nye "missionsmark" i besiddelse. ,

Kirken måtte gøre status og tage
i

den nye situation op til overvejelse. j 
Dette kom stærkt til udtryk ved præ- | 
stekonventet i Godthaab i 1952. Blandt ! 
de mange beslutninger på dette konvent ! 
blev det også vedtaget at nedsætte et 
nyt salmebogsudvalg bestående af grøn- 
lændere, dog med provsten som født 
formand. Udvalget kom til at bestå af 
følgende medlemmers Pastor Karl Heil- 
mann, overkateket Isak Lund, radioni- 
chef Frederik Nielsen, organist Jona
than Petersen, folketingsmand Nikolaj

14)Rosing og pastor Otto Rosing.
Baggrunden for nedsættelsen af 

dette salmebogsudvalg, hvis opgave » 
var at fremlægge forslag til en helt
ny grønlandsk salmebog, skal ses i forskellige forhold. Sproget havde ændret 
sig, hvilket medførte, at en gennemgribende revision af mange, måske de fle
ste bestående salmer, var nødvendig, og det skulle være en revision, hvor 
sproglige, rytmiske og på anden måde digteriske faktorer måtte være afgørende. 
Endvidere måtte det føles naturligt, at en del næsten aldrig benyttede salmer, 
som oftest af meget ringe værdi, blev udskilt. Det måtte også give anledning 
til stadige overvejelser, at salmetillægget, der som nævnt blev benyttet ved 
gudstjenester fra 1937» aldrig var søgt autoriseret. Ikke mindst må dog an
føres, at der i årenes løb var opstået et efter forholdene meget betydeligt 
antal gode, i højere grad end tidligere, ægte grønlandske salmer.

Udvalgets arbejde kom til at vare i 15 år, og kun tre af det oprindelige 
udvalgs medlemmer kom til at opleve den nye salmebogs udgivelse i 1971» i 
25o-året for Hans Egedes ankomst til landet. Det færdige resultat kom til at 
fremtræde som en meget radikal ændring af den hidtil anvendte salmebog. Æn
dringen må til sammenligning betegnes som betydelig mere radikal end den æn-

køtMMihavnime.
A. hoMubcrg-ip mtillrriviane

1907.

14. Referat fra Grønlands præstekonvent i Godthaab 1952.
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dring, der skete fra "Salmebog for Kirke og Hjem" til "Den danske salmebog". 
Der kræves dog naturligvis kendskab til det grønlandske sprog for at kunne 
foretage en bedømmelse af denne ændring og af salmebogens kvalitet iøvrigt, 
men enhver ansvarlig sprogkyndig vil stå inde for, at den grønlandske salme
bog er lige så renfærdig i dogmatisk henseende som den danske.

Den nye salmebog, "tugsiutit ilagit kalatdlit atugagssait" (Salmebog til 
brug for den grønlandske menighed) blev taget i brug den 4« juli 1971 under 
jubilæumsfestlighederne for Hans Egede i 25o-året og ved indvielsen af den 
nye Hans Egede-kirke i Godthaab. Heller ikke denne salmebog blev autorise
ret, idet en fuldstændig og korrekt oversættelse da måtte fremlægges, og 
dette ville være en alt for dyr og uoverkommelig opgave. Det blev derfor be
sluttet at lade landsprovsten "autorisere". Rettelig burde det have været nu 
afdøde domprovst Svend Erik Rasmussen, der forestod det meget vanskelige ar
bejde med færdiggørelsen, så der kun stod de rent praktiske opgaver tilbage, 
da jeg overtog provstiet.

Den grønlandske salmebog følger i sin opdeling ret nøje den danske, men 
er helt selvstændig med hensyn til indholdet. Prosadelen svarer med få und
tagelser til den danske.

Før de grønlandske salmedigtere omtales, må der gøres opmærksom på, at 
salmebogen i en vis forstand slet ikke indeholder oversættelser, men derimod 
gendigtninger, alle i stærkt tillempet skikkelse. En grønlandsk "oversat" 
salme har meget mindre til fælles med sit salmeforlæg, end vi kender til det 
i vore oversatte salmer. Ofte er det derfor vanskeligt at afgøre, om en sal
me er selvstændig grønlandsk, blot "inspireret" af en dansk, eller om den i 
højere grad er en gendigtning. Mindre end halvdelen kan kaldes "oversættel
ser", uanset de eksempelvis har en kendt Grundtvig-salme som inspiration, og 
versemål til fælles med denne. I den forstand vil man også kunne finde ganske 
få danske salmer f.eks. af Ingemann, som ikke findes i den danske salmebog.

Ud fra de ovennævnte forudsætninger kan man finde gengivelser af danske 
salmer i en stærkt forringet kvalitet. Som eks. kan nævnes gengivelsen af 
"I al sin glans nu stråler solen". Der er dog også mange gode eksempler. Så
ledes har Aage Dugge i sin gendigtning af "At sige verden ret farvel" haft 
held til helt at ramme salmens centrale tanker.
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NOGLE AF DE MEST KENDTE SALMEDIGTERE.

Carl Julius Spindler (1838-1898).

Spindler er født 11. februar 1838 i den lille by Einsilh ved Chemnitz i 
Sachsen. Hans fader var oprindelig tømrer, men blev senere mester på en klæ
defabrik. Hans opvækst i hjemmet og lange sygdomsperioder gjorde den unge 
Spindler indadvendt og meget optaget af åndelige og religiøse spørgsmål.

Han fik først en uddannelse som sadelmager under hensyntagen til hans 
svage legemlige konstitution. Da han var udlært kom han på "valsen”, som det 
dengang var skik hos håndværkere. Under denne omflakkende tilværelse fortæl
ler han selv, hvordan Guds underlige førelse bragte ham i forbindelse med de 
mahriske brødre, og det fik afgørende betydning for hans livsbane.

Den 18. marts 1857 blev han indlemmet i brødremenigheden og kom herefter 
til Berlin. I denne menigheds tjeneste blev han ansat som lærer på et drenge
hjem. Her udvidede han sine kundskaber i sprogene fransk, engelsk og latin.

I december 1863 blev han kaldt ind til sin foresatte, som meddelte ham, 
at han nu skulle rejse til Grønland som missionær. Spindler blev meget over
rasket. Han havde hele tiden regnet med, at han ville blive sendt til Afrika: 
"Jeg må bekende, at jeg, da jeg hørte navnet Grønland, ligefrem gøs ved tan
ken". Han måtte dog adlyde. Han rejste op til det arbejde, der blev ham be
troet, og senere kunne han sige: "Jeg har aldrig fortrudt, at jeg rejste til 
Grønland".

Han kom til Herrnhut i marts 1864 og blev højtideligt indviet som missio
nær, og i juni samme år kom han til Ny Herrnhut i Godthaab. Her og senere ved 
Lichtenau i Sydgrønland fik

mål, at siden Hans Egedes da
ge har ingen europæer i høje
re grad end han forstået grøn
lændernes mentalitet og tanke-

han sit virke. Han tilegnede 
sig hurtigt det grønlandske 
sprog, og han fik det skuds-

15. Otto Rosing og Robert Pe-
ler. kalatdlit taiglior- 
tue tatdlimat. Fem grøn
landske digtere, udg. af 
Grønlands kulturelle råd

tersen: Carl Julius Spind-

1956, s.95ff••
Kirken i Ny Herrnhut i Godthaab 
fra 1733. Her fra Alex Secher: 
Grønlandsrejse, 1968.
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Gemiem hans salmer lyser hans inderlige og stærke tro, og man får et ind
tryk af hans erfaring om både tilværelsens lyse og mørke sider. I den grøn
landske salmebog fra 19o7 er medtaget 67 af hans salmer og et lignende antal 
i den nye salmebog. I salmevalget finder man hos Spindler ikke blot gendig
tede danske og tyske salmer, men også et stort antal originale. Hans salmer 
dækker alle afsnit i salmebogen. Som eksempler er taget en julesalme, som 
synges af børnene hver juleaften, og en påskesalme.

Kom med tak, I små børn 
gå hen til krybben 
og se noget, der er så godt 
- en Faders gave til os.

Et spædbarn så dejligt 
at man gerne vil blive hos det, 
selvom det mangler bolig 
ligesom en fattig mand.

Se på ham, hvem er han?
Det er den himmelske Faders søn. 
For de store synderes frelser 
bereder de et leje i halmen.

Lad os fryde os som de, 
lad os alle love og prise ham 
sig tak til Jesus 
og fryd jer med englene.

Nu med tak til vor frelser 
fryder vi os alle.
Gid vi alle, mens vi lever 
altid må glædes hos dig. 16)

Jesus vor frelser er blevet levende igen, opstanden. 
Djævelen og døden er overvundet.
I ham er Guds hellighed levende - halleluja.

Hvorfor søger du den levende blandt de døde?
Kom, gå til hans grav, se, den er blevet tom.
Han, som tager døden bort fra mig, lever - halleluja.

Jeg har det faste håb, at Jesus vil give mig livet 
og endelig tage mig til sig som sin ejendom. >.
Dette er grundlaget for mit håb: Han lever - halleluja, ^

16. Otto Rosing og Robert Petersen: Carl Julius Spindler, s. 93* Over
sættelse ved forfatterne.

17. Frit gengivet af undertegnede.
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Rasmus Berthelaen (l827-19ol).

Rasmus Berthelsen var født i Holsteinsborg i en fangerfamilie under ret 
så primitive forhold. En af de danske missionærer fik øje på den velbegavede 
dreng og sørgede for hans videre uddannelse, hvoraf tre år blev tilbragt i 
Danmark.

Gennem hans digtning får vi et indblik i grønlandsk dagligliv for 15o år 
siden. Han ville gøre salmesangen til en daglig foreteelse i grønlandske hjem 
og drage sine landsmænd ind i den tro, at nattens mørke, som ellers er en 
skræk for alle grønlændere, er fordrevet ved den kristne tro og evangeliets 
forkyndelse. Ensomhedsfølelse og hjælpeløshed er forsvundet, fordi evangeli
ets røst er blevet hjertets herlighed. Øjnene kan nu se op over mørket og
skimte lyset af Guds herlighed. Digteren rejser i tankerne til den fjerne

18)kyst og ser Guds milde ansigt og lytter til hans røst. '
Hans berømte julehymne "Guterput qutsingnermio" er blevet det grønlandske 

folks nationalhymne. En juleaften i Grønland uden denne salme er utænkelig. 
Salmen indledes med et •’forspil”, der afsynges enstemmigt under orgelledsa
gelse. Herefter rejser menigheden sig op og synger den egentlige salme fler
stemmigt uden orgel. Der er stor uenighed byerne imellem om, hvordan melodi
en skal synges rigtigt, men som jeg husker den sunget af menigheden i Hol
steinsborg, båret frem først af de gamles 
stemmer og senere med unges og børnestemmer- 
nes tilslutning, bliver julens lovsang så 
levende, som man kun kan fornemme det en 
grønlandsk julenat.

Salmen er så enfoldig og simpel, som den 
kan være. Det er ingen kunstnerisk præsta
tion, hverken i stil eller metrik, ja, vers
linierne rimer ikke engang, men det er no
get, der får tag i sindet. Alle rives med 
af lovsangen. Hele salmen, tekst og melodi, 
er bygget på den grønlandske mentalitet.
Salmens indhold er taget lige ud af slut
ningen af juleevangeliet.og straks var 
der med engelen en himmelsk hærskares mang
foldighed, som lovpriste Gud og sagde: Ære

102 jutdlisium

4. KanortoK tamavta tåukunatut 
ujahartortigo Jisuserput. 
nåpisavarput akornavtine 
nålagiaruvta tåssane.

5. tuningilavkil erdlingnartumik 
tunivdludldle unialinguamik. 
piginga ånaunga Jtsuse-å. 
pisaunga kisa tagpavunga.

Kavdl./J. Kj.

102 cnn. nr. 118
mgilcrpag:>njit 
savanik pår^is&unin 
jutdlime ima uigsiarput:

Guterput Kutsingnermio 
nålangnarsingårdle! 
nuna entigsineicardle 
tipaitsungåritdlo. 
inuk-å,
ånagfigssaiutleravit.

2. ivdlernartoK GutiussoK 
Kilangme NålagaK 
pingmat nunarssuavtinut 
nuanåmcKarpoK 
inungne.
anagtugssanguleramik.

R.B.

18. Karl Heilmann: Rasmus Berthelsen. ka- 
latdlit taigdliortue tatdlimat. Fem 
grønlandske digtere, s.72.
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være Gud i det højeste, Fred på jorden og i mennesker, der har hans velbehag". 
Dog er det ikke her englene, der synger hymnen, men menigheden. Forfatteren 
hensætter os til at prise Gud netop med den lovsang, som englene sang den før
ste julenat. Hertil føjer han så grunden til vor lovsang, nemlig at Gud gav 
os mulighed for frelse, og i det andet vers uddyber han denne grund, nemlig 
at den hellige Gud, Herren selv, kom til vort "store land" verden, og fordi 
folk er frelst ved hajn.

Pastor Otto Rosing har i 1953 skrevet en artikel om salmen og oplyser her, 
at i 1875 udgav Thøger Sørensen en lille samling "højtidssalmer", som bog- 
trykkeren Lars Møller havde trykt med sin håndpresse i Godthaab. I denne sam
ling findes "Guterput", og det er måske første gang, salmen er blevet kendt^^

Der har været tanker fremme om, at man skulle forsøge en oversættelse til 
brug for et kommende tillæg til den danske salmebog. Det ville dog være en 
umulig tanke, ja nærmest helligbrøde. Salmen er i den grad det grønlandske 
folks ejendom, at en oversættelse aldrig vil kunne give det rette indtryk.

Måske lyder "Guterput" allerbedst, når den bliver sunget udendørs, som 
det er landets skik, hvor stemmerne høres langt i den frostklare polarnat 
på de ensomme bopladser i de fjerneste egne af Grønland.

En anden af hans salmer er blevet "Menighedssamfundets" (de vaktes) ynd
lingssalmes

0, Herre tag mig helt i eje 
og værn du mig på alle veje 
når synden hårdt mig griber an.
Vogt mig for fald, min Frelsermand 
ja, slut mig kærligt i din favn, 
og før mig hjem til himmelhavn.

Vær nådig i min svagheds tider 
og styrk du mig, når tungt jeg strider 
lad mig foragte kødets lyst, 
at ej jeg rives fra dit bryst, 
ophold mig med din Ånd, dit ord 
mens jeg skal vandre her på jord.

Ja, kun hos dig vor frelser kære 
i liv og død er godt at være.
Så bliv da min og fyld mit bryst 
med freden, som bevarer tyst, 
når kødets lyst og verdens skin 
forføre vil mit svage sind. 2o)

19- Otto'Rosing: Den grønlandske julehymne "Guterput". Meddelelser om den 
grønlandske kirkesag, nr.81, 1953> s.21ff..

2o. M. Storck og Chr. Ludwigs: Salmer i oversættelse. Meddelelser om den 
grønlandske kirkesag, nr.15, 191o, s.6.
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Henrik Lund (1875-1948).

Henning Jakob Henrik Lund blev født i Nanortalik i Kap Farvel distrikt 
som søn af en overkateket. Han fik sin uddannelse ved Godthaab seminarium, 
som dengang var den eneste mulighed for en højere uddannelse for grønlænder
ne, og det var da naturligt, at han gik i faderens fodspor og blev kateket.
Det vil sige, at han til hverdag var skolelærer og om søndagen uordineret 
præst, der forestod gudstjenesten, når præsten ikke kunne være til stede.

I lo år fik han sin gerning på østkysten i Angmagssalik, en pionerger
ning, hvor man endnu i den unge menighed kunne have hedninger som nabo. Se
nere vendte han tilbage til sin fødestavn og havde en række gode år i Nars-
saq, som for ham blev det skønneste sted i verden. Som 6l-årig blev han ordi-

2l)neret og fik lov til at virke som præst på samme sted. ' Præstegerningen- blev 
givet ham som en æresbevisning for hans mange fortjenester i det offentlige 
liv, som medlem af landsrådet, som digter. Han blev hædret med dannebrogs- 
mændenes hæderstegn i 1921 og med ingenio et årti i 1947.

Når han tages med blandt salmedigtere, må man dog samtidig erindre, at 
salmedigtning kun var en del af hans virke, måske endda kun en lille del. Han 
var digteren, naturskildreren, kunstneren og en inspirerende lærer, der vil
le lære børnene noget ved hjælp af det "levende ord". Som den grønlandske na
tionalsangs digter, som forfatter af "Narssaq-sangen" vil han blive, husket af 
enhver grønlænder, men salmedigter var han dog. Forsøgene med at oversætte 
danske salmer var mindre heldige, hans egne salmer var bedst og naturskildrin
gerne simpelthen gribende. Radionichef Frederik Nielsen beskriver ham sådans 
"Som åndelig digter er Henrik Lund bedst, når han står med det ene ben på jor
den og det andet i himlen. Det er udslaget af hans liv som kristen. Ofte, når
han i sine digte beskrev verdens skønhed, blev han i ånden løftet op mod him-

22 }len, båret af den længsel, han havde i sig". '
Et af hans smukkeste digte er om Nikodemus, skrevet i 1913-14. Det har nu 

fået sin berettigede plads blandt salmerne i den nye salmebog. Her skildres 
det andet møde, som Nikodemus havde med Jesus. Under det første møde fik han 
svar på sine spørgsmål, og det fik ham til at opsøge Jesus anden gang. Han så 
da Jesus hængende på korset, og nu forstod han endelig Jesu svar. Digtet er 
også gribende, fordi det giver en så rammende beskrivelse af den grønlandske 
naturs skønhed:

21. Henrik Lunds vita, optegnet af ham selv. Meddelelser om den grønlandske 
kirkesag, nr.69, 1936, s.6.
Frederik Nielsen: Henrik Lund. kalatdlit taigdliortue tatdlimat. Fem 
grønlandske digtere, s.56.

22.
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I nattetide hen til Jesus 
gik en mand ved navn Nikodemus. 
spørgsmål dukkede op i hans hjerte, 
det forvirrede og plagede ham.
Der var nattemørke i hans hjerte 
men dagslys hos ham, han søgte.

Den berømmelige profet "sendt af Gud" 
gik han til i sin usikkerhed 
for at lære nærmere at kende 
vejen til livskilden.
I nattetide, hvor alt er blevet stille 
venter Jesus på dem, der søger.

En nat - det var for længe siden - 
søgte han Jesus og fik ham i tale 
og hørte om vejen til livskilden 
fra profetens egen mund.
Da begyndte det at dæmre i hans hjerte 
og det havde vendt sig hen til lyset.

Virkningsløse var ikke hine ord: 
"Ligesom Moses ophøjede den".
Og den virkelige betydning af disse 
skulle han opleve senere.
"Ligesom Moses" kom frem og tilbage, 
blev et spørgsmål i hans hjerte.

Siden, da aftensolen kastede
sin glans på bjergene bag kyst,
og da himmelsk lys bestrålede
toppene af træer i Libanon,
faldt lyset på det blod,
der randt fra ham, der hang på korset.

Netop dengang foran korset 
stod Nikodemus og blev tavs.
Og nu forstod han "Det ophøjede", 
genkendte han det lysende eksempel.
"Ligesom Moses" meldte sig tilbage,
da han stod foran ordenes virkelige betydning.

Et gys af salig fornemmelse 
fløj igennem hans krop, 
da livskilden fra ham på korset 
nåede til hans sønderbrudte hjerte.
Han fik tro på, at blodet, der randt, 
var udgydt for hans skyld. 2j)

25. Frederik Nielsen: Henrik Lund, s. ^oii. Oversættelse ved forfatteren.
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Følgende aftensang findes ganske vist ikke i salmebogen, men den er så ty
pisk for Henrik Lunds digterkunst, så den kan tjene som en beskrivelse.

Engang ved aftenstid 
vandrede jeg i naturen 
i glæde over dens fred. 
Stille hilste solen fjeldene 
ude fra himlen mod vest.

Røde blev de, som blod 
når strålerne ramte dem, 
syntes jeg, de vendte sig mod solen 
og smilte til den -
som om de vendte sig mod lysets hilsen 
og sendte hilsen igen med tak.

Da havet var stille og spejlblankt
ikke kruset af vind,
da vandet spejlede landet
og himlen farvede havet
da hilste himmel og jord hinanden.

Mens solen farvede himlens skyer
genlød en melodi
som genlød den kun i mit indre.
Men det var elvens pludren, der bragte fred i sinde 
og elvens dis steg opad som lysets engle.

Hvor er det dog en glæde
at gå i al den skønhed,
når også vort indre er stille som havet,
uden tryk og tynge.
Lette som fugle
løses vi fra alt trangt i verden 
og følger "lysenglens" stemme.

Hvor er det dog en glæde
at bo på så skøn en jord
og i sit indre vide:
at Guds himmel er skønnere endnu -
at al vor verdens skønhed
i denne aftenstund
dog kun er som et forhæng
til endnu større glæde. 24)

24* Grønlandsk aftensang, frit gengivet af Holger 
grønlandske kirkesag, nr.lo5, 1967* s. 24f..

Balle. Meddelelser om den
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Jonathan Petersen (1881-1961).

Efter Henrik Lunds død var det Jonathan Petersen, der kom til at stå som 
den grønlandske kulturs "grand old man". Han var født i Frederikshaab den 7* 
maj 1881 som søn af den kendte overkateket Anders Petersen. Efter sin uddan
nelse på seminariet i Godthaab kom han til Danmark for at få en særlig uddan
nelse som organist, og han bestod organisteksamen med udmærkelse. Da han kom 
tilbage til Grønland, fik han den dobbelte opgave at være organist ved Godt
haab Kirke og lærer ved seminariet.

Jonathan Petersen var utrolig alsidig begavet. Han var en stor sprogteo
retiker, udarbejdede en grønlandsk ordbog og en grammatik. Han var komponist, 
organist, oversætter og samtidig salmedigteren, der har skrevet nogle af de 
mest elskede salmer.

På musikkens område kom hans indflydelse til at få betydning for kommende 
generationer bl.a. gennem hans mange smukke kompositioner og hans udgivelse 
af sangbøger og koralbøger. I Danmark blev han elev af Nebelong, og det har 
nok præget ham meget, sådan at hans digte og salmer er inspireret af danske 
digte og salmer, men der findes dog også i hans samling mange originalværker.

Salmerne afspejler den udvikling, som Jonathan Petersen gennemgik fra 
det mere pietistiske mod en mere folkelig, man kan vist godt sige, grundt
vigsk retning.

Mange amerikanske melodier, som vi f.eks. kan genkende i melodisamlingen 
til Hjemlandstoner, har han indført og bearbejdet for sine egne salmer. Det
te arbejde kendetegner en bestemt periode. Man kan jo altid diskutere disse 
melodiers kunstneriske værdi, men omsat til grønlandsk brug ændrer de karak
ter. Sangbare er de jo altid, og de kan lyde smukke og festlige ved en grøn
landsk gudstjeneste.

Ændringen af Jonathan Petersens livssyn kom frem under hans arbejde i 
salmebogsudvalget, hvor han fremkom med en meget skarp kritik af et enkelt 
vers i hans egen salme "Jisuse pigara"(Jesus selv jeg ejer).

Salmen har nu alligevel sin værdi. Det var derfor også smukt og rigtigt, 
at den blev sunget ved hans begravelse i 1961 af en talstærk menighed og 
transmitteret af Grønlands radio, for der var på det nærmeste landesorg ved 
lians død?^

H. Balle: Til minde om Jonathan Petersen. Meddelelser om den grønland
ske kirkesag, nr.97« 1961, s.5ff«

26. Godthaab lokalblad "Sermitsiaq", sept. 1961.
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Jesus selv jeg ejer 
intet i verden det opvejer.
Hans jeg er alene
købt med hans blod, det dyre rene.
Hvad går mig verdens pragt nu an.
Den jeg kun agter ringe,
når den forgår og kommer i brand
trygt jeg synge kan
Jesus selv jeg ejer
Jesus selv jeg ejer.

Tit jeg bittert lider
når jeg med kødets svaghed strider
men min Gud af nåde
trøster mig mildt i al min våde.
Min frelser Jesus hos mig står 
striden for mig han fører.
Fjenden er stærk og vældig han slår 
mig han dog ej når.
Jesus vil mig bjerge 
er mit skjold og værge.

Jesus min er blevet
aldrig fra ham jeg bliver revet.
Lad kun sol og måne
lad alle stjerner dø og dåne.
Da skal jeg eje glæden hist, 
når jeg hos Gud er hjemme.
Der skal jeg sjunge lovsang for Krist 
sødt på englevis.
Jesus selv jeg ejer 
evigt jeg ham ejer.

Jesus, hjertets eje
før mig med fred på livets veje
hjem til himlens glæde
hjem, hvor du har beredt mig sæde.
0, Jesus du, som led for mig
se, hvor mit hjerte længes.
Styrk du min tro og slip mig ej, 
før mig vist til dig.
Mildt du dig forbarme.
Herliggør mig arme. 2?)

Som et andet eksempel kan fremføres en af de mest benyttede af hans sal
mer ved gudstjenesternes "Herren er min hyrde". Her er hyrden blevet til trø-

27. M. Storck og Chr. Ludwigs: Salmer i oversættelse, s,14f..



steren i sorg og nød, til den, der sørger for de legemlige og åndelige livs
fornødenheder og viser vejen gennem livet:

Herren min hyrde mig skærmer, 
hvor jeg i verden går. 
når sorgerne sig nærmer 
med trøst han hos mig står.
Lov ham mit hjerte, mens du slår 
lov ham, den kærlige hyrde.

Herren min hyrde, opliver 
mit legem og min ånd.
Han dagligt brød mig giver 
med rund og gavmild hånd.
Løst af bekymrings snærende bånd 
lov ham, den kærlige hyrde.

Herren min hyrde bevarer 
min sjæl fra hungersdød.
Han mætter hjordens skarer 
med ordet, livets brød.
Lov ham, min sjæl, udfriet fra død, 
lov ham, den kærlige hyrde.

Ja, jeg vil trofast ham lyde 
og vandre i hans spor.
Han over mig skal byde.
Jeg helt mig ham betror.
Lovpris ham lydt, mit hjerte, du bor 
trygt hos den kærlige hyrde. 28)

Le nyeste koralbøger.

Samtidig med salmebogen udkom der i 19o? en ny grønlandsk koralbog. I for
ordet fastslås det endnu engang, at den grønlandske menigheds sang er en gen
klang af den danske. Endvidere gør man opmærksom på, at der i Grønland er be
varet mange af de ældre salmemelodier efter Weyses udsættelse, som nu sjæl
dent eller aldrig høres i danske kirker. Hertil kommer melodier, som er hen
tet fra Brødremenigheden samt de originale grønlandske melodier.

Udgivelsen af denne koralbog er resolveret af ministeriet for kirke- og 
undervisningsvæsen, der har overdraget den endelige bearbejdelse til lektor 
Chr. Rasmussen, J.H. Nebelong og C.W. Schultz-Lorentzen. Dette udvalg har 
som grundlag for arbejdet haft et forslag fra førstepræst C. Wagner og se-

28. M. Storck og Chr. Ludwigs: Salmer i oversættelse, s.15
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29)minarielærer, organist Jonathan Petersen. 7
Det indrømmes i forordet, at man har set sig nødsaget til at medtage me

lodier, som ikke naturligt hører hjemme i kirkelige sammenhænge, men de har 
måttet medtages fordi "de er bievne den grønlandske menighed kjære".

Da tillægget til salmebogen af 19o7 blev taget i brug i 1937» udkom der 
en melodisamling svarende hertil, men dog kun i duplikeret form. Denne sam
ling indeholder væsentligst originale grønlandske melodier samt amerikanske, 
som er bearbejdet til grønlandsk brug af Jonathan Petersen.

Den nyeste koralbog udkom i offset i 1971 som en nødvendig foranstalt
ning, for at den nye salmebog kunne tages i anvendelse^0^

Ansvarlig for udarbejdelsen er et udvalg bestående af organist Knud Pe
tersen, Godthaab, overkateket Karl Heilmann, Sukkertoppen, organist Johan 
Kleist, Julianehaab, pastor Samuel Olsen, Godthaab og undertegnede.

Har den nye salmebog fået sit grønlandske særpræg, så kan det i endnu 
højere grad siges om koralbogen, som kun har meget lidt til fælles med den 
danske. Menigheden har i det store og hele været tilfreds med den, og den er 
nu indført overalt i de grønlandske menigheder.

KL

29. tugsiutit erinait nalagiane igdlunilo atortugssat. Salmemelodier for kir
ke og hjem til brug for menigheden i Grønland. 19o7.

30. tugsiutit erinait nalagiane igdlunilo atortugagssait 1973 •

Troens rare Klenodie
af H.E.Brodersen

Ved Johannes Grubb.

Den Bogliste, som ses gengivet nedenfor, er trykt bag paa sidste Blad 
i Gasp. Erasmi Brochmands Huus-Postill, ... Trykt og bekostet af Ernst Hen- 
rich Berling,Aar 1739. Den antegner "de Bøger og Piecer, som hidindtil, paa 
egen Bekostning udi Ernst Henrich Berlings Bogtrykkerie, ere bievne oplagte 
°S trykte; og for en billig Pris, i hans iboende Huus, udi store Cannike- 
Strædet, kand bekommes. 1739
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fsortepelfe
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2 ©tele in Qvarto.

Bogliste fra E.H.Berlings udgave af 
Jesper Brochmands Huspostil, 1739
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En Læser af "Hymnologiske Meddelelser” kunde nok have Lyst til at se 
"Den siungende Guds Tienneste hiemme i Huuset". løvrigt et opfyldeligt 
Ønske, da dette lille Tryk - i en Udgave fra 1731 - findes paa Det kgl. 
Bibliotek. (Se Bibi. Danica I 341 og Suppl. B 44o).

Fristende er ogsaa de tre Kingo-Psalmebøger, maaske især den i det mind
ste Format "med Jomfru-Stiil" til 1 Mark og 4 Skilling. Betegnelsen "Jomfru- 
Stiil" opføres i "Ordbog over det danske Sprog" som nu forældet, men for 
Arianche Bogtrykkers har den været ganske dagligdags, og var ikke hendes 
Visit i Barselstuen blevet forstyrret af nye Gratulanter, vilde Barselkonen 
nok ogsaa være blevet belært om, hvad Jomfru-Stil var - og vi maaske have 
faaet at vide, om den "kiære Livsfrugt" - for at tale Else Skolemesters 
Sprog - var i "Jomfru-Stiil", "ordinair Stiil" eller muligvis endog i "stor 
Stiil".

Men den Titel, som fremfor nogen anden vil faa den hymnologiske Læser 
til at spærre Øjnene op, er dog nok Nummer 2: Brodersens (H.E.) Troens rare 
Klenodie i aandelige Psalmer forestillet. 8. 739. (8. betyder Oktavformat, 
og 739 staar for 1739» ©n Forkortelsesmaade, der er almindelig i Boglister 
fra Tiden.)

Troens Rare Klenodie, i nogle Aandelige Sange forestillet af Hans Adolph
Brorson. ... Bekostet af Frantz Christian Mumme. Boghandleren paa Børsen.
og findes hos hannem sammesteds til kiøbs. 1739. er jo noksom bekendt, og 
denne Bogs Titelblad er gengivet her. Men har i samme Aar E.H.Berling "paa 
egen Bekostning", hvilket, som det staar, kun kan betyde Berlings egen Be
kostning, trykt og forhandlet en anden Bog med samme Titel, dog uden Ordet 
"nogle" og med "Psalmer" for "Sange", af en ellers ukendt H.E.Brodersen ?
Det kan man vist afvise, og i Stedet regne med, at de to "Klenodier" maa 
være en og samme Bog, og at dens Forfatter er Hans Adolph Brorson. Men der 
er rigtignok nogle Modsigelser, man maa forsøge at klare, før man kan slaa 
sig til Ro med det.

Først Navnet "Brodersen". Ja, det forliges i og for sig let med Salme
digteren Brorson. Hans Adolphs Fader hed Broder, og Sønnen hedder da efter 
gammel dansk Navneskik Brodersen. Paa tilsvarende Maade kaldtes Faderen 
Broder Brodersen som Søn af Broder Pedersen, hvis Fader bar Navnet Peder 
Pedersen. Ganske vist var altsaa baade Hans Adolphs og hans Faders "Efter
navn" Brodersen, men det har næppe for Salmedigteren været Efternavn i vor 
Forstand, et fast Familienavn, som gaar i Arv fra Generation til Generation. 
Familienavn blev det dog - i Formen Brorson - for de Generationer, som fulg
te efter Hans Adolph og hans Brødre.
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Hvornaar Hans Adolph begyndte at kalde sig Brorson, er Forfatteren af 
denne Artikel ubekendt. Naar A.D.Jørgensen i sit lille Skrift fra 1887 
"Hans Adolph Brorson" paa S.3 skriver "Hans Adolph Brodersen, eller som 
han senere skrev sit Navn: Brorson", betyder det maaske, at han har haft 
tidlige Vidnesbyrd om Salmedigterens Brug af Formen "Brodersen". Men selv 
om det ikke skulde være Tilfældet, er det mindre væsentligt, idet man in
den for Familien foruden Formen "Brorson" finder ikke mindre end fire an
dre Former af Navnet: Brorsøn, Brorsen, Brodersen og Brodersøn. (H.A. 
Brorsons egne Psalmer og aandelige Sange ... ved L.R.Tuxen, 1865 S.Vi).

Christopher Giessing: Nye Samling af ... Jubel-Lærere I S.557 (fra 
1779) opfører hele Slægten fra og med Salmedigterens Fader og dennes Bro
der med Formen "Brorson", medens J.Wormfs Lexicon over ... lærde Mænd 
I S.175-178 (fra 177l) registrerer Familiens litterære Produktion under 
Navnet "Broderson".

Men saa Forbogstaverne "H.E," i Berlings Fortegnelse ? Tør Man anse 
E'et for en Trykfejl i Listen? Det lader sig vel gøre, og det følgende 
vil vise, at det er det.

Skønt som sagt Navnene "Brodersen" og "Brorson" godt forliges, maa man 
dog søge en særlig Forklaring, naar (hvis) den samme Bog i samme Aar op
træder med begge Former. Formen "Brorson" er rigeligt bevidnet af de be
varede Exemplarer af Klenodie-Udgaven med Aaret 1739» og "Brodersen" til
strækkeligt af Berlings Bogliste, for en Trykfejl kan det ikke godt være. 
Maaske forklares det tilsyneladende uforenelige, naar man ser paa den næ
ste Gaade - hvis der er Mulighed for at løse den.

Ogsaa paa et andet Punkt synes jo Berlings Liste og det gengivne Titel
blad at modsige hinanden. Berling skriver, at Bogen er trykt paa hans Be
kostning og er tilkøbs hos ham, medens Mumme paa Bogens Titelblad paastaar, 
at Bogen er bekostet af ham og forhandles i hans Boghandel. Det sidste lod 
sig vel gøre, selv om Berling havde trykt Bogen, men "bekostet" af begge 
kan den ikke være.

Hvis man accepterer, at det er den samme Bog i samme Udgave, som baade 
Berling og Mumme hævder at være Udgiver af, maa Forklaringen være, at Bo
gen er blevet overdraget fra den ene "Forlægger" til den anden og derfor 
udstyret med nyt Titelblad, og da Mummes Navn staar baade paa den bevare
de 1739-Udgave og en Række følgende, maa Vejen være gaaet fra Berling til 
Mumme.

Noget Bevis for Udskiftning af Titelblad kan de existerende med Mum
mes Navn forsynede Exemplarer ikke give, idet Titelbladet ikke er et Blad 
hørende til første Ark, men et løst Blad klæbet foran paa dette, saaledes
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Titelblad fra den velkendte 1739~udgave af 
"Troens Rare Klenodie".

at det har været muligt at give Bogen et nyt Titelblad uden at skære i 
første Ark. Dog er det værd at bemærke, at Mummes Titelblad baade i Uni
versitetsbibliotekets og Kgl.Biblioteks Exemplarer - to hvert Sted - er 
trykt paa meget tyndere og vist ogsaa lidt finere Papir end selve Bogen, 
hvis Papir er groft med meget synlige Fibre. Da Titelbladet er ordinært 
Bogtryk - ikke kobberstukket som i flere af Mummes senere Udgaver - er 
det mest sandsynligt, at det vilde have været trykt paa samme Slags Papir 
som selve Bogen, hvis det var det oprindelige.

Skal man nu ud fra det foreliggende Materiale forsøge at rekonstruere 
de første Stadier af 1739-Klenodiets Skæbne, maa man antage, at Berling 
i 1739 bar trykt og udsendt Bogen med sit Titelblad, formodentlig saaly- 
dende:
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Troens rare Klenodie i aandelige Psalmer forestillet af Hans Adolph
(eller H.A.) Brodersen.
Derefter rimeligvis nogle Linier med Oplysninger om Forfatteren og
maaske Prisen, og nederst paa Bladet som paa Titelbladet til 1739-
Udgaven af Brochmands Huus-Postill, hvori Boglisten er trykt:
KIØBENHAVN. Trykt og bekostet af Ernst Henrich Berling. Aar 1739«
Af Grunde, som er ukendte for os og maaske aldrig vil blive kendte, maa 

Berling da snart efter have overdraget Oplaget til Mumme, og denne Formod
ning bekræftes paa det smukkeste, naar man ser i Mummes Continuations-Kata- 
log for 1739» soffl findes bevaret paa Universitetsbiblioteket - rimeligvis 
det eneste existerende Exemplar. Det lille Katalog har den pompøse - og 
pompøst opsatte - Titel:
Catalogus librorum, quibus officinam suam auxit, et quos legitimo pretio 
venabiles offert bibliopola Havniensis Frantz Christian Mumme in basilica 
dicta Bbrse Anno MDCCXXXIX. Continuatio II. (Fortegnelse over Bøger, med 
hvilke Boghandler i København Frantz Christian Mumme (boende) i den Hal, 
som kaldes Bbrse, har forøget sit Lager, og som han for en rimelig Pris 
udbyder til Salg Aar 1739. Anden Fortsættelse.) Dets første 34 Sider er 
Fortegnelse over Bøger paa Tyskf Latin eller Fransk, næsten alle fra 1738 
eller 1739 og vist uden Undtagelse indført fra Udlandet, men paa sidste 
Blad kommer endelig "Danske Bøger" og herimellem

Brodersens, H.A. Troens rare Klenodie i aandelige Ps. forestillet 8vo
(Uden Pris og Aarstal.)

Altsaa Titel og Forfatternavn nøjagtigt som i Berlings Liste - bortset fra 
Forbogstavet E, der herefter helt sikkert kan betragtes som en Trykfejl 
begaaet i det Berlingske Officin.

Al Tvivl om andet Stadium i Klenodiets Skæbne er saaledes hævet. Mumme 
har i 1739 overtaget den i samme Aar af Berling trykte og udgivne Bog og 
straks udbudt den med samme Forfatternavn og Titel, som Berling anvendte 
- sandsynligvis endda med Berlings Titelblad.

Længe har det dog nok ikke varet, før Mumme kasserede Berlings Titel
blad og udstyrede Klenodiet med det Titelblad, som findes i de bevarede 
Exemplarer, og hvorpaa han anfører sig selv som den, der har bekostet Bo
gens Udgivelse - hvad han altsaa ikke har - og fortier Bogtrykkerens Navn.

Mumme maa have haft mere Glæde af Bogen, end Berling fik, eftersom der 
fra Perioden til hen i 1760'erne kendes hele syv Oplag med Mummes Navn 
paa Titelbladet, de sidste to dog udgivne af hans Enke. (Mumme døde 1756, 
Enken 1767.)
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Hvor store Oplagene har været, lader sig næppe opklare, men en Formod
ning om, at de ikke har været saa helt smaa, faar man, naar man i Katalo
get til den fjerde og sidste Del af Auktionen over det Mumme'ske Lager 
(4.Del solgtes i Oktober 1768) i Afsnittet "Danske Bøger" S.2 finder som 
Auktionsnumrene 25-78

Brorsons Troens rare Klenodie 8. ,
vel at mærke hvert Nummer omfattende lo Exemplarer, altsaa i alt 54° Exem- 
plarer. Desværre er de tre Udgaver, som regnes for de sidste, inden Mummes 
Enke døde, uden Trykkeaar, saa man kan ikke vide, hvor lang Tid der ligger 
imellem sidste Optryk og Enkens Død. Vidste man det, vilde Tallet 54o sige 
os endnu mere, end det nu formaar.

Men hvorfor ændrede Mumme Forfatternavnet til Brorson? Han maa vel have 
anet en Forretnings-Fordel deri. Grunden kan ikke have været, at Formen 
"Brorson" var kendt fra andre Bøger af Klenodiets Forfatter. Som det kan 
læses mange Steder, kender man tolv smaa Hefter med Brorson-Salmer. Kun 
de ni af dem har Titelblad - med Aarstal fra 1752 til 1755 “» herpaa 
angives Forfatteren kun med Initialerne H.A.B. Ganske vist er et Mindedigt, 
som Hans Adolph 1721 skrev over Broderen Nicolai's Hustru Anna Christina, 
og som blev trykt i et Mindeskrift, Nicolai 1727 udsendte i Flensborg, un
derskrevet Hans Adolph Brorson, og i en tysk Ligprædiken af J.J.Ahrends 
(udkommet i Tønder 1757) over Provst J.H.Schrader finder man et tysk Min
dedigt, der ligeledes som Forfatterangivelse har Hans Adolph Brorson. Men 
disse godt gemte Smaating med Navnet Brorson kan ikke have været kendt 
uden for meget snævre Kredse og kan ikke være Grunden til Mummes Ændring. 
Endnu mindre Betydning maa det have haft, at Klenodiets Forfatter som Stu
dent i Universitets-Matriklen er indskrevet med Navnet Johannes Adolphus 
Brorsonius, og at han i 1717 i et latinsk Lykønskningsdigt til Niels Vedel 
underskriver sig Johannes Adolphvs Broerson.

Snarere har Mumme troet, at Salget kunde støttes ved Navnefællesskabet 
med de to ældre og vel mere kendte Brødre, den ældste Sognepræst ved Set. 
Nicolai Kirke i København, den næstældste Biskop i Aarhus - hvis da disses 
Navne var kendte i Formen "Brorson". Eller har han maaske - i Modsætning 
til Berling - simpelthen vidst, at Klenodiets Forfatter i 1759 kaldte sig 
Brorson?

Efter at det er forsøgt at besvare Spørgsmaalet om, hvorfor Mumme valgte 
Formen "Brorson", kan man spørge, hvorfor Berling trykte Bogen med Forfat
ternavnet "Brodersen". Som nævnt findes allerede 1727 og 1757 Navneformen 
"Hans Adolph Brorson" paa Tryk, og man maatte derfor vente, at Brorson, 
hvis han i 1759 som Stiftsprovst skulde ordne de smaa Salmehæfter til et
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Hele i en stor præsentabel Bog, som Forfatternavn ikke vilde bruge en 
Navneform, der hørte hans yngre Dage til, og som han ellers paa det Tids
punkt synes at have udskiftet med Formen "Brorson41. Men der har altsaa 
paa Titelbladet af Berlings Udgave staaet Brodersen. Kan det tænkes, at 
Brorson ikke har haft nogen Indflydelse paa Titelbladets Ordlyd - mulig
vis ikke paa Bogens Udgivelse i det hele taget?

Ja, Forklaringen er maaske, at Berlings Klenodie-Udgave fra 1739 - som 
altsaa meget snart efter blev Mummes - slet ikke er en ny Bog, men en 
tidligere Klenodie-Udgave i et Optryk, som Berling har foretaget uden 
Brorsons Vidende. Muligvis endog uden at Berling vidste, at H.A.Brodersen 
i Mellemtiden var blevet til Stiftprovst Brorson i Ribe. Den Udgave, han 
har trykt sin nye efter, maatte da være fra en saa tidlig Periode i Bror
sons Liv, at han endnu ikke havde lagt sig fast paa Navneformen "Brorson", 
og paa dens Titelblad maatte der saa have staaet Brodersen, det Forfatter
navn, Berling uden videre beholdt paa sit (formodede) Optryk.

Hermed er vi pludselig havnet i den gamle Diskussion, som maaske al
drig kan afsluttes: Har der existeret en Udgave af "Troens rare Klenodie" 
fra 173°» som staar at læse i det tidligere nævnte Worm's Lexicon?
Worm opfører som den første Titel i Brorsons Produktion "Troens Klenodie 
i aandelige Sange. Kbhvn. 173° og 42". 1742-Udgaven er velkendt, men en 
173o-Udgave synes ikke at existere "i vore Dage". Man undrer sig over, at 
Worm ikke nævner 1739~Udgaven. Af den findes paa offentlige Biblioteker 
nu mindst fem Exemplarer og i Privateje ogsaa nogle Stykker, saa det sam
lede Antal temmelig sikkert kommer over den halve Snes, og i 1771 maa der 
have været talrige Exemplarer. De fleste Brorson-Skribenter har derfor 
valgt den Løsning at erklære 173o for en Trykfejl i Stedet for 1739.

Man kunde ønske, at den Titel, Worm anfører, havde passet med enten 
Berlings eller Mummes, da man saa vilde have haft et godt Argument for 
den ene eller den anden Opfattelse, men som man ser, er den temmelig unøj
agtig i Forhold til baade Berlings og Mummes.

De mange Argumenter for og imod en 173°_Udgave - undtagen det, der 
synes at kunne bygges paa Berlings Bogliste fra 1739 og Mummes Katalog 
fra samme Aar, begge med Brodersens Klenodie, og vistnok begge her for 
første Gang fremdragne - vil man kunne finde i Dr.theol. H.Hejselbjerg 
Paulsen's Disputats fra 1962: Sønderjydsk Psalmesang 1717_4o S.337-349, 
hvor Forfatteren mener næsten at kunne bevise, at der ligger en nu for
svunden Klenodie-Udgave forud for Julesalmehæftet fra 1732 og de i de nær
mest følgende Aar udgivne Smaahefter, og i to af Disputatsen fremkaldte
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Tidsskrift-Artikler. Den ene af Pastor A.Malling i Dansk teologisk Tids
skrift. 26.Aargang, 1963 S.129-148 "Er Brorsons salmehefter pirattryk?"
(i det væsentlige Mallings Indlæg ved H.P.s Disputats). Den anden af nu 
afdøde Professor Dr.phil. Paul Diderichsen i "Danske Studier". 1963 S.5-23 
"Om overleveringen af Brorsons salmer". (Professor,Dr.theol. Niels Knud 
Andersen skylder jeg Tak, fordi han gjorde mig opmærksom paa sidstnævnte 
Artikel.)

Malling gaar haardt mod H.P.s Beviser og Formodninger og hævder, at 
Tanken om en Klenodie-Udgave før 1739 helt sikkert kan afvises. Diderich- 
sens Undersøgelser fører ham til samme Resultat, og han slutter med at 
betegne Hejselbjerg Paulsens Opfattelse som en "fiks Idé".

Denne Artikels Forfatter nærer intet Haab om at have sagt det afgørende 
Ord om det gamle Spørgsmaal, men mener dog, at Fremdragelsen af disse før
ste, hidtil ukendte, Kapitler af 1739-Klenodiets Historie er af ikke ringe 
Betydning, naar man skal tage Stilling til Spørgsmaalet.

Overbeviste Tilhængere af Hejselbjerg Paulsens Opfattelse vil sikkert 
tage dette Brorson-Afsnit af Klenodiets Saga til sig med Glæde, og Mod
standerne vil formodentlig blive lidt mindre sikre i deres Syn paa Pro
blemet .

Efterskrift
1.

Om Grunden til Forlagsskiftet ved vi intet. Berling kan have haft 
Fiasko med Salget eller pludselig være kommet i Pengenød. En tredje Mu
lighed skal nævnes; Hvis Berlings 1739-Klenodie er trykt uden Brorsons 
Vidende efter en tidligere Udgave, kunde det maaske tænkes, at Brorson 
har gjort Krav gældende over for Berling og har kunnet opnaa en økonomisk
Fordel ved at faa Oplaget overført til Mumme. Sandsynligt er det dog ikke.

\

Kunstnerisk Ophavsret havde ikke gode Kaar i de Tider.

2.
Hejselbjerg Paulsen har i Disputatsen S.341-344 meddelt, at han ved 

"en minutiøs Gennemgang af Dele" af tre Exemplarer af 1739-Udgaven - et 
paa Universitetsbiblioteket, et paa Det kgl.Bibliotek og et paa Institut 
for dansk Kirkehistorie - har konstateret, at en Række Trykfejl ikke gaar 
igen i alle tre Exemplarer, og mener paa dette Grundlag at kunne bestemme 
UBs Exemplar som det ældste, KBs og Instituttets som to indbyrdes for
skellige senere Tryk. Hejselbjerg Paulsen fastslaar derfor (S.342), at 
"Udgiveren (Mumme?) har set sig nødsaget til at udsende to nye gennemret-
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tede Oplag", altsaa i alt tre, svarende til de tre nævnte Exemplarer. Nu 
er i gamle Bøger Rettelser undervejs under Trykningen af det enkelte Ark 
ikke noget ukendt Fænomen, og maaske havde H.P. efter sin Metode, hvis han 
foruden de tre ogsaa havde undersøgt de to, som yderligere findes paa vore 
store Biblioteker (hvorom mere senere), maattet fastslaa fem Oplag.Mulig
vis kan der ved Rettelserne endda have indsneget sig nye Trykfejl (hvil
ket ikke synes at være undersøgt), som vilde kræve Antagelse af endnu 
flere Oplag.

Bisse Indvendinger, som straks maa melde sig hos den opmærksomme Læser, 
har Diderichsen ved en nøjere typografisk og textkritisk Undersøgelse kun
net forøge med flere, saaledes at det nu maa betragtes som helt sikkert, 
at Talen om tre Oplag af 1739-Klenodiet intet har paa sig. Der er kun een 
1739-Udgave, trykt af Berling, og sandsynligvis for næsten hele Oplagets 
Vedkommende solgt af Mumme.

Efter Ordlyden i Disputatsen (S.342-343) maa man tro, at der i UB og 
KB kun er eet Exemplar hvert Sted - men der er to, og har sikkert ogsaa 
været det i 1962. KB fik sit andet Exemplar med Vilhelm Bruun's store 
Samling af ældre dansk Litteratur, som Biblioteket arvede i 1917 og endnu 
bevarer som en separat Samling, der ikke er indført i de store Kataloger, 
og begge UBs Exemplarer menes at have været i Biblioteket i mange Aar.

3.
Anmærkning til Berlings Fortegnelse:
Man kan undre sig over, at der ikke er anført Pris ved Brodersens 

"Troens rare Klenodie", naar Berling meddeler, hvad alle de andre Bøger 
og Smaatryk koster, undtagen de, som endnu er "under Pressen" eller snart 
vil komme der. Selv Brochmands postil, bag paa hvis sidste Textside For
tegnelsen staar trykt, er allerede forsynet med Pris. Skyldes det Sjuskeri 
- som Brodersens Forbogstaver "H.E." - eller hvad?

4 •
Hvorfor ændrede Mumme i Titlen "Psalmer" til "Sange" og indføjede 

"nogle"? Klenodiet er jo en velordnet Troens Dogmatik paa Vers, og dette 
er klart udtrykt i den oprindelige Titel. Tilføjelsen af "nogle" virker 
nærmest svækkende, og "Sange" i Stedet for "Psalmer" er i al Fald for mo
derne tlren i den Forbindelse ogsaa et svagere Udtryk. Mumme har vel ment 
at kunne sælge Bogen bedre med den ændrede Titel, men hvorfor?

5.
Som Nr. 436 i den danske Afdeling i Mumme-Auktionskataloget Bind IV 

finder man "Kobberpladen til Brorsons Psalmebog". Det kan ikke være andet
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end den Plade, Mumme brugte til det smukke kobberstukne Titelblad i de 
senere Udgaver af Klenodiet. Men hvorfor Titlen "Brorsons Psalmebog"?
Den findes ogsaa i Bind III af Auktionskataloget (over den Del, som bort
solgtes i Juli 1768), hvor Numrene 98”99_l°o i Afsnittet "Libri compacti. 
Octavo" betegnes: Brorsons Psl.Bog. Kiøbh. - 3 Exemplarer paa hvert Nummer.

I forrige og vel ogsaa ind i dette Aarhundrede omtaltes de mange Udga
ver af Brorsons Salmer, hvori Klenodiet og Svanesang var samlet i eet 
Bind, ofte som Brorsons Salmebog, men nogen Udgave med denne Titel paa 
Titelbladet kendes ikke, og man kan i al Fald regne med, at der ikke i 
1768 har existeret en samlet Udgave af begge Bøger. "Brorsons Psalmebog" 
kan her kun være en anden Betegnelse for "Troens rare Klenodie". Hvorfor?

Med Hensyn til Kobberpladen kan det bemærkes, at den endnu ikke havde 
udtjent. Den kom i Klenodiets nye Forlæggers Besiddelse, og han fik rade
ret Teksten forneden ud og lod sit eget Navn Friderich Christian Pelt 
anbringe i Stedet for Mummes, saaledes som det ses paa hans Udgave fra
1773.

o

De 4 Vel

Ved Herlov Brix.

Kun ganske få af Ambrosius Stubs digte blev trykt, medens han levede. 
Senest er der gjort status i Erik Kroman: Ambrosius Stubs Digte, Rosenkil
de og Bagger 1972, nedenfor betegnet E.K. Tallet er nået op på 6. Langt den 
største del af Stubs produktion er overleveret os i form af nedskrifter og 
afskrifter, hvoraf en del er åbenlyst mangelfulde. De gåder, der derved er 
opstået, har beskæftiget litteraturforskningen ikke så lidt. I et omhygge
ligt noteapparat hos E.K. er der gjort rede herfor. Den nu følgende frem
stil Jing om en af gåderne (efter omfanget af noter hos E.K.at dømme den 
mest attraktive) har intet med videnskabelig forskning at gøre. De hertil 
fornødne forudsætninger er ikke til stede, men alene en "forbrugerinter
esse", der, når det gælder Ambrosius Stubs versekunst, kan få en aktiv ka
rakter. Forudsætningsvis skal det yderligere kun bemærkes, at det næppe 
kan undgås, at det følgende får et' præg af juridisk sprogbrug. Men nu til 
sagen:
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Hvordan lød Stubs improvisation "ved et Aftenselskab i Ribe"?
Først henimod hundrede år efter, at begivenheden i Ribe havde fundet 

sted, kom improvisationen på tryk. Det skete i den såkaldte tredie udga
ve af "Ambrosius Stubs samlede Digte", besørget ved Frederik Barfod, 
1848-1852, sådan:

"Nedenstaaende Vers er reciteret af Stub ved et Aftenselskab i Ribe,
hvor han efter Selskabets Onske har extemporeret det.

Vel f8dt er vel en Trøst,
Men bedre vel opdragen:
Vel gift er Livets Lyst,
Vel død er hele Sagen.
0 fire store Veli
Vel er den sidste størst,
Men den tog Verdens Alt,
Som gav den Første først.

.. forhen utrykt; meddeelt mig af Componisten F.Foersom i Odense, 
hvem det dikteredes af hans firsindstyveaarige Fader. Denne havde 
i sin Barndom oftere hørt det fremsige af sin Fader, som havde været 
tilstede i det Selskab, i hvilket det paa Opfordring blev til. L 
De fire første Linier (men ikke deres Forfatter) ere noksom bekjend- 
te; man skal vel vanskelig finde fire andre Linier, som saaledes ere 
trængte ind i Folkemassen; de fire sidste Linier, i hvilke en me
ningsforstyrrende Hukommelsesfeil synes at være indløben, skjondt 
jeg ikke skal vove noget Forsøg paa at rette den, - kjender jeg 
kun herfra."

Sagkundskaben har fastslået, at første-verset "Vel født er vel en 
Trøst" er af ældre dato, og at det antageligt har været almindelig 
kendt på Stubs tid (en interessant redegørelse for en række varianter 
findes i "Ribe Bys Historie" ved Otto Smith og Victor Hermansen, Nyt 
Nordisk Forlag 1946, Bd.II, side 2o8 flg.). En tysk udgave af verset, 
nedskrevet 1653 og fundet af C.F.Bricka, lyder sådan:

Wol geboren ist ehr,
Wol erzogen ist hoch viel mehr 
Wol gelebet ist freud,
Wol gestorben ist seligkeit.
(A.D.Jørgensen,Historiske Afhandlinger 1898 III).

Der findes også en tekst på latin:

Bene nasci,
Bene nubere,
Bene vivere,
Bene mori.
(Epitafium, Nikolaj Kirke, 1665).
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En gravskrift fra 1760'erne i Kallerup Kirke har samme tekst som Bar
fod, dog med den lille afvigelse, at "Vel gift" er ændret til "Velstand". 
Herom forklarer fornævnte Ribe-værk, at afdøde, en stræbsom forpagter, var 
pebersvendi Sammesteds (side 214) findes følgende:
"Hvor Gravstenen er blevet hugget, siges ikke, men Sandsynligheden taler 
for, at den er et Arbejde udført i den nærmeste Købstad, Thisted. Og der
med aabner der sig ogsaa Mulighed for at tilskrive en bestemt Mand Forfat
terskabet af og Forandringen paa Gravstenen. Just i de samme Aar som dette 
Gravminde blev til, omkring 1765-64, sad her som Sognepræst fra 1761 til 
sin Død den 12.Marts 1765 Christian Riese Brodersen Brorson, en Brodersøn 
af Hans Adolph Brorson. Han har kendt det Stubske Vers og brugt det paa 
en saa ejendommelig Maade, at man meget vel kan tiltro ham ogsaa at have 
været Manden for Omdigtningen paa Gravstenen. Paa første Blad af Thisted 
Kirkes Ministerialbog har han skrevet en Indholds-Fortegnelse saa lydende:

Register Over denne (rettet til Thisteds) Kirke Bogs Indhold
Indbefattet udj følgende Vers
1 Vel føed er vel en Trøst Folio 5
2 Dog bedre vel opdragen 2oo
5 Vel gift er Livets Lyst 24o
4 Vel død er hele Sagen 3oo

De fire Poster omfatter 1: Fødte, 2: Konfirmerede, 3:Giftermaal, 4: Begra
velser, og Bogen er paabegyndt den 13.Februar 1765. Hvorledes Sognepræsten 
har lært dette Vers at kende, ved vi ikke, men en utvungen Forklaring sy
nes det dog at være, at han kan have hørt eller ved Brev have faaet den 
fra sin Farbroder Bispen i Ribe, og er dette Tilfældet, kan det ogsaa vise, 
at der har været en Forbindelse mellem Ambrosius Stub og Hans Adolph Bror
son. "

Det foregående resumé vedrørende "oplægget" til improvisationen er 
ikke udtømmende, men det er vist tilstrækkeligt i nærværende forbindelse.

De rekonstruktionsforsøg, der hidtil er gjort, har som fælles forudsæt
ning, at improvisationen - ligesom "oplægget" - formodes at have bestået 
af ét vers; men der har hersket uenighed om, hvorvidt verset (som oplæg
get) har været fire-liniet, eller det har været to-liniet (alexandriner).
De enkelte forsøg (der er gengivet hos E.K.) skal ikke kommenteres i nær
værende fremstilling, allerede fordi denne - hvad forlods skal røbes - 
ender med at antage, at improvisationen har strakt sig over to fire-liniede
vers
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Inden vi går igang med gætteværket, må dog nævnes et vers, der er ble
vet optaget i senere fremstillinger af dansk lyrik, og som hidrører fra 
Mauritz Prydenabergs "Det danske Oldenborgske Konge-Huus' Vers og Kob
ber" (1760 flg.)

0 store fire Vel!
Vel er det sidste størst 
Men den tog Verdens Alt 
Som fik de første først.

Verset blev fremdraget af Aage Rohmann og aftrykt i Berlingske Aftenavis 
22.oktober i960 (ved P.J.Billeskov Jansen).

Men er det Stub, eller er det en aflægger? Meningerne synes at være 
noget delte. Af hensyn til det følgende er det værd at lægge mærke til, 
at der i linie 1 er byttet om på ordene "fire" og "store".

Et forsøg på at løse Stub-gåden må forudsætte, at man forestiller sig 
digterens tros- og tankeverden og sætter denne i relation til det forelig
gende emne. Det er ikke svært, da vi har at gøre med Stubs yndlingskon- 
stellation: den jordiske tilværelse contra den himmelske, "verden" contra 
"saligheden", "tiden" contra "evigheden" etc.

"Vel" nr.1-3 repræsenterer Verden ("Verdens Alt"). Nr.4 er Saligheden 
("hele sagen"). Et vers, som ligger meget nær på vort problem, er:

Et varigt Vel er dog engang at finde,
Hvo'hielper da min arme Siæl i stand 

Den søger ey hvad dette Rum har inde,
Det Blandings Gods af Ild, Jord, Luft og Vand,

Naturens Alt i Alt er intet værd at nævne,
Mod Saligheds Verdie og Naadens riige Evne.

Det bemærkes, at Stub her karakteriserer saligheden som "et varigt Vel", 
og at "Verdens Alt" er betegnet som "Natvirens Alt i Alt". Verden er intet 
i forhold til evigheden, uendeligheden. "Verden er et Noll", siger Stub 
i det overdådige sørgedigt til Chr. Stockfleths frue, der døde i barsels
seng 16.juli 174o (digtet fandtes i rigsarkivet og blev gengivet af E.K., 
bd.I, side 133 flg*)* 1 samme digt findes et outreret eksempel på Stubs 
sondring imellem "Tiden" og "Evigheden". En forbløffende hyldest ledsa
ger fremkomsten af det dødfødte barn:

Lev vel livsaligt Nor! vi saae dig død og blegnet,... 
med følgende forklaring:

Du fandt een Fordeel i den salig Guds Behag,
Og bad kun Ævighed, men Tiden ey god Dag.

Det er Stubs pietistiske indstilling, der her kommer til udtryk, og 
med denne forudsætning er det næsten utænkeligt, at han skulle have ind-
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skrænket sin kommentar til Vel nr.4 til den ene linie, "Vel er det sidste 
størst", endog efterfulgt af et "Men". Dette fører til den antagelse, at 
den foreliggende tekst skal deles, således at linierne 1 og 2 danner ind
ledning til første vers, og at linierne 3 og 4 må vente til slutningen af 
andet vers.

Det følgende er et citat fra Hans Brix: Ambrosius Stub (i960), nedenfor 
betegnet H.B., side 136-1375

"Pietismen bød paa den tiltrækning for Stub, at den isolerede den lille 
flok over for al verdens glans og skin. Her paa jorden var man foragtet af 
den store verden; men vent kun, vent! I det himmelske Jerusalem, hvem bli
ver dér aristokrater og adelsfolk? og modtagere af majestæternes guddomme
lige naadesbevisninger? Her sættes kammerherrer udenfor og skræddersønner 
ledsages ind."

Med andre ord: Matth.19.Kap.,3o.Vers: Men mange, som ere de første, 
skulle blive de sidste, og de sidste skulle blive de første.

Denne tekst ligger så nær Stubs Improvisation, at det kan formodes, at 
han har haft den i tankerne; i koncentreret form er den velegnet til ver
sets sidste-linie sådan: "Hist blier den sidste først".

Der fremkommer herved et lille ordspil. Vel nr.4 bliver "hist" nr.l. 
H.B.gør (side lo9) opmærksom på, at Stub benytter jydsk en-køn i forbin
delse med improvisationens "Vel", medens han andetsteds har "Et varigt 
Ve. ...", jfr. foran, og (i nævnte sørgedigt) "mit ævig søde Vel". Denne 
observation er af betydning i nærværende forbindelse, idet det konstate
res, at ordspillet via Matthæus kun kan komme i stand ved hjælp af det 
jydske.

Det er på tide at indføje nogle bemærkninger om Stubs verseteknik, et 
H.B.-citat (side 17-18):

"Overhovedet var Stub som digter en storartet ordensmand. Han var lige
frem og forstaaelig, det var nu almindelig egenskab i de tider. Hans tek
nik er fuldendt, og formen føjer sig smukt efter emnet. Hans rimkunst er 
meget fin, den er korrekt, let og vellydende. Den er behagelig for øret, 
og han dyrker hverken kunster eller overraskende effekter.

Hans speciale er bogstavrim; de formelig myldrer, men opfattes næppe, 
generer aldrig - som f.eks. hos Grundtvig. De trænger sig kun paa i en del 
af hans ældste bevarede digte, der excellerer i 5-rim - de frister ellers 
mangen. Undertiden har han indrim - tit kun delvise:

"I vinder kun Støvet, naar Løbet er endt".
Disse saa vel som andre skjuler sig for opmærksomheden og opfanges kun som
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ordmusik.
Ordføringen er tilgængelig og naturlig.
Stoffet danner en klar helhed. Han ordner det med forkærlighed i ræk

kerne af ensdannede strofer og bruger en gennemført kongruens mellem stro
ferne, hvor det kan tillades."

Dette citat har været et afgørende udgangs- og holdepumkt for nærværen
de eksperiment. Vi går videre. En fire-leddet konstruktion toner frem:

Den sidste størst.

Den sidste først,

Den første størst,
Den første først!

Det kunne godt ligne Stub.
Men første vers mangler endnu en linie J. Rimordet kan være "Siel", 

der forventeligt kan indgå i menings sammenhængen (rimet: Siel-Vel findes 
andetsteds i Stubs digtning). Linie 3 giver derhos bekvem plads til en ty
pisk Stub-gestus, den løftede pegefinger:

"Betænk det hver en Siel."
Med samstemte vokaler i tilgift.

Vers 2 skal handle om Vel nr.1-3. Vi kaster blikket tilbage på første
linien i vers 1, som har overskriftsiisnende karakter "0 fire, store Vel!" 
Prætentiøst placeret ser vi her et udtryk for mængde (fire) og mål (store). 
Digteren giver forhåndsbesked om afgørende træk i improvisationens arki
tektur.

(Når 4-tallet i den foran omtalte Prydensberg-version er blevet skubbet 
til side, skyldes det antageligt den omstændighed, at tallet - i den fore
kommende sammenhæng - ikke får nogen betydning).

Svarende til 4-tallet i vers 1 må et 3-ta-l ind i vers 2. Endvidere må 
ordet "vel" forekomme, og linie 2 slutter med "den første størst". Der
skimtes et stillads til verset. Bliver resten nu gætteri? Ikke helt. Vi
har måske et paradigma, nemlig en velkendt improvisation (Barfod nr.72, 
E.K., I, side 166-168) fra omkring 1745 i Odense. Også her er tallene 3 og 
4 vigtige led i konstruktionen. Stub improviserede over 3 betydninger af 
udtrykket "at have det i Ryggen" og kvitterede i et takkevers for modtagel
se af belønningen, 4 dukater:

1. Af 5 er den eene den anden ey lig,
Een har det i Ryggen i. det Hand er Riig;

2. Af tre blev dend ene, dend anden dog liig 
ved fiire ducater blev stoderen riig
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Hvis vi nu låner optakten "Af tre til vort rekonstruktions-eksperiM
ment og indføjer "vel" på passende plads, får vi følgende:

2. Af tre - - - -
Er vel den første størst

- - den første først.
I litteraturforskningen synes der at være enighed om, at tanken må være, 
at den, der har sikret sig vel nr.l, har størst chance for at tage hele 
kagen (Verdens Alt). Dette er altså en indsigelse imod oplæggets "men 
bedre vel opdragen", der giver fortrin til vel nr.2.

Tomrummet i linie 1 kan udfyldes med en relativ sætning: "der er igien" 
(=resterer, findes i Stubs "aria" Bestandighed er rar). De to sidste lini
er må indeholde en begrundelse. Nøgleordet "Verdens Alt" må fremhæves si
deordnet med nøgleordet i vers 1: "Hist". Det iøvrigt overleverede ordma
teriale anvendes bedst muligt:

2. Af tre, der er igien.
Er vel den første størst.
Thi Verdens Alt tog den,
Som fik den første først.

Sidste-liniens bogstavrim er kærkommen tilgift.

Resumé:
Oplæg.

Vel født er vel en Trøst,
Men bedre vel opdragen,
Vel gift er Livets Lyst,
Vel død er hele Sagen«
Improvisation.

Vel nr.4 
(Saligheden)

1. 0 fire store Veli 2.
Vel er den sidste størst,
Betænk det hver en Siel:
Hist blier den sidste først.

Det ville være formasteligt at hævde, at dette er Stubs værk, og vist
nok også uklogt. Men så meget tør måske siges, at eksperimentet og dets 
resultat peger i retning af idéen bag improvisationen og formelen for den
nes udførelse.

Ambrosius Stub tilbragte sine sidste leveår i Ribe, hvortil han kom i 
slutningen af året 1752 efter en hovedkulds afrejse fra Valdemarsslot. Fra- 
sagn om en dramatisk afsked med kammerherre Niels Juel, der var Stubs ar-

Vel nr. 1-5
(Verden)

Af tre, der er igien,
Er vel den første størst; 
Thi Verdens Alt tog den, 
Som fik den første først.
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bejdsgiver i flere perioder, er måske gået i forvejen. Men det er en 
historie for sig, (der aldrig er blevet klarlagt). Digteren kom til Ribe 
uden større pengemidler eller bohave. Tidligere bekendte, studenterkam
merater og andre måtte tage sig af ham. Stubs livsførelse og egensindig
hed var den forståelige årsag til, at det skete nølende og kun i nød
tørftig grad. Lidt pogeundervisning kunne nu og da bedre hans kår, men 
disse blev stedse ringere, og han døde 55 år gammel "i den yderste ar
mod" (pastor Grønlunds dagbogsnotat 15.juli 1758).

Hvis man skulle gætte på, ved hvilken lejlighed Stubs berømte impro
visation fandt sted, kan det ikke undgås, at opmærksomheden bliver fan
get af den fest, som stiftamtmanden i Ribe, grev v. Oertz holdt i anled
ning af Frederik Vs fødselsdag den 31. marts 1755« Tidspunktet (i be
gyndelsen af Stubs Ribe-periode) kunne passe. Digteren har endnu været 
nogenlunde præsentabel. Festen er refereret i Danske Posttidender for 
6.april 1753, hvor også digtet "Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag", som 
Stub havde skrevet til lejligheden, er aftrykt (anonymt). Stub har været 
til stede - ikke som gæst ved bordet - men for at fremføre sit værk.
4 disciple fra Latinskolen sang ved hver pokal - ialt 6 - ét vers. Når 
dette sammenholdes med en oplysning (side 2o9) i "Ribe Bys Historie" om, 
at det medlem af Foersom-familien, som - jfr. Barfod foran - overværede 
improvisationen, Christen F. (senere urmager), har været dreng på Stubs 
tid, sætter det fantasien i gang. Christen F. kan have været en af de 
sangbegavede disciple. Musik var der i slægten; sønnen Peter blev orga
nist, sønnesønnen komponist (jfr. Barfod). Digtet, der forherliger den 
oldenborgske stamme, kan (sammen med pokalturneringerne) vel tænkes at 
have givet anledning til ytringer om de vel fødte fortrin, hvorefter 
der er lagt op til "Vel født er vel en Trøst.." og Stubs efterfølgende 
improvisation - hvordan den så end har lydt. Her må indskydes en lille 
bemærkning. Stub var helt fra sin ca. lo års "studentertid" i København 
vant til at optræde. Han har været en trænet "entertainer" og har sik
kert tydeliggjort sin improvisation med talende gestus; nøgleordet "Ver
dens Alt" har været ledsaget af en favnende bevægelse imod det bugnende 
festbord og de dette omkransende rangs-og standspersoner. I sin verse- 
kunst følte han sig ovenpå. "Han er, selv naar han improviserer i en glad 
Kreds, Sentens-Poeten, hvis Tanke er skarp; og han skærper Od selv paa de 
Rim, der kastes ud mellem Flokken"(H.B..Gyldendals Bibi. 1928-3o, bd.2o,s.57).

Umiddelbart efter improvisationen er digteren og drengene blevet sendt 
hjem. Ilende gennem Ribes stræder har de nok repeteret Stubs præstation. 
Festdeltagerne er gået over til næste punkt på programmet.

o



- 189 -

JESUS SOM BRODER OG NÆSTE

ET TEMA I K.L.AASTRUPS SALMEDIGTNING.

Af Elith Olesen.

Et markant træk i K.L.Aastrups salmedigtning er den hyppigt forekom
mende brug af ordet "broder" eller - åbenbart synonymt dermed, jfr. en 
del rettelser i senere udgaver - ordet "næste". Betegnelsen bruges dels 
om Jesus i hans forhold til mennesker, eller digteren lader Jesus bruge 
den i tiltale til mennesker, dels om menneskers indbyrdes forhold; K.-L. 
Aastrup har formodentlig skrevet flere salmer om næsteforholdet end al
le øvrige danske salmedigtere tilsammen.

Antagelig er netop det her fremhævede træk medvirkende til, at Aastrup 
- trods den ofte påfaldende luthersk-ortodokse sprogbrug - almindeligt 
opfattes og accepteres som en "moderne" salmedigter, hvis salmer finder 
stadig stigende optagelse i ellers højst uortodokse samlinger af såkaldt 
"moderne salmer", hvor de ellers føles som noget af et fremmedelement - 
også på grund af deres lødighed.

Ordet "næste" er jo et modeord i tidens forkyndelse og i de eksperi
menterende gudstjenesteliturgier - og i nogen grad også et teologisk mo
deord, flittigt benyttet ikke blot om menneskers indbyrdes forhold, men 
også om Jesus, der synes at skulle gennem en demokratiseringsproces, ef
ter at menigheden siden kristendommens opståen enstemmigt har bekendt 
ham som Herre og konge.

Der kan i denne sammenhæng være god grund til at undersøge, om der 
virkelig er en bevidst modernisme - eventuelt en forudgribende moder
nisme - at spore hos vor tids eneste betydelige danske salmedigter, el
ler om der "blot" er tale om en accentuering af tanker med rod i nytesta
mentlig og kirkelig teologi og forkyndelse.

Det er ikke svært at slå fast, at der i alt fald ikke er tale om no
gen bevidst "demokratisering" af Jesus-skikkeIsen, når K.L.Aastrup kal
der Jesus "vor næste" eller "vor broder". Digteren sidestiller nemlig 
ubekymret disse betegnelser med de gamle og velkendte "autokratiske" 
bekendelsesord, f.eks.

Så vist som han døde, han lever igen, 
din Herre og konge, din broder og ven.

(Kun opad, mit øje, 1945) eller;



Vor konge og frelser, vor broder, du kære, 
hos dig er det godt, er det saligt at være.

(Det var kun en drøm, at han tog os til side, 1951) •

Går vi tilbage til Aastrups ældste salmer, bliver det helt klart, at 
ordene "næste" og "broder", brugt om Jesus, ikke er fremkaldt af moder- 
nistisk-sproglige grunde, men at de umiskendeligt hap deres rod i ny
testamentlig teologi og forkyndelse, nemlig i inkarnationstanken:

et under over al forstand, 
en visdom, vi ej fatte kan:
Din Søn, der som vor næste kom 
og vendte om
til nådebud din vredes dom.

(Du gav os efter dit behag, 1956). Ligeledes i nytårssalmen "Det skal
forkyndes verden om":

Men han, der som vor broder kom 
og indtil døden bar vor dom, 
blev oprejst på den tredie dag 
og fører nu for Gud vor sag.

(ældste version 1936: "...som vor næste kom").
Det er i Johannes-prologen, inkarnationstanken er stærkest fremhæ

vet, og derfor hedder det da også i flere Aastrup-salmer med hentydning 
til Johs.1,11, at "Det var til sine egne,/ den Herre Jesus kom" (l939)» 
og "Han gik blandt os som en af vore egne" (Guds Søn har været her, 
194l)« Fra den johannæiske teologi fortolkes inkarnationstanken på 
mesterlig vis ind også i Lukas' juleevangelium med linjerne "Da man 
alverden i mandtal skrev,/ en af de mange vor Herre blev" (Syng nu, 
hjerte, din julesang, 1936), endog varieret gentaget i en påskesalme: 
"Han, der blev på listen skrevet,/ da alverden taltes op" (Han er op
stået,1964), og med barnlig juleglæde formuleret således: "han har vil
let leve med os,/ også være barn som vi" og "Ja det må vi ret forstå:/ 
Han var lille med de små" (Langt herfra, for længe siden, 1969), eller 
i salmen om Betlehems-hyrderne:

Og dog, så underfuldt og stort 
har Gud det i sin visdom gjort: 
i dette barn, som dér de så, 
hos os han ville bo.
Og alle Jordens andre små 
skal takke ham og tro.

(i Betlehem, i Jødeland, 1945)» ~ og med brorsonsk tynge:
Fordi han blev os i armod lig, 
med ham vi arver det Himmerig, 
hvor krone for kors ham trøster

(Den dag var kort, 1969).



- 191 -

Fra inkarnationsøjeblikket er Jesus næste og broder. Han er det "pas
sivt" ved at dele kår med menneskene, og her fremhæves traditionelt de 
ringe kår med ord som "Han delte vor elendighed" og "Han har levet vort 
liv med os/ og bar, hvad vi måtte bære", eller:

Han er vor broder af kød og blod, 
vort savn han med os lider; 
den angst, der gnaver vor hjerterod, 
ham også pinsomt bider.

(1945).
Men ganske utraditionelt kan Aastrup lejlighedsvis fremhæve, hvordan

Jesus i sin menneskelighed levede et normalt menneskeliv:
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.

(Guds Søn har været her, 194l).
"Aktivt" viser Jesus sig som næste og broder ved altid at Arære rede til
at gribe hjælpende ind, stillet ansigt til ansigt med et menneske i nød.
Det kan udtrykkes alment:

Han lærte tålmod af det, han led; 
og syntes han holdt til bedste, 
dog aldrig glipped hans kærlighed, 
og altid han så sin næste.

("Guds frelser" kaldtes på Jord Guds Søn, 1945). Eller det kan formu
leres i forbindelse med bestemte helbredelseshandlinger, finest i sal
men om den blinde ved Jeriko:

Det er den sande kærlighed, 
der målet vil og vejen våd 
og dog må standse ved at se 
sin næstes nød, sin broders ve.

*(Et vidste han om vejen frem, 1958), og mest direkte i Jesu tiltale til
den lamme ved Betesda dam:

Har intet menneske 
du, min broder?
For dig et menneske 
jeg er blevet; 
og i den himmel, 
hvor jeg har hjemme, 
er vi to sammen 
ved naA/n indskrevet.

(Betesda-søjlernes buegange, 1963).
Denne solidaritet med mennesket, passivt og aktivt, er også dominerende 
i skildringen af Jesu død og opstandelse. Den passive solidaritet er 
måske allerstærkest udtrykt i en af Aastrups første salmer: "Fra djæv
len ham først havde fristet" (1936), men vendes pludselig til aktiv so-
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lidaritet, da digteren når frem til langfredag:
Han villig måtte graven gæste 
og tåle al dens gru, fordi 
han så i denne grav sin næste 
og kunne ikke gå forbi.

Formodentlig er det "nedfarten til dødsriget", der er tænkt på, når det 
om Jesus hedder, at han "ville Helvedes gru til trods/ i alt vor næste 
være" (Syng nu, hjerte, din julesang, 1936); Aastrup er nemlig ikke ban
ge for med de gamle at tale om nedfarten til helvede, f.eks. når han 
priser "Guds Søn, den kære/ som for til Helved ned/ sit folk at hente" 
(Som natten viger, 1969). Og i alt fald - ligesom Jesus er vor næste i 
døden, er han det også i opstandelsen:

Så er da al vor jammer endt, 
og tid det er at feste; 
vor nød til salighed er vendt, 
da han, vor bror og næste,
Guds gode Søn, fra død og grav 
sin moders slægt en udgang gav 
til påskens jubeldage.

(Vor frelser lå i graven kold, 1969)* for: "Jesus Krist, der med os 
døde,/ af vor grav igen opstod" (Samler jer til kirkegang, 1936). 
Langfredagsdøden og påskemorgensopstandeIsen sætter altså intet skel, 
og det gør himmelfarten heller ikke. Tværtimod hedder det i en række 
forskellige -sammenhænge om den himmeltronende, at han fortsat er soli
darisk med "sin moders slægt". Udtrykt alment:

Hos sin Fader i det høje 
er han hjemme nu igen.
Derfor véd vi, at deroppe 
har vi små vor bedste ven, 
én, der husker og forstår 
Jordens børn og deres kår.

(Langt herfra, for længe siden, 1969)» men allerede i det følgende vers
i samrne salme hedder det mere accentueret: "Når vort Fadervor vi beder,/
er han med os i vor bøn", og dermed er angivet et af de mest originale
temaer i Aastrups salmer, hvorover han på et tidligt tidspunkt i sin
digtning har skrevet salmebogssalmen "Guds egen kære Søn/ har sagt os
for sin bøn" (1939»DBS 552) med det prægnante slutningsvers:

Går jeg af verden ud, 
han er for mig hos Gud; 
han er der som min næste, 
han er der til mit bedste.
Han plads for mig bereder, 
mit Fadervor han beder.

Den samme tanke er udtrykt i sidste vers af katekismussalmen "Da Jesus 
Krist, Guds gode Søn" (1967) og i pinsesalmen "Han kom fra Himlen" (1966),
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hvor det hedder, at "han fører hos Gud sin næstes sag".
Jesus er imidlertid ikke blot vor næste i himlen over for Gud, men 

som den himmelfarne er han "blandt os som en af vore egne" (Guds Søn har 
været her, 1941)» derfor hedder det da også om hans kærlighedsord, at det 
"broderligt byder/ os plads ved sit bord" (Så vældigt det mødte/ os først 
i vor dåb, 1962). Og lige til det sidste, til "Herrens dag", vil han for
blive, hvad han uforanderligt altid har været:

Til Herrens dag på den nye Jord, 
til gildesæde ved Himlens bord 
han fører sin bror og søster.
Fordi han blev os i armod lig, 
med ham vi arver det Himmerig, 
hvor krone for kors ham trøster.

(Den dag var kort, og den himmel grå, 1969).
Det hermed påpegede gennemførte tema er et mesterligt greb, foretaget

med sikker hånd. Uden et øjeblik at henfalde til sentimentalitet tilfører
digteren sin skildring af Kristus et træk, der gør ham lige nærværende og
medlevende under hans jordeliv og på hans himmelsæde. Men samtidig har og
bevarer Kristus den inkarnerede sin majestæt, som det levende og stærkt
kommer til udtryk især i den store Credo-salme "Hvad mener I om Kristus,/
hvis Søn er han?" (1945)* Her findes inkarnationstanken:

Vi tror, han er den Herre, 
der råder alt, 
og her han blev en fattig 
blandt brødre kaldt.

Og her markeres solidariteten i langfredagsmotivet:
Vi tror,han er den gode, 
der alting gav 
og derfor blev vor næste 
i kors og grav.

Den samme tanke gennemført på Kristi himmelske eksistens:
Vi tror, han som vor talsmand 
for Gud nu står, 
og dog han som vor lige 
iblandt os går.

- og lige til genoprettelsen:
Vi venter, han skal komme 
en dag igen
og være,som han var det, 
fortabtes ven.

Men netop derfor munder salmen ud i en bekendelse til Kristus i hans
majestætiske guddommelighed:

Vi véd, hans navn er Under 
og vældig Gud; 
vi ved, hans ord må bæres 
med lovsang ud.
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Mere gennemlevet, gennemtænkt og gennemformuleret kan et bestemt tema 
næsten ikke være i digterisk udformning, - antydet i en række forskel
lige sammenhænge og endelig samlet i en enkelt storladen salmes lapi- 
dariske stil.

Temaet er dog ikke så sjældent og ikke så originalt, som det umid
delbart kan synes, fordi det er så gennemført i dette forfatterskab. 
Ganske vist forekommer ordet "næste" brugt om Jesus kun to gange i DBS, 
den ene gang i Aastrups "Guds egen kære Søn" (552), den anden gang i 
Grundtvigs "Helligånden trindt på jord" (255)• Men til gengæld forekom
mer omtalen af Jesus som "brodér" adskillige gange, hyppigst i julesal
mer, for "Jesus som broder er en betegnelse, der passer særlig godt i 
julesalmer" (Helge Dahn: Salmehåndbog, 62), deriblandt i nogle af vore 
ældste, således nr.8o: "Fra himlen kom en engel klar" (Luther) og nr.91: 
"Nu vil vi sjunge og være glad" (N.Hermann), men ældst bevidnet i vor 
salmebog er det dog i Luther-salmen "Nu fryde sig hver kristenmand" 
fra 1525, formuleret i inkarnations s amme nhæng:

Der son dem vater ghorsam ward,
Er kam zu myr auff erden.
Von Eynen iungfraw reyn und zart,
Er solt meyn bruder werden.

Ellers er det Grundtvig, der hyppigst kalder Jesus for "broder", men 
betegnelsen forekommer også f.eks. hos Brorson.

Den bibelske hjemmel for benyttelse af de nævnte prædikater er spin
kel; ordet "næste", brugt om Jesus, forekommer overhovedet ikke i Ny 
testamente, og ordet "broder" kun en enkelt gang, tilmed i en ikke sær
lig gennemskuelig sammenhæng, i Rom. 8,29: "Dem, han (Gud) forud har 
kendt, dem har han også forudbestemt til at blive hans Søns billede lige, 
så han kan være den førstefødte blandt mange brødre".

Derimod omtaler Jesus enkelte gange sine disciple som brødre og søstre, 
Matt. 12,5o: "Enhver, der gør min himmelske Faders vilje, han er min 
broder og søster og moder", og både Matt.28,lo og Johs. 2o,17 kalder 
den opstandne disciplene "mine brødre". Dertil kommer "identifikations
tanken", mest direkte udtrykt i den store domslignelse Matt.25, hvor 
Menneskesønnen, når han kommer i sin herlighed, skal sige: "Hvad I har 
gjort imod en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig" (25,4° 
og den negative parallel 25,45)» jfr. identifikationen med det lille 
barn Mark. 9,57* Jesus som næste og broder kan heller ikke kaldes mar
kante dogmatiske termini; prædikaterne forekommer ikke i de oldkirke
lige og økumeniske symboler, der kun kender udtryk som: Guds Søn, Herre 
og dommer, - det er således kun mere moderne og hjemmegjorte bekendelser,
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der indfletter ordene "næste" og "broder". Den traditionelle dogmatik ynder 
at karakterisere Jesus ved hjælp af det tredobbelte embede, det profetiske, 
det ypperstepræstelige og det kongelige, og sammenfatter under det ypper
stepræstelige embede hans funktion som midler, frelser, forsoner og forlø
ser.

Det kan imidlertid ikke være ordene, der er afgørende, men intentionen. 
Den oldkirkelige teologi, der har bestemt indhold og ordlyd af vore sym
boler, måtte værge sig såvel mod ebjonitisme, der fornægtede Jesu guddomme
lighed, som mod en doketisme, der fornægtede hans menneskelighed, og blev 
derved i sin karakteristik af Jesus tvunget ind i en metafysisk spekulation, 
der førte til læren om Kristi to naturer.

Metafysiske spekulationer er imidlertid langtfra dominerende i Ny testa
mente selv, omend nok latent til stede i forskellige sammenhænge. Ny testa
mente låner sin "kristologi" fra Esajas-bogens tanker om den lidende Her
rens tjener og kender derfor ingen egentlig modsætning af tankemæssig art 
mellem bekendelsen til Jesus som Guds Søn og beretningen om hams fornedre
de menneskeliv og hams forsmædelige død, for menneskesønnen er ikke kommet 
for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum 
for mange (Matt. 2o,28), og da han, der var Gud lig, fremtrådte som et 
menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja døden på et kors 
(Pil. 2,6-8), og han døde denne korsdød i alles sted, for at de, der lever, 
ikke mere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem 
(2.kor. 5,15), sådan at forstå, at Gud i Kristus forligte verden med sig 
selv, idet han ikke tilregnede dem deres overtrædelser og lod ordet om 
forligelsen lyde iblandt os (2.kor. 5,19)«

I den johannæisk-paulinske inkarnationstanke og Paulus* "for os" er Ny 
testamentes og dermed også K.L.Aastrups trosbekendelse forankret. Afsvær
ges senere tiders metafysiske spekulation og afværges en firkantet forso
ningslære på det juridiske plan, bliver forkyndelsen af Jesus som vor bro
dér og næste formodentlig det nærmeste, man kan komme til intentionen i den 
nytestamentlige Kristus-forkyndelse.

Næppe nogen har fremhævet dette stærkere end Luther i hans afvisning af 
enhver spekulation over gudsbegrebet forud for eller uden om Ny testamentes 
Kristus-vidnesbyrd. For Luther begynder al tale om Gud i inkarnationen. Na
turligt nok er det ikke mindst i sine juleprædikener, Luther fremhæver 
dette: Det er ordet om barnet, der er evangeliet over for al menneskelig 
angst for Guds hellighed og vrede; barnet i krybben er som et skjold, den 
troende holder op mellem sig selv og Guds vrede over synden.
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Fordi Kristus er født til verden ligesom vi, siger Luther, tør vi rose os 
af, at Gud blev vor broder, ja blev vort kød og blod, dog uden synd. Kristus 
står os nærmere end Adam og Eva, for de blev skabt, mens han blev født lige
som vi, så der ingen forskel er mellem hans kød og vort. Videre skildres han 
i sin menneskelighed: "I øvrigt er det gået naturligt til med ham som med an
dre mennesker, så han spiste, drak, sultede, tørstede og frøs ligesom andre. 
Disse og andre naturlige svagheder, som vi har arvet for syndens skyld, har 
han, der var uden skyld, haft og båret ligesom vi og har således i alt væ
ret som et menneske, har spist og drukket samt været glad og bedrøvet".

Naturligvis kunne han være blevet menneske, sådan som han nu er i himlen, 
"men det ville han ikke, fordi han ville vise, hvilken kærlighed han bærer 
til os, at vi må kunne glæde os over ham, trøstes ved ham og rose os af, at 
vi har en broder i himlen". Og som det forholder sig med Kristi krybbe, så
dan også med hans kors. Der er intet modsætningsforhold mellem inkarnation 
og forsoning; tværtimod: forsoningen bliver gennemsigtig i lyset af inkarna
tionen. Kristus måtte blive vor broder, for at han kunne blive vor frelser, 
og på grund af den forbandelse, der for syndens skyld hviler over menneske
heden, måtte han bære de tungeste byrder og udstå den dybeste lidelse - net
op fordi han var den han var. I samme sammenhæng ser Luther "nedfarten til 
helvede". Den havde ikke blot til formål at der skulle prædikes for ånderne, 
der var i forvaring, men også den var først og fremmest et "for os": Kristus 
led alle helvedes kvaler i stedet for os, sådan som gudsforladthedsråbet på 
korset røber det.

I følge Luther har inkarnationen sin umiddelbare fortsættelse i kirken, 
hvor Kristus den inkarnerede i ord og sakramenter kommer til dem, der tager 
imod ham i tro. Og det er, siger Luther, ikke sværere at finde Kristus i ord 
og sakramenter end at finde ham i krybben og på korset. Han er overalt den 
samme.

Overensstemmelsen mellem Luthers inkarnationsteologi og K.L.Aastrups sal
meforkyndelse af Jesus som broder og næste er så påfaldende, at det kun kan 
være hos Luther, digteren har hentet sin inspiration bag om den lutherske 
ortodoksis bastante dogmatik og 18oo-tallets idealistiske filosofi. Flere 
Aastrup-salmer virker næsten som gendigtning af nogle af de prædikener.hvori 
Luther mest markant har forkyndt inkarnationsunderet.

Dermed må det kunne slås fast, at der ikke er nogen leflen for modernite
ter i prædikaterne "broder" og "næste", brugt om Jesus, men disse udtryk og 
tankegangen bag dem kan betragtes som et af Aastrups bidrag til "Luther- 
renæssancen" i dette århundrede. Det er da i virkeligheden snarest Luther, 
der skal fremhæves som "moderne".
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Vi synger salmer

Sangens betydning i den kristne opdragelse. 

Af Jens Lyster.

Det følgende bedes opfattet, ikke som 
autoritative udtalelser, men som over
vejelser om salmer som pædagogisk hjæl
pemiddel; overvejelser, som gerne må 
debatteres og korrigeres.

Det er blevet sagt, at Luthers reformation af kirken mere blev sunget 
end prædiket ind i det danske folk. Det er vist en sandhed, der har gyl
dighed udover reformationstiden. Vækkelserne i forrige århundrede blev 
også båret frem af en kraftig, til dels ny salmesang. Også i dag bør vi 
derfor være åbne for salmens rige muligheder.

Gennem prædikenens prosa og salmens poesi kommer Guds Ord til os. Men 
vi er jo ikke blot evangeliets modtagere. Vi er også dets viderebringers. 
Luther siger herom i forordet til en salmebog: "Gud har gjort vort hjer
te glad ved at sende os sin søn for at befri os fra dødens og djævelens 
herredømme. Hvem der tror dette, kan ikke andet end synge og tale derom 
med lyst og glæde, for at andre også kan høre og modtage det glade bud
skab. Når nogen ikke vil synge eller tale om den kærlighed, Gud har vist 
os gennem Kristus, er det tegn på, at vedkommende ikke tror på denne kær
lighed."

Guds ord blev aldrig bundet af hverken sted, tid eller form. Ikke kun 
i kirken om søndagen, men også i andre sammenhænge, hvor kristne mødes 
om Guds Ord, f.eks. i hjemmets, familiens ramme, skal vi indøve, høre, 
læse, tænke og tale Guds Ord, at det kan rodfæstes i vore hjerter, så 
ingen magt i verden kan lokke det fra os.

Her har salmen en fortrinsstilling fremfor det talte ord. I salmen 
forener to så gode og nyttige forbundsfæller som kunstarterne poesi og 
musik sig om at bære Guds Ord til mennesket i alle menneskelige situati
oner. Ikke bundet af det autoriserede bibelords form, men som et frit og 
levende Gudsord jubles glæden fra Gud ud. "Guds Ord", siger en af den 
danske reformations digtere, "er i sig selv den allerlifligste musik, 
som giver trøst og liv midt i dødens nød og rettelig kan fryde hjertet. 
Men når der kommer en sød og liflig sang og melodi til, da får denne
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sang en ny kraft og går dybere ind i hjertet og glemmes ikke let". Rim, 
rytme og melodi samvirker altså i salmen om at fastholde tekstens forkyn
delse. Vi kan derfor ikke nok slå på tromme for at få tildelt salmesangen 
en central placering i den kristne opdragelse. Det sker naturligvis først 
og fremmest ved at salmer synges, så ofte der er lejlighed til det. Men 
dernæst bør også indlæring af salmevers igen vinde frem. Det er undervi
serens opgave at sørge for, at udenadslæren ikke bliver gold og menings
løs. Og tages der det fornødne hensyn til de børn, der vitterligt har 
svært ved at lære udenad, kan indlæring af salmetekster blive et fornøje
ligt indslag i undervisningen.

Værdien af tekstindlæring viser sig allerede på kort sigt ved en langt 
kraftigere og mere levende og fri sang. Og at de indlærte tekster på læn
gere sigt for mange mennesker betyder umådelig meget senere hen i livet 
og måske især i alderdommen, når syn og hørelse svigter, behøver man ikke 
at være i tvivl om. Netop om børns forhold til salmevers er det blevet 
sagt, at børn ligner pelikanen, der jo efter sigende gemmer næring i sit 
store næb indtil sulten indtræffer. Således tager mennesker også frem af 
deres barndoms salmeforråd, når der bliver brug for det. Dette forhold 
maner til den største grad af samvittighedsfuldhed og indsigt hos under
viseren med hensyn til hvad der indlæres blandt børnene.

Hvad skal der synges?
Den kristne sang skal være det kraftige evangelium om Kristus og hans 

frelsergerning. I kolosserbrevet 3*16 formanedes den ældste kristne gene
ration til at huse Kristi ord i rigt mål:"i al visdom skal I undervise 
og retlede hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, idet I synger 
i jeres hjerter for Gud af taknemmelighed". Den romerske statholder Pli- 
nius berettede år 112 fra Lilleasien, at de kristne søndag morgen samle
des før solopgang og sang en sang til Kristus som til en Gud. Det kan 
være nyttigt at fremdrage disse tidlige vidnesbyrd for at fastholde, at 
den kristne salme allerede fra begyndelsen har haft Kristus som sit ud
gangspunkt og indhold og derfor fortsat bør have det. Det lyder så selv
følgeligt, men er det desværre ikke. Vi skal lægge mærke til, at kolosser
brevet understreger, at .valmernes undervisning skal være med al visdom.
Det er altså ikke ligegyldigt, hvorledes Kristus forkyndes i salmerne.

Når vi i opdragersituationen skal vælge egnede salmer, er der altså 
to hensyn at tage. Dels skal tekst og melodi have sådanne kunstneriske 
kvaliteter, at salmen lader sig synge med lyst og glæde. Dels skal sal
men så jævnt, kraftigt, fyndigt og klart som muligt udtrykke, hvem Kristus 
er og hvem vi er i forhold til ham.
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Kristus skal forkyndes. Det er ikke nok, at salmen klinger bibelsk. Et 
digt bliver ikke en salme ved at rumme et større kvantum ærværdige bibelske 
eller religiøse udtryk og vendinger. Der findes i hundredevis af dårlige 
salmer, der i vage og tågede udtryk betjener sig af et kirkeligt floskel
sprog. Her gælder det om at bedømme ånderne. Er viljen til at vurdere de 
foreliggende tekster til stede,kommer færdigheden med øvelsen. Luther var 
særdeles kritisk med hensyn til, hvad man med rette tør give navn af salme. 
Han advarer mod at synge det, der blot ligner en salme. Den gode salme med 
den sande forkyndelse sammenligner han med peberkorn. Han indskærper, at 
ingen i menighederne i stedet for peberkorn lader sig spise af med muse
lort. Por er der end en ydre lighed, så er smagen og næringsværdien dog1 
vidt forskellig!

Det, der blot ligner en salme, kan man klin være tjent med, hvis man 
blæser på næringsværdien og stiller sig tilfreds med det, der bare fylder. 
Nogle er jo tilfredse med blot at søbe stemning og sentimentalitet og un
derholdning af sangen. Den kristne salme vil noget andet: give dagligt 
brød, solid nærende kost til skrøbelige og svage mennesker. Eller, under 
en anden synsvinkel: være de peberkorn, der giver al maden smag.

Denne opfordring til kritisk bedømmelse udspringer ikke af nogen sær
skilt mistillid til de nye salmer. Også blandt de gamle "anerkendte" salmer 
er der store forskelle i både kunstnerisk og forkyndelsesmæssig kvalitet. 
Nogle kører i tomgang af mangel på ide og kommer ikke af stedet. Andre 
forkynder stærkt og kraftigt livet fra Gud i næsten hver eneste sætning. 
Mellem disse to poler ligger et helt register spændende over de små ånders 
lavgearede produkter i svulstig eller sentimental stil, idylliske banali
teter og fade flovheder af almenreligiøs eller moralistisk karakter. Men 
selvsagt også over den heldige ende af registret: den enfoldige troens 
klarhed, rig fortællekunst og genialt storladne tolkninger af troens sprog.

Vi skal ikke tro, at vi kan spise børnene af med det ernæringsfattige 
og kraftesløse. De behøver også peberkorn. Dog sådanne, der tager skyldigt 
hensyn til børns tankesæt og forestillinger. Por børnene, der ikke tænker 
abstrakt, men i billeder og fortællinger, vil episke - dvs. fortællende - 
tekster ofte være at anbefale. Der findes en lang række om Jesu fødsel, liv 
og død. Jeg behøver blot at minde om nogle enkelte fra DDS: nr. 85, H3f 
115, 127, 13o, 131* 134, 15o, 166. I K.L.Aastrups Katekismusviser findes 
udmærkede genfortællinger af bibeltekster. I det røde sanghæfte ("Salmer") 
kan nævnes nr.16. Af billedrige salmetekster har vi mange. De er f.eks. 
stærkt repræsenteret blandt morgen- og afteivog årstidssangene, hvor natur
scener bruges som udgangspunkt for forkyndelsen. Tag som eksempel DDS nr.696,
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I østen stiger solen op, hvor en solopgang leder tanken hen på stjernen 
over Betlehem og i sidste ende på Kristus selv, der er "du soles sol fra 
Betlehem". Af billedrige, stærke salmer kan fremhæves nr.167, der jo rum
mer alt i sig. Det er en sådan salme, der egner sig til at blive lært 
udenad. Blandt de enkle tekster, der enfoldigt og tillige markant har no
get væsentligt at sige, kan nævnes som gode enkeltvers: 7o3»6 721,4
167,7 353,8 238,3 121,7 488,2 og 7. Og så er der naturligvis hele
nr.46 ikke at forglemme.

Om de fleste af de nævnte tekster gælder, at de næppe er fuldt ud for
ståelige uden vejledning. I den forbindelse anføres nedenfor en liste over 
gode, lettilgængelige hjælpemidler på dansk.

Kritiske spørgsmål til overvejelse.

Til Salmer (det røde sanghæfte) nr.8: Er det sandt, at Gud stadig går 
her på jorden og bebor hytte og højhus? Jeg mener, at der må skelnes mel
lem Gud som den, der nu regerer verden, og Gud som den, der engang ved 
vor tidsregnings begyndelse gik her på jorden som et menneske. Salmen 
sammenblander begreberne ved at gøre det jordiske menneske Jesus nutidig. 
Men nutidig er kun Himlenes Gud. Og om ham hedder det DDS nr.28o,2: 
"Himlenes Gud vist ej bebor huse, som hænder mon bygge.." Taler den nye 
salme sandt eller er den blot udtryk for et anstrengt aktualitetsjageri? 
Porsøger det 1. vers at sige det samme som Gerda Vinds Pørend sprog og 
liv blev til (Salmer nr.3), hvilken af disse to salmer henter da prisen 
hjem?

I Salmer nr.8 vers 2 er Guds Ord at forstå om kirkens nutidige forkyn
delse (Guds ord, som lever i dag). I vers 3 er det samme begreb brugt i en 
helt anden betydning. Nemlig om Bibelen (i Guds ord står det skrevet). Det 
er at så forvirring, hvilket ikke ligefrem pynter på en salme, der gør 
krav på at være skrevet for børn. Når DDS nr.359 kalder Guds ord for vort 
arvegods, mon der så tænkes på Bibelen eller på den levende, nutidige for
kyndelse af Kristus?

Til Salmer nr.14: Hvor er forkyndelsen i denne julesang? I vers 1 eller 
vers 4? Man kunne tro, at indholdet i den glæde, der synges højt om, er be
skrevet efter kolon i l.vers. I så fald består glæden i, at Jesus kom til 
jord netop julenat og ikke en tilfældig anden nat. Men er det ikke kom
plet ligegyldigt, om Jesus blev født den ene eller den anden nat? Hovedsa
gen er vel, at han blev født. En kendsgerning er det da også, at vi intet
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aner om Jesu fødselsdato. Efter kolon i vers 1 kommer altså ikke noget væ
sentligt, men en banalitet. Det glædelige, som vi synger om i julesangen, 
er koncentreret i vers 4« Eller hvad mener1 du?

Til Salmer nr.l6: Det er en palmesøndagstekst. Sammenlign den med 
Kingos Se, hvor nu Jesus træder, DDS 15o. Hvilken af de to tekster er mest 
aktuel? Jeg mener, at aktualitet har at gøre med, om jeg bliver draget med 
ixid i Jesu handlinger. Således at Jesu frelsergerning skildres som noget, 
der kommer mig til gode. Kingos salme drager mig ind i begivenhederne - 
vers 5-9 - og derfor lyder der her en mere aktuel forkyndelse end i nr.16. 
Eller hvad mener du? Læg mærke til, at omkvædet i nr.l6 skifter i sidste 
vers. Hvad vil digteren sige hermed?

Sammenlign de to julesalmer DDS nr.91 og llo og tag stilling til føl
gende vurdering: I den første hedder det vers 8: "0, han oplader på ny 
den dør til glædens Paradis.." I den andens vers 5 hedder det tilsvarende: 
"han har Himmerigs dør oplukt". Det er imidlertid to vidt forskellige kva
liteter af forkyndelse af Kristus, der kommer til udtryk i de to tekster. 
Den første forkynder klart om den kærlighed, der drev Guds søn ned på
jorden for at frelse os. Den anden tekst har en mængde vage og ubestemte
udtryk for sceneriet julenat: dalende engle, der fylder luften med hellig
sang på grund af Jesusbarnet. Men der mangler helt begrundelse for, hvor
ledes et barn kan være til fred og fryd for jorden, Der mangler også en
hver anstændig fortolkning af, hvori denne fred og fryd består. Glade jul 
er et idyllisk digt om julenat, men savner evangelisk kraft og klarhed 
til at kaldes en salme.

Til Salmer nr.59: Hvad er tekstens ærinde? At give svar på spørgsmå
lene om, hvem Gud er. Børn stiller faktisk de spørgsmål, som optræder i 
vers 1-3* Svaret kommer vers 4-6. Kun Jesus kan besvare børnenes spørgs
mål, vers 4. Jesu svar er, at Gud er alle menneskers far, vers 5* Gud ken
der vi gennem Jesus. Jesus er Guds eget svar. Så kender du Jesus, kender 
du også Gud, vers 6. Det er klar besked, og derfor er denne tekst efter 
min mening en udmærket børnesalme. Hvad mener du?

Til Salmer nr.42: Teksten forkynder Kristus som den, der har den hele 
vide verden i sin hånd. Både universet, min næste og lille mig. Skulle 
det ikke være sand forkyndelse, på et såre jævnt plan, af den Kristus, 
som børnene ved dåben er kommet til at tilhøre?
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Til DPS nr.1211 Læs, hvad Dahn og Malling skriver om tekstens tilbli
velse. Er den fra digterens side tænkt som salme? Har vi nogen ret til at 
kalde den en kristen salme? Hvad forkyndes der i den om Kristus? Lyder 
der mon ligefrem en falsk, ikke-kristen forkyndelse i den? Gud skildres 
som en sart mimose, der ikke tør kende alle menneskenes veje. Mennesket 
skildres som den, der skal præstere noget: gå en vej, der fører til må
let. Kristen forkyndelse derimod siger, at der er kun én vej, der fører 
til målet, til frelsen. Og den vej hedder Kristus. I denne tekst er der 
altså ikke blot tale om de vage og ubestemte formuleringer, der kende
tegner den dårlige salme. Der er tale om direkte forkert forkyndelse.
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Anmeldelser

PRÆSTERNE, ORGANISTERNE OG LAUB 
- en avispolemik i Kristeligt Dagblad.

Siden århundredets begyndelse har diskussionen herhjemme om salmesang 
og salmemelodier været en diskussion for og imod Thomas Laubs indsats som 
fornyer af den danske kirkesang. At diskussionen og den lidenskab, der li
ge fra starten har præget den, ikke er døet hen endnu, vidner en avispo
lemik, der i forsommeren 1975 blev ført i Kristeligt Dagblad,om. Samtidig 
viser denne polemik, at skillelinien i dag ikke så meget går mellem den 
romantiske meloditradition og Laubs opfattelse af kirkesangens væsen, som 
mellem den af Laub prægede akademiske kirkemusiktradition og den nye sang- 
og musikforståelse, der i 1960'erne brød igennem med beatmusikken.

Diskussionens start var en kronik i KRISTELIGT DAGBLAD den 19.april 1975 
af Karsten Arboe Woll, der er residerende kapellan ved 
Matthæuskirken på Vesterbro i København. Kronikken, der har overskriften 
Salmemelodien, der blev væk.tager sit udgangspunkt i erkendelsen af, at 
den, der deltager i den danske folkekirkes gudstjeneste først får det 
fulde udbytte af gudstjenesten, når han synger med på salmerne. Den guds
tjenestelige sang og musik siger imidlertid ikke børn og unge af i dag noget, 
ikke fordi de tager afstand fra musik og sang, men fordi de er vokset op 
i en helt anden musik- og sangtradition end den traditionelle. Der findes 
i menigheden i dag 3 grupper: l) de gamle, der holder af kirkens salme
sang og musikalske arv, og som er fortrolige med den, 2) de midaldrende, 
der har kendskab til de mest brugte salmemelodier, og 3) åe unge under 
25 år, der aldrig har lært at synge salmer, og for hvem salmerne er det 
mest fremmedartede i gudstjenesten. Der er to årsager til det svindende 
kendskab til kirkens salmer: l) salmemelodierne, der tilhører den gamle 
musiktradition, og 2) Thomas Laub, der med sin repristinerende purisme 
"har været vor kirke en "dyr" person", da han har bevirket, at vor kirke
musikalske tradition "for første gang ... bevidst brød med udviklingen 
udenfor kirken." Laubs indsats kan beundres rent intellektuelt på linie 
med Jens Olsens verdensur, men hans melodier taler til gengæld kun til 
intellektet og ikke til følelsen, ligesom de ikke fremhæver salmeteksterne 
bedre end de romantiske salmemelodier. Grundtvig ville sandsynligvis have 
foretrukket de romantiske melodier fremfor Laubs. Selvom Laubs melodier
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har tiltalt mange, ikke mindst intellektuelle og professionelle, har de 
ikke tiltalt den jævne kirkegænger, som Laubs kirkemusikalske linie i høj 
grad h«r været med til at fortrænge fra gudstjenesten. KAW er "bange for, 
at Laubianismen er et symptom på statskirkelignende tilstande, som en 
frikirke aldrig havde kunnet tillade." Hvad fremtiden angår, må man ef
ter KAWs opfattelse vælge et af to: enten en gudstjeneste med få, faste 
sungne led, eller en gudstjeneste præget af den nye musiktradition:"Lad 
os få en gudstjeneste, hvor folket er menigheden og hvor folket kan del
tage i det såre vigtige led, der hedder lovsangen."

Den første reaktion på Karsten Arboe Wolls kronik var tidligere valg
menighedspræst Uffe Hansens svar den 26.april: Melodien blev 
ikke væk med Laub. UH finder, at salmesangen er blevet styrket og for
skønnet i løbet af de sidste 5° ^ takket være Thomas Laub. Laub var 
ikke populær, men han var folkelig og i pagt med den bedste folkelige, 
ikke-kirkelige sang (Carl Nielsen, Thv.Aagaard, Oluf Ring og Harald 
Balslev). Hvad Grundtvig angår, respekterede han, selvom han iøvrigt 
var umusikalsk, de gamle salmers versemål, når han gendigtede dem, og 
foretrak for sine egne salmers vedkommende folkevisernes folkelige frem
for koralernes stive tone. For UH var det i sin tid en befrielse i 1925 
at komme fra en koralsyngende jysk sognemenighed til en Laub-syngende 
sjællandsk valgmenighed med dens fuldtonende salmesang under Harald 
Balslevs ledelse. Efter at have givet forskellige eksempler på, hvordan 
Laub-melodier har været opfattet som de "gamle", fortæller UH, hvordan 
hans konfirmander i Ubberup valgmenighed lærte Laub-melodier ligeså let 
som andre melodier. UH mener, at der givetvis synges for lidt og for 
tilfældigt i den offentlige skole, men samtidig glæder han sig over, at 
der stadig synges i den frie skole.

Den 4.maj skrev Henrik Fibiger Nørfelt under over
skriften Om Laubs salmesangsreform, at Grundtvig i sin respekt for tra
ditionen var nyskabende, hvad Laub ikke var. Ikke alene spaltede Laubs 
arbejde menigheden i to lejre, men det afbrød også en levende musiker
tradition indenfor organiststanden og har med sin dogmatiske form hin
dret en naturlig videreudvikling.

Debatten fortsatte den l^.maj med sanglærer gennem 4o J e n 3 
Peter Bangs indlæg Kirkelig fornyelse. JPB var i sin ferie i 
Frankrig, hvor han oplevede en gudstjeneste med levende salmesang ledet 
af en forsanger. JPB blev nedslået af Karsten Arboe Wolls kronik, for 
nok er det rigtigt, at de unge af idag ikke lærer at synge, men mange
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års gode erfaringer med bibelhistoriske sange og folkeviser har fået JPB 
til at tro, at noget tilsvarende må kunne lade sig gøre ved gudstjenester 
eller salmesangsaftener, hvor man bruger tid på at lære hinanden at kende, 
da dette vil virke befordrende på sangen. JPB undrede sig i sin seminarie
tid over, at reformationstidens melodier er så sangbare, og som højskole
lærer i Hadsten oplevede han det samme med Laubs melodier ("Morgenstund 
har guld i mund"). Siden har JPB arbejdet videre med Laubs, Carl Nielsens 
og deres elevers melodier, bl.a. gennem 12 år i Vridsløselille Fængsel i 
samarbejde med pastor Heje. Efter en henvisning til sin -umusikalske mormors 
og Peter L.Skræppenborgs sangglæde, konstaterer JPB, at sangen følger i 
vækkelsens kølvand som dens spontane udbrud; sådan var det på reformations
tiden, sådan var det under den kirkelige og folkelige vækkelse i det 19« 
århundrede, og sådan var det i årene 194°-45» "®r d-er glød i præstens tale, 
så den fænger i menigheden, så vil sangen vælde frem," for "mon det ikke er 
rigtigt, som Grundtvig skriver: "Immer det dages dog paa ny, hvor hjerterne 
morgen vente."

Organist Hans Mollerup, Vor Frue Kirke i Svendborg, undrer 
sig den 23.maj i Laub da capo over præsternes ret til at vælge salmemelo
dierne i betragtning af deres kun svagt udviklede kirkemusikalske kvali
tetsbevidsthed. I stedet fremhæver HM Albert Schweitzer, for hvem kampen 
for det værdifulde orgel var en del af kampen for sandheden. HM har selv 
frigjort sig fra den romantiske skoles melodier, der uanset deres kvalitet 
gennemgående er svære at synge, og han henviser til den amerikanske pro
fessor Gunnar J.Malmins anerkendelse af Laubs melodier, der iøvrigt for 
nylig er blevet repræsenteret i den hollandske "Gezangboek voor de kerken".

I kronikken Den musiske gudstjeneste den 3«juni kommer Thomas 
Viggo Pedersen, organist ved Grundtvigskirken i København, 
ind på de samme problemer. TVP indleder sin kronik med at skildre, hvordan 
et eksperiment med indførelse af Mogens Pedersøns korsvar ved højmessen 
blev afbrudt af kirkens præster efter 2^ års forløb. Efter at have undret 
sig over præsternes kompetance til at vælge salmernes melodier og dermed 
på afgørende måde præge gudstjenestens musikalske forløb, og efter at have 
beklaget de deraf følgende uoverensstemmelser, plæderer TVP for et samar
bejde mellem præst og organist om den forkyndelse, som gudstjenesten er i 
sin helhed. Et sådant samarbejde forudsætter gensidig åbenhed. TVP foreslår 
først og fremmest, at gudstjenestens form strammes. Overflødige sungne og 
talte led som enkeltvers og bønner bør renses ud; dernæst bør præst og or
ganist hver med sin ekspertise samarbejde om at bygge gudstjenesten op om
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dagens evangelium. Hvad salmemelodierne angår, bør de ringere efterhånden 
skiftes ud. På grund af sin grundige teoretiske uddannelse bør organisten 
have det endelige ord at sige i spørgsmålet om melodivalget, ikke for at 
misbruge sin indflydelse, men for på sin måde at bidrage til, at gudstje
nesten bliver en ægte oplevelse. "Der ligger i selve udtrykket "det glæ
delige budskab" en oplevelse, da glæde kun kan udspringe af en oplevelse. 
Det kunskneriske eller det musiske - eller hvad man nu vil kalde det - kan 
være med til at åbne sindet for denne oplevelse. At ville trække evangeliet 
ned til en meddelelse, der kan tages til efterretning, det må kaldes rin
geagt for Ordet."

Karsten Arboe Woll føler i sit afrundénde svar den 
5.juni, Intet evangelium om Laub. at det problem, han pegede på i sin kro
nik: den svindende salmesang og den nye musiks udfordring ikke er blevet 
taget alvorligt, men at man især har hæftet sig ved hans kritiske bemærk
ninger om Laub. KAW takker Uffe Hansen for den oplysende historiske over
sigt og minder Jens Peter Bang om, at folkeskolens forpligtelse på den fol
kelige og kirkelige musiktradition mange steder bliver negligeret. KAW fin
der Hans Mollerups indlæg usagligt og vil ikke slå sig til tåls med, at en 
snæver kreds af kirkegængere "Føler sig hjemme med salmesangen, som den 
lyder idag. Jeg kræver alt af kirkens musik: At den skal være lødig, sang
bar for moderne mennesker og glad!" Idet KAW henviser til sit eget arbejde 
med kirkelig musik understreger han, at selvom han bruger Laubs gode sal
memelodier, må han vende sig imod "den tendens, Thomas Laub efter min me
ning var eksponent for:. At kirkemusikken skal være særlig "hellig" lige
som det bevidst archaiserende uforståelige danske sprog, der stundom drik
ker op i kirkelig sammenhæng." Det egentlige kirkemusikalske formynderi 
udøves ikke af præsterne, men af koralbogen, der sætter ret snævre grænser 
for valg af salmemelodier og i enkelte tilfælde nærmest hindrer brug af 
salmer på sjældne versemål. Ved at holde kirken fast på og ved at forsvare 
en forældet musiktradition er mange organister med til, med Laub og koral
bogen i hånden, at undergrave folkekirkens folkelige grundlag. KAW slutter 
med at advare Hans Mollerup mod at gøre kampen for Laub til en kamp for 
sandheden.

Det sidste indlæg i debatten er Hans Mollerups svar til 
Karsten Arboe Woll den 3°•juni Om Sankt Thomas Laub: HM mener ikke, at et 
forsvar for Thomas Laub uden videre er en kamp for sandheden, selvom om 
een melodi godt kan være sandere end en anden til en bestemt tekst. HM hen
viser til Kai Aage Bruuns stærkt anerkendende omtale af Thomas Laub i
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"Dansk Musiks Historie" (1969) og finder det urimeligt, at Laut kan "blive 
et problem for en præst, når Bielefeldts "Melodier til Psalmebog for Kirke 
og Hjem" stadig er en af vore autoriserede, koralbøger." løvrigt mener HM , 
at det ville være rimeligt, om organisterne aflastede præsterne i deres an
svar for og arbejde med at vælge melodier til salmerne. "Hvorfor ikke hen
vise menigheden til at snakke melodier med organisten?"

PBC

o

Brev til en anmelder
Kære pastor Lyster] 12-lo-76

Vedlagte brev bedes bragt uforkortet i Hymn.Meddel, for at få en smule 
balance i det

Jeg selv ville ikke købe en bog til 17kr. (i boghandelen 34 kr.), hvis 
jeg havde set den i den grad sablet ned som dilettantisk vranglære.Og min 
hensigt var at få en samtale i gang.om tingene og vise, at selv om man ikke 
er "gudbenådet" som Grundtvig, kan man godt have noget på hjerte. Med al
mindelige ord.

Deres nr.586 er et godt eksempel på visse af de ting, jeg gerne vil be
kæmpe :

himmelsk brugt 4 gange på 3 vers - foruden himmerig een gang. v.l: po
det ind i Adams køn. v.4; så din kærlighed derinde jeg som min kan fore
finde (faktum er rigtigt nok, men udtrykket knudret), v.5: De sluttede 
citatet før "lige god som Gud og mand" - må jeg så bé 0m det lige så teo
logisk rigtige "sand Gud og sandt menneske".

Den salme er ikke "enkel og aktuel", selv om indholdet er nok så aktuelt.
Ang. versefødder, så er der faldet et ord ud s.74t v.2: så vældig tit.
Jeg er ellers yderst varsom med at kritisere salmer, som måske betyder 

noget for andre. Men der er et spring til som helhed at anse det for hellig
brøde at se kritisk på gamle, kgl. autoriserede salmer.

Hvis De læser de gamle salmer med samme briller, som De har læst mine 
med, så vil De få mange muntre og uventede oplevelser - men er det meningen?

Ovenstående må gerne citeres også i bladet, men jså god plads er der må
ske ikke?

Undskyld tonen, men De har selv givet bolden op.
Med venlig hilsen Gerda d'Auchamp.
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Angående "Undeirvejs" (Hymn.Meddel. 5/1976, s.134)»

Med ydmygt kristensind er jeg parat til at tage imod kritik af min manér, 
mine versefødder og mine gode hensigter.

Men min teologi vil jeg gerne have lov at forsvare.
Jeg har sjældent set så mange mistolkninger på to foliosider.
1) De to først citerede vers står midt i et digt (s.64), som begynder

"Man lytter til den, der har ordet i sin magt", og som slutter:
Vor verden kan klare 
en del på fortids tro 
men ingen bli'r bare 
af fremskridt fri og fro.
Vi mister mål og kerne . . . : -
hvis ingen lytter gerne
til Guds ord der lader alt godt gro.

Vi har sunget den til studiekredse, og hvis deltagerne er kommet til at
tænke på Thomas Nielsen eller andre, gør det vel ikke noget. Kristendom
og politik bør ikke blandes sammen - men kan heller ikke adskilles. Om
dette kan der siges mer, end eet digt kan rumme, men derfor behøver man dog
ikke at tie helt stille om vort demokratiske ansvar.

2) Om dåb s.16. Lyt lidt bedre - der står: det at vi bærer barnet hen 
til døbefonten er tegn på, at vi ærer Gud og indvier vores dont til ham 
(vort hverv som forældre). Så meget forlanges der nemlig af os - selv om 
Gud gør det hele.

3) S.18 bryllup. Der er klippet forkert. Jeg skriver:"Når viljen blot 
er god, så styrker du vort mod. Vi bér om, det må lykkes." Efter min me
ning er grundtonen i bogen, at vor gode vilje betyder "Ske din vilje".

4) S.78. Det ville da være lodret løgn at foregøgle folk, at Guds kæm
pestore kærlighed lettede alt med at snuptag - hver gang. "Stol på alt er 
en overgang, så skimtes vejen ud" - det har tilfældigvis hjulpet mig selv.
Er det ikke indbegrebet af kristen tro - at håbe imod håb? Guds kærlighed 
er ikke "amputeret", når det lykkes den at bevare vor tro, når det kniber.

3) S.68. De låser det fast i et teologisk udsagn, jeg understreger
dynamikken: at troen er noget, der stadig må fornyes for at finde vejen
her i livet.

6) Dåbssalme s.71.
Gid vi, Gud, må altid være 
med i kirkens store flok 
hvor vi må bestandig lære 
at vort eget er ej nok.

D.v.s. vi må være villige til at lytte, give os ind under dommen og længes 
efter Guds gode løfte. I hele dets udstrækning - og ikke bare som "et bette
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nøk". De kunne med bedre ret have bebrejdet mig, at jeg var gemmeldags 
nok til at skrive "ej"I
Har De mon brugt den rigtige melodi? DDK I64 (Hermhut c,174o) og jeg
lægger tryk på: samme LYST til - nemlig: skænk vore børn den tro, vi er
taknemlige over, du har givet OS, som vi ikke har af os selv - og som
VI ikke kan forære vore børn.

7) Næste citat er fra s.lo om Helligånden
Lad ord og liv få os i tale 
så vi bli'r ikke alt for sen 
på næstekærlighedens vej 
- den eneste, der før' til dig.

Der er her tale om troens frugt, som De vel ikke kan have noget imod? De er 
velkommen til at prøve at udrydde gerningsretfærdighed, hvor De finder den. 
Men det er ikke hos mig - teoretisk set altså.

NIELS KNUD ANDERSEN 60 år

Redaktionen gratulerer næstformanden for Salmehistorisk Selskab, vor 
kære medredaktør professor Niels Knud Andersen med 60 årsdagen den 22. 
november.

Samtidig kan dette tidsskrift fejre sin 5 års fødselsdag. Mange smuk
ke og rigtige ting kunne siges om NKA; men vi vil holde os til relationen 
mellem den ældre og yngre fødselar. De forholder sig som årsag til virk
ning. Uden NKA intet HM.

De laboratorieøvelser over reformationstidens salmedigtning, som NKA 
i begyndelsen af 6o'erne holdt for studenterne, var så velbesøgte, at der 
var basis for en fortsættelse i form af en "salmekreds" for særligt inter
esserede. NKA har en sjælden evne til at sætte håbefulde unge mennesker 
i gang. Når en skriftlig opgave ikke var gennemført dårlig, faldt der al
tid et par rosende ord, som lunede så godt; af og til også disse:"Det var

■at’

en fin opgave, kære N.N.! Den skulle De tage og skrive oml" Undertegnede 
bekender at være fanget ind til hymnologien på den måde og siger Niels 
Knud Andersen en hjertelig tak herfor. Under hans kyndige vejledning blev 
vi studenter oplært i gode videnskabelige dyder som akkuratesse i gengi
velsen, kritisk vurdering af kilder og litteratur og redelighed i frem
stillingen.

Vi i redaktionen, der alle i vor studietid har været knyttet til dine 
hymnologiske initiativer, bringer dig alle gode hilsner på dagen og de
bedste ønsker for fremtiden. T Tp.r.v. J.L.
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Forfatternes adresser
Domprovst K.L.Aastrup, Bryrupsvænget 4» 52oo Odense V.
Professor Aksel Andersen, Ellesøpark 37» 295° VedDæk.
Fru Gerda d'Auchamp, Theisvej 8, 23oo København S.
Rådsformand H.Brix, Blytsvej 11, 2ooo København F.
Antikvarbo^iandler Johannes Grubb, J.P.E.Hartmanns Allé 31, 25oo Valby.
Lars Kr. Hansen kommunikationsbrist i red.
H.J.Henningsen i skrivende stund; bringes siden.
Professor Theodor Jørgensen, Henningsens Allé 5°, 29oo Hellerup.
Pastor Jørgen Kristensen, Aventoft, Postbox 7» 6270 Tønder.
Provst Kristian Lauritsen (tidligere landsprovst, Godthåb, Grønland) 

Kannikegade 2, 34oo Hillerød.
Pastor Elith Olesen, Nørrevaenget 39» 5ooo Odense.

Redaktionelt
Med dette hæfte er 5-årgang af HM afsluttet, og den er vokset lidt i for

hold til de foregående. Vi er i redaktionen ikke i tvivl om hvorfor; det er 
ikke udelukkende på grund af vores kvalitet som redaktører - men skyldes i 
højere grad, at der er interesse for sagen. Der kommer stadig flere abonnen
ter til end der falder fra, der indsendes jævnligt bidrag ganske uopfordret 
fra folk, som arbejder med salmer, og det sker heller ikke sjældent, at en 
udtrykker sin glæde ved tidsskriftet.

Det næste er alvorligere, og ligeså godt springe i det som krybe i det:
Vi er nødt til at sætte abonnementsprisen op med 5-~kr, sådan at den nye år
gang kommer til at koste 35.- kr. - af flere grunde: den snigende sot, der 
hedder prisstigninger må vi holde fra dørene, ikke mindst portostigninger har 
i år ramt os føleligt; desuden vil vi prøve, hvad allerede dette nummer bærer 
præg af, at illustrere artikler i højere grad, det er heller ikke gratis. En
delig må vi tage yderligere en ting i betragtning: der er mange, der ønsker at 
låne penge hos uden at betale renter, forstået sådan, at en stor del af abon
nenterne først betaler kontingent i slutningen af året - når man har set alle 
4 hæfter, eller hvad grunden nu kan være - i hvert fald kan vi ikke kalkulere 
med den lille rentegevinst, vi kunne have fået, hvis alle betalte i første uge 
af januar. I den forbindelse vil jeg gerne sige til dem , der ikke har betalt 
årgang 1976: nu har I set resultatet, nu vil vi gerne se kontingentet - for nu 
skal vi svare regning!

Vi ønsker alle vore abonnenter en glædelig jul og et godt nytår.
Højgård
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