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NYE SALMER

FOR ENHVER PRIS Peter Møller 1976

Teksten/ som denne melodi er skrevet tilf er trykt i 

HM 1976 s.6o
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SE KUN TIL HIMLENS FUGLE

Melodi: Ole Møller Andersen

Se kun til Himlens fuglel 
De bygger sig ej lader 
og får dog daglig føden 
af jeres Himmel-Fader.
Og se til markens liljeri 
De ikke syr og spinder, 
og dog til deres klæder 
I aldrig mage finder.

Hvorfor vil I da ængstes 
og med bekymring tænke, 
at ikke jeres Fader 
vil mad og klæder skænke?
Så søg da først Guds rige, 
som er jer forud givet, gå frit til dagens gerning 
og trygt i lag med livet.

K.L.Aas trup

Ovenstående er citeret efter K.L.Aas trup: 133 Evangeliesalmer
(Gad 1969) nr.lo9
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EN SANG OM KONG DAVID.

Mel. I en kælder sort som kul ..

David boede på sit slot 
var den store konge, 
gjorde rigtig meget godt 
imod folk så mange.
Ingen undertrykte han 
var sit folk så god en mand, 
værged land og rige, 
sejrede i krige.
Salmer skrev han, det er kendt, 
vi har stadig nogen: 
i det gamle testament, 
der står salmebogen.
"Davids salmer" kaldes den, 
den har vers fra manges pen, 
David af dem alle 
kan ved navn vi kalde.
Ingen er dog altid god,
David også synded,
Urias sit hjem forlod, 
til sin død sig skynded.
David blev med enken gift, 
ak, det var en ond bedrift: 
ingen kunne tage 
Urias tilbage.
Natan kom og skammed ud 
landets høje herre - 
David bøjed sig for Gud: 
jeg var ond desværre.
Han gik i sig selv igen, 
var vor Herres gode ven, 
fik sin skyld tilgivet, 
atter glad for livetl

Edvard Wulff Pedersen 1976.



LUTHERs 'Christ lag in Todesbanden' fordansket

(ikke for at forbedre Grundtvig, men for at 
gengive Luther - så nær originalen som muligt)

2.1.

Christ lag in Todesbanden, 
fiir unser Sund gegeben3 
der ist wiedev erstanden 
und hat uns brackt das Leben.
Des wir sollen fralich sein, 

Gott loben und dankbar sein 
und singen Alleluia.

'6.

Jesus Christus, Go ties Sohn, 
an unser Statt ist kommen 
und hat die Sunde abgeton, 
damit dem Tod genommen 
all sein Recht und sein Gewalt 
da bleibt niehts denne Todesgestalt 
die Staahel hat er verloren.

6.
Hie ist das reahte Osterlamm, 
davon Gott hat geboten, 
das ist an des Kreuzes Starnrn 
in heisser Lieb gebroten.
Des Blut zeichnet unser Tiir, 

das halt der Glaub dem Tod fiir 
der Wiirger kann uns nicht inihren.

Den Tod niemand zwingen kunnt 
bei allen Menschenkinden, 
das macht alles unser Sund, 
kein Unschuld war zu finden.
Davon kam der Tod sobald 
und nahm iiber uns Gewalt, 
hielt uns in seim Reich gefangen.

Es war ein wunderlicher Krieg 
da Tod und Leben rungen, 
das Leben behielt den Sieg, 
es hat den Tod verschlungen.
Die Sohrift hat verkiinde t das, 

wie ein Tod den andern frass, 
ein Spott aus dem Tod ist warden.

So feiern wir dies hoch Fest 
mit Her zens freud und Wonne, 
das uns der Herr scheinen låsst 
er selber ist die Sonne, 
der dur ah seiner Gnaden Glanz 
erleucht unser Herzen ganz 
der Sunden Nacht ist vergangen.

6.

4.

7.
Uir essen und leben wohl 
in reakten Oster fladen, 
der alte Sauerteig nicht soli 
sein bei dem Uort der Gnaden.
Christus will die Koste sein 

und spe i sen die Se el allein, 
der Glaub will keins andern leben.

Tekst efter O.Schlisske: Handbuch 
der Lutherlieder. Gottingen 1948.
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'1. I dødens lænker Kristus lå, 
for vores synd hengivet, 
han skulle dog igen opstå 
for os at skænke livet, 
derfor skal vi nu prise Gud, 
ham takke for det glædesbud 
og synge Halleluja.

'2. Ej nogen døden tvinge kan 
og kunne ingensinde, 
vi hørte til i syndens land, 
uskyld var ej at finde.
Deraf det kom, at dødens magt 
fik brat os alle underlagt, 
holdt os i sit rige fanget.

'3. Men Jesus Kristus, den Guds Søn, 
tog på sig vores brøde 
for at betale syndens løn 
og lægge døden øde.
Med al sin ret og al sin magt 
er den nu blevet helt forsagt, 
sin brod har den jo mistet.

'4. Det var så underfuld en krig, 
da død og liv de stredes, 
liv over død blev sejerrig, 
opslugte den således.
Som skriften os forkynde lod: 
med død for død har liv gjort bod 
til spot er nu døden blevet.

5. Det rette påskelam er her.
Gud ville sig forbarme, 
det ofredes på korset der 
i kærlighedens varme.
Vor dør har tegnet med dets blod, 
som byder døden midt imod, 
ej dræberen kan os røre.

'6. Så fejrer vi den høje fest 
med fryd til Herrens ære, 
for han har bedt sig selv til gæst, 
og h a n vil solen være, 
som lader med sin nådes glans 
oplyse hjerte, sjæl og sans, 
nu syndens nat er forgangen.

7. Vi spiser da og lever her 
af påskebrød de rette, 
den gamle surdejg skal ej mer 
sin smag på nåden sætte.
Vor spise er jo Kristus selv, 
som ene mætter sjælen vel, 
vor tro vil af ham kun leve.
2o/3 1975 S.T.Vestergaard

Broager
Til versene mærket med ' jfr. DDS 191
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ALT STÅR I GUDS FADERHÅND

Tilegnet professor, dr.theol. P.G.Lindhardt.
Waltev Bjerborg

\ .irf \

Denne melodi har tidligere været offentliggjort i
Dansk Kirke t idende, 1,976 s .Se>2.

Melodien kan også anvendes til salmen "Helligånden trindt 
på jord". DDS 255
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KOLLEKTERNE I HANS TAUSENS 
SALMEBOG

OM DEN ÆLDSTE DANSKE KOLLEKTSERIE

Af NIELS KNUD ANDERSEN

I En ny Psalmebog, 1553, (fig.l) også kaldet Hans Tausens 
Salmebog (1) findes bl.121 flg. en serie kollekter til alle 
årets søn- og helligdage (fig.2). Disse kollekter er over
sættelser af de latinske messekollekter fra den katolske tid, 
og det samme gælder den anden danske kollektsamling i biskop 
Wormordsens messehåndbog, Malmø 1539 (2). Flere forskere har 
beskæftiget sig med de danske kollekter, men alligevel kan 
der være grund til at se på dem endnu engang, hvilket for
håbentlig vil fremgå af det følgende, der især vil beskæf
tige sig med salmebogskollekterne.

Salmebogen er trykt i København af bogtrykkeren Hans Vin- 
gaard. Hvem udgiveren eller redaktøren er, vides ikke, men 
det er tydeligt, at det drejer sig om en omredigeret og for
øget udgave af den danske salmebog, hvoraf der er bevaret 
udgaver fra 1529 og 1533. Vor salmebog begynder med salmer 
til kirkeåret, dernæst følger en større gruppe salmer og 
sange og til sidst gudstjenesteordningen - den såkaldte 
Malmømesse, der også kendes fra 1529 og 1533 - og kollekter
ne. Hermed afsluttes bogens hoveddel ellergrundstamme. Sidst 
i bogen findes nogle tillæg med salmer og bønner. De begyn-

tder bl.139 med overskriften:"Disse Aandelige viser och Lof- 
sange som her effter følge, vore aldri Prentede i Danmarck 
tilfornne." Først kommer et tillæg med 11 salmer, efter
fulgt af nogle bønner (fig.3), og dernæst en ny gruppe med 
13 salmer, hvoraf de sidste 6 i overskriften angives at væ
re oversat af Tausen. Bogen slutter med en lille samling la
tinske sange. Disse tillæg viser, at vor udgave ikke er sal
mebogens førsteudgave, men et senere optryk.
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Fig. 1
1

Som allerede nævnt oplyser bogen selv intet om,hvem der 
har udgivet den, men her kommer Hans Thomissen os til hjælp, 
idet han i sin salmebogsfortale 1569 oplyser, at Hans Tausen 
"loed den danske Psalmebog vdprentis forbedrit i det Aar 1544 
En udgave fra dette år er ikke bevaret. Den nærmest følgende 
er vor salmebog. Det antages derfor, at vi her har en senere 
udgave af den tabte hans Tausens Salmebog fra 1544. Vor sal
mebogs førsteudgave eller grundstamme er altså den tabte 
1544-udgave, og kollekterne har afsluttet denne.

Den her skitserede opfattelse er udformet af P.Severinsen 
og overtaget af alle senere forskere (3). Flere forhold viser 
at den næppe holder stik. Vi skal her kun beskæftige os med 
kollekterne.

Allerede Engelstoft pegede på, at medens Wormordsens mes-
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sehåndbog følger kirkeordinansens (1537) bestemmelser om kir
keåret, har salmebogen endnu kollekter til en række hellig
dage, som er afskaffet i ordinansen.Palladius optog salme
bogens kollektrække i alterbogen 1556, men tilpasset kirke
ordinansens bestemmelser. Til enkelte dage har Palladius en 
anden kollekt end salmebogen, og da denne kun har 24 tri- 
nitatissøndage, tilføjer han 25.- 27.s.e.trin. Om sproget

siger Engelstoft, at
JM fifcb

'£Tot6 (tylckrffi- pan Diø/£>c ft! ft; øicn/ 
iunDie hortliflOcD cmrllfit) off ind6pj£iB. 
foi Dti; (S’yhis 3tfii poj ijjctws
fkj'lD

<Cøo:(D fuorft Sinn; 
j3u bf fiber pjrffti) fiø ni fdcKlf of fifift 

^irc mc( rtirt 
£>uar.

£)f imt i)ii)Brtnb
l>clfiflnc!fc ojfiur ^olcku (^(ft i^fffff;

t>oi Øcrrc hflf/gnc cbcr/oc ficfkcrmc ebre 
rt[U>£Dc,otcn6orc cDa fit fiMfer/Of bere 
råit tm(tu»»Deltg/£>c bni^c fitmilbr oru 
ficc (il f£)ft ofø glØuccott fin; ringe fcefi. 
^uac Siiki;.

iKrefftcrrøger
OctB oc (pøfufirre ttt/feaffne fToIiiffct oc 
feøiicr/éonj lorfiø (fin; Qdligr Is. irehe fic( 
Oqiu^c Soroit; kring/dyct mange anfijic 

flere at(iilligc ficfl/ge 450ncr.
119. 2D. 2Lm.

Fig .2

salmebogens kollekter 
bærer præg af en selv
stændig bearbejdelse 
af den latinske origi
nal , hvorved sproget 
har vundet betydeligt 
(4). Også Severinsen 
mener, at oversættel
sen er en anden og gen
nemgående bedre end 
håndbogens (5). Lis Ja
cobsen hævder derimod, 
at oversættelsen af 
salmebogskollekterne 
"tit lader meget tilba
ge at ønske", men trods 
dette optager Palladius 
denne oversættelse prak
tisk talt uændret i al
terbogen 1556. Der er 
kun tale om få sprog
lige rettelser. Lis Ja
cobsen gør dog opmærk
som på, at "i leffuen-
det" (3.påskedag)- "det

te mærkelige ord, der sikkert ikke har haft mere hjemmel i 
datidens sprog end i nutidens" - går uændret over i alterbo
gen. At salmebogen har kollekter til helligdage, der er af
skaffet med kirkeordinansen, tyder på, at salmebogens kol
lektrække er ældre end ordinansen (6). Oversætteren er ukendt.
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og det er næppe muligt at afgøre, hvem denne "lidet tilfreds
stillende" oversættelse skyldes (7).

Gierow, der omtaler kollekterne ret udførligt, fremhæver 
som karakteristisk for salmebogens oversættelse, at den i 
langt højere grad end håndbogens holder sig til forlægget, 
missalekollekterne (8). Et vigtigt bidrag til kollektforsk
ningen er endelig David Lindquists påvisning af, at oversæt
teren af salmebogskollekterne har benyttet en nedertysk bøn
nebog, Ein Christlich Bedebock (9). Af denne findes på Det 
kgl. Bibliotek en udgave, trykt af Christian Rodinger i Mag
deburg. Bogen mangler trykkeår, men dateres til 1542 (lo).
At det drejer sig om en senere udgave fremgår af titelbladet, 
"nu alle wedderumme mit vlite auerseen, gebetert vnde veel- 
foldich vormeret". Førsteudgaven er ukendt. Bønnerne er iføl
ge forordet oversat fra flere bønnebøger til bedste for "den 
simpelen vnde eynfoldigen", der ikke forstår latin. Foruden 
oversættelser af missalekollekterne indeholder bogen et stort 
antal andre kollekter og bønner (11) . Lindquist aftrykker en 
halv snes kollekter fra salmebogen og fra den nedertyske bøn
nebog, og disse stikprøver, der kunne suppleres med flere 
andre, viser tydeligt, at den danske kollektoversættelse er 
afhængig af de nedertyske tekster. Også det mærkelige udtryk 
"i leffuendet", som Lis Jacobsen studsede over, forklares på 
denne måde, idet det er direkte overtaget fra det tyske for
læg ("im leuende"). En svaghed ved Lindquists argumentation 
er det dog, at han ikke tillige aftrykker den latinske tekst 
som sammenligningsgrundlag, og når han hævder (s.178.179), at 
den danske oversætter ikke har benyttet en missaleudgave,men 
åbenbart oversætter efter en tysk kollektsamling, er det en 
uholdbar generalisering. En sammenligning med missalekollek
terne viser, at den danske bearbejder også benytter den la
tinske tekst og ofte gengiver ord og vendinger herfra ander
ledes og mere korrekt end den nedertyske oversættelse, lige
som han undertiden anvender en anden kollekt end denne (12).

Om kollektoversættelsens sprog hævdede Engelstoft og Se
ver insen som nævnt, at salmebogens oversættelse er bedre end 
den tilsvarende i Wormordsens håndbog. Dette er efter mit 
skøn kun rigtigt i den forstand, at der er tale om en mere
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direkte oversættelse af forlægget. Lis Jacobsen karakteri
serer den med rette som "lidet tilfredsstillende". Sproget 
er ofte mærkeligt knudret og udansk, med mange usædvanlige 
og "gammeldags" ord og med direkte oversættelse af missale
tekstens latinske genetiver. Sproget er bedst, når oversæt
teren støtter sig til de nedertyske kollekter. Lis Jacobsen 
pegede desuden på, at det åbenbart drejer sig om en ældre 
oversættelse, da den ikke følger kirkeordinansens bestemmel
ser om forordnede helligdage. Dette synspunkt er vigtigt for 
spørgsmålet om kollektrækkens datering og optagelse i salme
bogen .

Ordinansens kirkeår omfatter foruden søndage følgende 
helligdage: De tre kirkelige højtider, hver med tre hellig
dage, endvidere nytårsdag, helligtrekonger, kyndelmisse,
Marie bebudelse, Kr.himmelfart, Marie besøgelse, St.Hans,
St.Mikkels og allehelgen. Aposteldagene samt Marie Magdalene 
og St. Laurentius henlægges til den følgende søndag, hvor 
man sidst i prædiken kan omtale deres betydning (13). Ser vi 
nu på salmebogens kollektrække, synes meget at tyde på, at 
den stammer fra tiden før reformationens indførelse. Sammen
lignet med missalets kirkeår og med den "tavle på søndage 
og søgnedage" og "tavle på andre hellige dage", der står som 
indledning i Christiern Pedersens Ny Testamente 1529 (14), 
er der naturligvis tale om en meget væsentlig reduktion af 
den ældre festcyklus, men kollektserien forudsætter dog et 
kirkeår, der er betydeligt mere omfattende end ordinansens. 
Ved optagelsen i alterbogen 1556 blev den som nævnt tilpas
set kirkeordinansens bestemmelser, som også Wormordsens hånd
bog og Tausens postille følger. Hvad angår helligdagenes 
navne, følger kollektoversætteren ældre dansk navneskik, li
gesom Tausen, der dog er lidt mere "moderne". Wormordsen 
anvender de latinske betegnelser.

Efter de fire adventskollekter følger til juledag tre 
kollekter, "christi fødelssis nat til Christi Messe", "christ 
dag i Anden Messe" og "Christ dag til Høymesse". Alterbogen 
har kun højmessekollekten. Tausen har to prædikener, "Jule 
dag til Christmesse" og "Jule dag til Høymesse". Også Chr. 
Pedersen siger juledag i stedet for salmebogens Christ dag.
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Alterbogen har Christ! fødsels dag. Salmebogskollekterne bru
ger ikke ordet jul, som redaktøren også undgår tidligere i 
bogen (15). Til 2.og 3.juledag anvendes de gamle betegnelser 
"S.Staffens Martiris dag" og "S.Hanssis Euangeliste dag". Så
ledes også Chr.Pedersen og alterbogen, medens Tausen siger 
2.og 3.juledag. Salmebogen bringer endvidere kollekt til 
4.juledag, "De wskyldige Børns dag", som kirkeordinansen af
skaffer. Også s.e.jul kaldes "effter Christ dag". Nytårsdag 
har to kollekter. Den første er kollekten til julens octav 
(Deus qui nobis nati salvatoris), der findes i Missale Hafni- 
ense 151o, men ikke i Missale Lundense. Forlægget for
den anden nytårskollekt er ukendt. Der kan være tale om en 
selvstændig bearbejdelse, ligesom det er tilfældet med kol
lekten til allehelgen og til enkelte helgenfester, men iøvrigt 
følger oversætteren temmelig tro missalekollekternes tekst, 
som de findes f.eks. i Missale Lundense og Missale Hafniense. 
Bortset fra julen er nytårsdag den eneste helligdag, der har 
mere end én kollekt. Søndagene efter helligtrekg. tælles ef
ter ældre skik fra helligtrekg.s octav. Således kaldes l.s. 
e. helligtrekg. endnu, som hos Chr. Pedersen, "Søndag som 
falder i de otte dage" (dominica intra octavam epiphanie). 
Først den næste søndag bliver da 1.s.e.helligtrekg. (dominica 
prima post octavam epiphanie), medens den i alterbogen er 
2.s.e.helligtrekg., etc. Septuagesima og sexagesima (alter
bogen) hedder "Søndag som Alleluya affleggis" og "Søndag 
for Fastelagen". Disse gamle navne for de to søndage finder 
vi også hos Chr.Pedersen og Hans Tausen. Måske er det ikke 
tilfældigt, at denne siger "der Alleuya lagdes", da navnet 
jo ikke passer på den evangeliske gudstjeneste. Salmebogen 
har endnu kollekt til påskelørdag, "Paaske Afften". Ligesom 
tidligere i bogen anvendes også i kollektrækken "Kære Søndag" 
for s.e. midfaste (alterbogen) og i pinsekollekterne den æl
dre form "Pingetz". S.e. Kr.himmelfart hedder stadig "Søndag 
i den Octaua", medens allerede Chr.Pedersens jærtegnspostil- 
le 1515 siger 6.s.e.påske (16). Endelig har kollektrækken 
som nævnt kun 24 trinltatissøndage, missalet 25 og alterbo
gen 27.

Efter søn- og festdagskollekterne
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følger et nyt afsnit med kollekterne til de særlige helgen
dage, "Paa de andre hoffuit Høytider som och holdis til alle 
Sogne Kircker" (bl.136). De to kollektgrupper svarer til 
missalets inddeling af kirkeårets dage i "de tempore" og 
"de sanctis", jfr. også Chr.Pedersens to "tavler", medens 
alterbogen og Tausens postille samler alle søn- og hellig
dage i én gruppe. Dette afsnit indledes med kollekterne til 
de tre Mariafester, kyndelmisse (2.2), Marie bebudelse (25.3.) 
og "den dag som Maria søgte Elizabeth" (2.7.). Også Chr.Pe
dersen siger "vor Frwe dag som hun søcte Elizabeth". Kirke- 
ordinansen (1542), alterbogen og Tausen har Marie besøgelses- 
dag. Derefter følger kollekterne til allehelgen (1.11.) og 
St.Hans (24.6), samt til"S.Peders dag til Fengsel" (1.8.),
"S. Laurentz dag" (lo.8.), "S.Bartholomei dag" (24.8.), "S.Mi
chels dag" (29.9) og "S.Pouils omuendelsis dag" (25.1.) Af 
disse syv festdage anerkender ordinansen kun allehelgen, St. 
Hans og St.Mikkels. Hvorfor netop apostelen Bartholomæus er 
kommet med i dette selskab er vanskeligt at afgøre. Til sidst 
siges, at om "S.Andris (3o.ll.) S.Mattis (24.2) S.Jacobo 
(25.7.) S Philippo oc Jacobo (1.5) S Matheo (21.9.) S.Simone 
et Juda (28.lo), oc andre hues Collecter icke aldelis rette 
ere i Messe bogen", må læses allehelgenskollekten under på- 
gældendes navn. Denne kollekt er da også fremhævet ved en 
tilføjelse i overskriften, "En ræt Collect". Den omtalte mes
sebog er naturligvis det katolske missale (17) . At kollekter
ne skal være"rette" vil sige uden omtale af helgendyrkelse 
og helgeners forbøn. Apostelnavnene er iøvrigt en mærkelig 
blanding af dansk og latin.

Salmebogens kollektserie er altså udarbejdet på et tids
punkt, da aposteldagene - som ordinansen henlægger til den 
følgende søndag - endnu hører til de "hovedhøjtider som hol
des i alle sognekirker". Også festen for den ikke-bibelske 
Laurentius er medtaget. Kollekterne stammer fra tiden før re
formationens indførelse. Naturligvis er helgenfesterne ikke 
bortfaldet overalt straks efter kirkeordinansens vedtagelse, 
men hvis oversætteren havde haft kendskab til dens bestemmel
ser, ville han dog næppe have udarbejdet en ny kollektover
sættelse uden at tage hensyn hertil. Både dens omfang, navne
former og det mærkelige "gammeldags" sprog viser, at det dre-
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jer sig om en ældre oversættelse, der afspejler det evangeli
ske gudstjenesteliv i overgangsårene inden reformationens 
endelige sejr. I denne forbindelse er det nærliggende at hen
vise til messens nye afsnit med sekvenser,bl.lo3-o4, der li
geledes forudsætter, at man endnu fejrer helgendagehe (18). 
Også flere af de ældre navneformer for helligdagene i kol
lektrækken er de samme, som træffes tidligere i bogen. Anta
gelig har årstallet 1553 foran messen, "Paa det ny Corrige- 
ret oc forbedret M.D.Liii" (bl.96) og foran kollekterne, 
"M.D.Liii" (fig.2), oprindelig angivet det år, da gudstjene
sten er blevet revideret, bl.a. med tilføjelse af de nye se
kvenser, og da kollektrækken er blevet udarbejdet og optaget 
i salmebogen. Den udgave, hvori kollekterne til alle årets 
søn- og helligdage fremkom, må være bogens førsteudgave. Det 
karakteristiske for den nye salmebog er jo netop, at salmer
ne nu rubriceres efter kirkeåret, ligesom også den nye grup
pe med sekvenser redigeres efter dette princip. Fra første
udgaven stammer også titelbladet, der reklamerer med kollek
ter og bønner, som ikke fandtes i de tidligere salmebøger. 
Titelbladet er da overtaget uændret i de senere udgaver med 
tillæggene, medens førsteudgavens trykkeår efter tidens skik 
er ændret i hver ny udgave. Dette er netop tilfældet i de 
senere Lubeckudgaver af salmebogen.

Det antages som nævnt, at kollektrækken, som vi nu først 
kender fra 1553-udgaven, allerede har været med i den tabte 
udgave fra 1544.Dette er sikkert rigtigt, dog er den ikke op
taget i 1544, men allerede i en udgave fra årene før kirke- 
ordinansen, og intet tyder på, at Hans Tausen har haft med 
kollekterne at gøre. Man kan vanskeligt tænke sig Tausen i 
1544 læse kollekt for St.Laurentius! Da Palladius reviderede 
salmebogens kollektrække til optagelse i alterbogen 1556, blev 
den naturligvis tilpasset ordinansens kirkeår, som også Wor- 
mordsens messehåndbog og Tausens postille følger. Hvis Tausen 
havde optaget kollekterne i salmebogen i 1544, eller hvis han 
havde redigeret en udgave af denne, hvori de fandtes, havde 
han uden tvivl på samme måde sørget for, at den danske salme
bogs kollekter stemte overens med kirkeordinansens bestem
melser, som han selv havde været med til at udarbejde (19).
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Kollektserien stammer altså fra en tid, da der endnu ikke 
er indført luthersk kirkeordning. Formelt består den gamle 
kirkeorden stadig, ved sognekirkerne holdes de katolske hel
gendage endnu i et vist omfang. Vor salmebogsudgiver vil med 
sine kollekter komme de evangelisk sindede præster til und
sætning, så de med frelst samvittighed kan medvirke ved dis
se gudstjenester, ligesom de har brug for de øvrige kollekter, 
når de holder dansk messe og altså skal læse kollekten på 
dansk. På denne måde kan kollekternes optagelse i salmebogen 
forklares. De knytter til ved den katolske tradition, men 
viser samtidig, hvor udbredt dansk evangelisk gudstjeneste 
har været allerede før reformationens indførelse (2o). I alle 
tilfælde må det understreges, at det er et særsyn, at en lu
thersk salmebog optager en fuldstændig oversættelse af den 
latinske kollektserie. I de tyske salmebøger, som de danske 
salmebogsudgivere stadig efterligner, findes intet tilsva
rende, og det samme gælder de lutherske kirkeordninger og 
agender.

I Formula missæ 1523 bibeholder Luther kollekten på dens 
hævdvundne plads i messen, og han har intet at indvende mod 
brugen af disse katolske kollekter, blot de er "rene" (21).
Det var dog kun et begrænset antal af disse, der blev oversat 
og benyttet ved den tyske evangeliske gudstjeneste. Det skyl
des bl.a., at man forlod den hidtidige praksis med skiftende 
kollekter til hver søndag. Da kollekten nu skulle være me
nighedens bøn, var det mere hensigtsmæssigt kun at anvende 
et mindre antal kendte kollekter, ligesom der var behov for 
bønner med et rigere og fyldigere udtryk for menighedens 
bøn til Gud end de ganske korte missalekollekter. Luther gik 
her i spidsen med ialt 18 kollekter, hvoraf de fleste er frie 
oversættelser og bearbejdelser af missalekollekterne, ofte 
med stof fra flere kollekter, medens enkelte er nye bønner, 
som Luther selv har formuleret. De tidlige evangeliske guds
tjenesteordninger har som regel kun én kollekt, der åbenbart 
anvendes som en art mønsterkollekt. De lutherske kirkeord
ninger har et begrænset antal kollekter, dels oversatte og 
bearbejdede, samt enkelte nye. Kun den preussiske kirkeord
ning 1525 har en oversat kollektrække, der dog ikke vandt
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udbredelse. Af salmebøgerne har kun J.Spangenbergs fra 1545 
et større antal (35) kollekter, hvoraf halvdelen er Luther- 
kollekter, andre af Spangenberg og kun 8 oversættelser af de 
latinske kollekter. Derimod kendes enkelte bønnebøger, der li 
gesom senmiddelalderens tyske bønnebøger har kollektoversæt
telser til alle årets søn- og helligdage. I 154o'erne frem
kom en ny kollekttype med Veit Dietrichs tekstkollekter. De 
stammer fra hans postiller, der efter hver prædiken har et 
kort sammendrag af dagens tekst i bønneform. De var ikke be
regnet til gudstjenestebrug, men vandt hurtig udbredelse og 
optoges i kirkeordningerne, dog kun i begrænset antal. Først 
i århundredets slutning vender man i Tyskland tilbage til den 
tidligere ordning, hvorefter hver søn- og helligdag har sin 
særlige kollekt (22).

Den danske kirke gik på dette område sine egne veje, lige
som den svenske (23). Malmømessen 1529 har to kollekter, hvor 
af den ene Luthers Fra Deutsche Messe. Messehåndbogen, Malmø 
1535 (24), aftrykker kun denne, men tilføjer: Eller en anden 
kollekt "efter tidens lejlighed". Wormordsens messehåndbog 
1539 har ligeledes Luthers kollekt, men tilføjer, at præsten 
også kan læse en anden kollekt "efter lejligheden" af de 
kollekter, der står sidst i bogen. Hermed menes antagelig 
dagens kollekt (collecta de tempore), og det er vel også den 
der tænkes på, når kirkeordinansen taler om "kollekten". Dog 
ophæver ordinansen ikke det frie kollektvalg (25) . Peder 
Palladius' alterbog har kollekter til alle årets søn- og hel
ligdage, både salmebogens oversættelse af missalekollekterne 
og, som alternativ, Veit Dietrichs kollektrække, fra Niels 
Palladius' udgave af dennes postille (26). Den danske alter
bog er her helt afvigende fra de samtidige tyske agender. 
Missalekollekterne i Wormordsens håndbog og i salmebogen vi
ser, at man i Danmark meget tidligt har genoptaget den ka
tolske tradition med faste kollekter til alle søn- og hellig
dage .

Størst betydning har salmebogskollekterne haft. Det var 
dem Palladius optog i alterbogen, de har haft størst udbre
delse, og de er også de ældste. Hvornår de er fremkommet vi
des ikke. Vi har ovenfor argumenteret for, at salmebogens
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grundstamme med kollekterne ikke som hidtil antaget er fra 
1544, men må stamme fra 153o'erne. Til sidst skal peges på 
et hidtil overset bevis for, at dens kollekter har forelig- 
get i hvert fald i slutningen af ISSo'erne, da de er benyt
tet ved udarbejdelsen af kollektrækken i Wormordsens hånd
bog .

Engelstoft og Severinsen hævdede som nævnt, at salmebo
gens kollektoversættelse er selvstændig i forhold til hånd
bogens, og Gierow og Lindquist siger ligeud, at de to over
sættelser er indbyrdes uafhængige (27). Det sidste er ikke 
rigtigt. Håndbogens kollekter gør i flere tilfælde indtryk 
af at være en friere, mere ordrig omredigering af salmebo
gens, hvorved dennes værste "knuder" og kunstige ord er 
undgået. Men desuden kan der peges på en lang række sætnin
ger, der er så enslydende i de to kollektrækker, at de ik
ke kan være indbyrdes uafhængige, selvom de har missale
teksten som fælles forlæg. De følgende eksempler, der kunne 
suppleres med flere andre, vil vise dette. Først citeres 
den pågældende sætning fra missalet (Missale Lundense), der
næst fra salmebogen og fra håndbogen.

(juledag)
Da nobis,quæsumus...,ut qui nova incarnati verbi tui luce 
perfundimur, hoc in nostro resplendeat opere, quod per fidem 
fulget in mente
Vi bede, giff oss som offuerskinnis met dit Ordz Ny Liuss 
der mandom haffuer anammet. At det maa liuse vor gerning 
som ved troen skinner i hiertet
Vij bede...att du vilt giffue oss som offuerskines medt dit 
ords ny liusses skin, der mandom haffuer anammed Att det maa 
liuse vdurtis i vore gerninger, huilked som vid troen skiner 
i vore hierter

(s.e.jul)
ut in nomine dilecti filii tui mereamur bonis operibus abun- 
dareAt wi maatte i din elskelige Søns naffn bliffue rige i gode 
gerninger
Att vij i din elskelige søns naffn maa bliffue rige i gode 
gerninger

(fastelavns s.)
atque a peccatorum nostrorum vinculis absolutos ab omnia 
nos adversitate custodi
oc naar du haffuer løsd oss aff vore Synders baand saa be- 
uare oss fra all genuordighed
at nar du haffuer frelst oss fra vore synders bond oc snare 
Saa verdes att beuare oss fra all modgang oc genuordighed
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(3.s.i faste)
atque ad defensionem nostram dexteram tuæ majestatis extende 
Oc vdreck din Maistatz høyre haand til vor beskermelse 
oc vdrek din maiestetis høgre hand til vor beskermelse

(2.s.e.påske)
fidelibus tuis perpetuam concede lætitiam, ut quos perpetuæ 
mortis eripuisti casibus, gaudiis facias sempiternis perfrui 
Giff dine Tro Christne en euig frøydt, at du vilde lade dem 
och nyde de euige glæder, der du haffuer friid fra den euige 
Døds fald
giff dine tro tienere den euige giede, at lige som du haffuer 
frelst oss fra den euige dødz fald, att vij maa oc saa nyde 
de euige gieder

(3.s.e.påske)
da cunctis, qui Christiana professione censentur, et illa 
respuere, quæ huic inimica sunt nomini
Giff alle som regnis ath vere Christne, ath forsmaa de tin- 
gist som ere emod det Christelige naffn
at giffue alle som ville regnes at vere christne at forsmaa 
de ting som ere emod Christendoms naffn

(4.s.e.påske)
da populis tuis id amare, quod præcipis, id desiderare,quod 
promittis
Lad dine folk elske det du biuder, och det begere som du loffuer
att du lader dit folk elske oc ville det som du biuder, oc begere det som du dem loffuer

(3.pinsedag)
Adsit nobis, quæsumus...virtus spiritus sancti, quæ et corda 
nostra elementer expurget,et ab omnibus tueatur adversis 
wi bede Lad den Helligaandz krafft oss altid vere til stæde, 
Huilcken der baade miidelige skal rensse vore hierter, oc 
altid fra alt det oss er emod beskerme
Vy bede at din helligeaandz krafft maa altid vere hos oss 
som vore hierter miidelige skall rense oc altid oss skal be
skerme fra alt det som oss er emod (28).

Disse citater viser tydeligt, at salmebogens kollektover
sættelse er benyttet ved udarbejdelsen af håndbogens. Wor- 
mordsens messehåndbog er trykt af Oluf Ulricksen i Malmø. Af 
kolofonen fremgår, at den var færdigtrykt d.17.april 1539. 
Wormordsens fortale, hvori det overdrages Claus Mortensen at 
udarbejde bogen, er dateret Malmø tirsdag "effter Laurentii" 
(13.8.) 1538 (29). Messebogens egentlige redaktør er altså 
Claus Mortensen, Malmøs reformator, der i 1529 havde udgivet 
messen og salmebogen, og det må være ham, der har oversat 
kollekterne. Til dette arbejde har han altså benyttet salme
bogskollekterne, som derfor må have foreligget i hvert fald 
1538.
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I slutningen af salmebogens kollektoverskrift (fig.2) 
siges, at dette afsnit også indeholder "mange andre flere 
atskillige deylige Bøner". Disse mange dejlige bønner fin
des ikke længere i denne gruppe. Den indeholder kun guds
tjenestekollekter. Men efter bogens 1.tillæg følger bl.lSo-

155 en gruppe bønner 
med overskriften:"Her 
effter følger nogle dey
lige oc trøsterige Bø
ner..." (fig.3). Her har 
vi åbenbart de dejlige 
bønner, som kollektover
skriften stiller i ud
sigt. Disse bønner må 
derfor antages oprinde
lig at have hørt til 
kollektgruppen. Man har 
hidtil med Severinsen 
antaget, at de først er 
tilføjet i en senere ud
gave, enten sammen med 
1.tillæg eller senere. 
Der kan dog næppe være 
tvivl om, at de har hørt 
med til bogens grund
stamme og således afslut 
tet førsteudgaven fra 
153o'erne. I næste udga- 

Fig.3 ve med 1.tillæg er bøn
nerne da blevet anbragt

efter dette, så de stadig stod sidst i bogen. Derimod er kol 
lekterne, der jo hører til gudstjenesten, blevet stående li
ge efter messen, og det samme gælder den lille slutningssal
me. Senere er 2.tillæg og de latinske sange føjet til, men 
i salmebogens Lubeckudgaver (1556-68) er der atter flyttet 
om på bønnerne. De står her efter 2.tillæg, altså igen ef
ter salmerne, nu dog med de latinske sange til allersidst. 
Går vi ud fra, at denne bønnegruppe oprindelig har hørt til
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bogens førsteudgave, må den altså dateres nogle år tidligere
end hidtil antaget, hvad der heller ikke er noget til hinder
for. Alle bønnerne, ialt 11, stammer fra to danske bønnebøger
fra 1531 og 1533. Vi bringer her først en fortegnelse over
bønnerne med angivelse af overskrift og begyndelse:

En Bøn at læse naar Mennesken vil gaa til det høyuerdige 
Sacramente.

1. O Almectige, euige, Barmhiertige Gud. Jeg arme elende Syn
dere er kalled oc buden til din dyre oc kaastelige naduere.
En anden naaderig bøn, som mand skal met en fast Tro i 
hiertet tencke oc sige Naar mand gaar til Gudz Bord. D.M.L.

2. O Herre, huad er det, ath ieg icke er verdig, ath du ind- 
gaar vnder mit Tag...
En almindelig tacksigelse effter det vndfangne Sacramente. 
D.M.L

3. Wi tacke dig almectige Herre Gud at du haffuer met disse 
salige gaffuer vederquegit oss...
Der nest sig

4. Jeg tacker dig o edle Jesu, at du haffuer skapt oc vduald 
mig til denne kaastelige edle oc dyrebare spise...
En anden Bøn

5. Loffuit oc tackid vere Gud vor Fader, som oss haffuer verde 
lige skapt til at komme til disse sine naadis rigdomme oc salige spise...
Kong Salomonis Bøn, om timelig liffs nødtørfft oc næring. 
Prouer. XXX.

6. Tvenne haande beder ieg aff dig O Herre
Salomonis Bøn om vissdom. Sapiente. ix.

7. O Vore Fædrers Gud oc barmhiertighedens Herre...
En Bøn til at bede met om ith ydmygt, rent oc kyst leffnet 
Ecclesiastici xxiii.

8. O Herre, en fader oc Gud offuer mit leffnit, Giff mig icke 
øynes hoffmod...
En Bøn til Christum.

9. O Herre Jesu Christe, dw haffuer sagt till dine Apostle, 
Freden giffuer ieg eder...
Den tolffte Psalme.

lo.O Herre formere mig Troen, oc hielp min vantro...
Den Trettende Psalme. Til at bede i Nød 

11.0 Herre huor lenge viltu saa slæt forglemme mig...
De ni første bønner findes, som påvist af Gierow (3o), i 

En ny Bedebog, der blev trykt af Hans Walther i Magdeburg i 
1531 (31). Også kalendariet foran i salmebogen har hentet stof 
herfra (32). Bedebogens hovedkilde er Sluters Bedebokelyn nye, 
Rostock 153o (33), men også andre af reformationstidens bønne
bøger er benyttet. De første fem bønner har salmebogsredaktø
ren fra et afsnit i En ny Bedebog, der bringer bønner til guds
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tjenesten. De står her i samme rækkefølge (bl.T 2-4)/ligesom 
tekster, overskrifter, Luthers initialer etc. er ordret ef
ter forlægget (med et par ubetydelige ændringer). Det er fem 
nadverbønner, nr. 2 stammer fra Luthers Sermon von dem wiirdi- 
gen Empfang des Leichnams Christi, 1521, nr.3 er Luthers 
kendte nadverkollekt fra Deutsche Messe 1526 - den er op
taget i Malmømessen og findes derfor allerede tidligere i bo
gen, bl.l2o - nr. 5 er fra J.Agricolas Fragestiicke fiir die 
jungen Kinder, 1528. Bedebogens udgiver har dog ikke selv 
samlet alle disse bønner. Det pågældende afsnit er overtaget 
fra Feuerzeug christlicher Andacht, en af reformationstidens 
mest udbredte bønnebøger (34).

Forud for dette afsnit har En ny Bedebog en gruppe med 13 
bibelske bønner, overvejende fra gammeltestamentlige og apo
kryfe skrifter. Dette udvalg af bønner stammer fra Otto 
Brunfels' Biblisch Betbiichlein, der udkom i Strassburg 1528 
og blev optrykt flere gange. De bibelske bønner var meget 
yndede i reformationsårhundredet og forekommer ofte i dansk 
andagtslitteratur. De tre følgende bønner (nr.6-8), Salomos 
Ordsprog 3o, 7-9, Salomos Visdom 9,l-6+lo-12, og Sirach 23, 
4-6, har salmebogsredaktøren overtaget ordret fra dette 
afsnit i En ny Bedebog (35).

Også den følgende "Bøn till Christum" har vor redaktør 
fundet i den danske bønnebog. Den stammer fra Baselreforma- 
toren Jobs. Oecolampadius' Das Testament Jesu Christi, 1523, 
en af de tidligste evangeliske messeordninger. Skriftet er 
optaget i Sluters nedertyske bønnebog og herfra oversat til 
den danske (36).

De to sidste tekster i denne gruppe er si.12 og si. 13 
i bønneform. Davidssalmerne spillede som bekendt en vigtig 
rolle både i senraiddelalderen og på reformationstiden. Salme
oversættelser og salmeparafraser forekommer hyppigt i opbyg
gelseslitteraturen. Et af de vigtigste skrifter af denne art 
er Georg Schmaltzings salmeparafraser i bønneform. Der Psal
ter Davids, der udkom i Zwickau 1527 og optryktes adskillige 
gange. En dansk oversættelse udkom i Magdeburg 1533, trykt 
af Hans Walther. De to sidste bønner stammer herfra (37).

Fra disse to danske bønnebøger. En ny Bedebog og Schmalt-
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zings salmebønner, har salmebogsredaktøren sammenstykket sit 
udvalg af bønner og derefter føjet dem til kollekterne. Efter 
vor opfattelse har kollekter og bønner altså oprindelig ud
gjort én gruppe, og denne opfattelse kan også på anden måde 
sandsynliggøres. Den ovennævnte tyske bønnebog, der er benyttet 
til kollektoversættelsen, indeholder som nævnt foruden kollek
ter også et stort antal af bønner af anden art, bl.a. nadver
bønner og bibelske bønner, og det er formodentlig den (i en 
tidligere udgave), som vor redaktør har lagt til grund, da han 
bestemte sig til at optage et afsnit med kollekter og bønner 
i sin salmebog. Kollektoverskriften (fig.2) har da også en vis 
lighed med den nedertyske bønnebogs titel (38) , og de fleste 
af de udvalgte bønner har redaktøren kunnet finde i bogen (39) 
Medens kollekterne måtte oversættes, fandtes allerede gode 
oversættelser af bønnerne i En ny Bedebog, der blot kunne over 
tages. Dette forklarer også den sprogligt ujævne oversættelse 
af kollekter og bønner. Hele gruppen med gudstjenestekollek
ter og private bønner må derfor antages at være udarbejdet 
samtidig og til salmebogens førsteudgave, og de mange ligheds
punkter af saglig og sproglig art mellem dette afsnit og den 
øvrige del af bogen peger også på, at det er salmebogsredaktø
ren der har oversat kollekterne. Hertil kommer, at det som 
nævnt er et særsyn, at en selvstændig kollektrække optages i 
salmebogen. Noget tilsvarende kendes ikke fra tyske salmebø
ger, som den danske salmebog stadig efterligner. Enkelte kol
lekter og bønner forekommer ofte, og et afsnit med bønner el
ler en selvstændig bønnebog eller et andet opbyggelsesskrift 
blev et hyppigt supplement til salmebogen (4o). På samme måde 
har vor redaktør villet modernisere sin nye salmebogsudgave 
med denne mini-bønnebog. Således forstået bliver den danske 
salmebog ikke så a-typisk, som den ved første øjekast tager 
sig ud (41).
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NOTER.
1. Facsimileudg.med efterskrift af P.Gamrath, 1944.
2. Facsimileudg. i Danske Messebøger fra Reformations

tiden, 1959.
3. P.Severinsen: Dansk Salmedigtning i Reformationstiden, 

Kirkehist.Saml. 5.r.II,279 flg. Jfr. E.Dal: Hans Thomis- 
søns Salmebog 1569-1676, s.8 i facsimileudg. af Thomis- 
sens Salmebog, 1968.

4. C.T.Engelstoft: Liturgiens Historie s.163. - Kollekter
ne, også fra missalet (Missale Lundense), alterbogen og 
de to nedenfor nævnte tyske bønnebøger, er optrykt i 
Gudstjenestekollekterne (For Kirke og Teologi 4-5),1953, 
s.26 flg.

5. Severinsen s.283.
6. Peder Palladius' Danske Skrifter ved Lis Jacobsen, III, 

314 flg.
7. Lis Jacobsen: Af Alterbogens Krønike, Teol.Tidsskr.

3.r.9 (1918), s.36. Det hævdes også her, at kollekter
ne "går tilbage til en tid, der ligger før kirkeordi- 
nansens affattelse".

8. K.Gierow: Den evangeliska bonelitteraturen i Danmark 
1526-1575 (1948), s.l8o.

9. David Lindquist: Evangelisk bonelitteratur i Danmark, 
Kirkehist.Saml. 6.r.VI, 174 flg.

10. C.Borchling u. B.Claussen: Niederdeutsche Bibliogra- 
phie 1, 615 (nr.1363). Fr.Hiilsse: Beitråge z.Gesch. 
d.Buchdruckerkunst in Magdeburg, Geschichts-Blåtter f. Magdeburg 1882, s.34 flg.

11. Efter kollekterne til søn- og festdage følger bl. hel
genkollekter, kollekter for alle stænder, bibelske bøn
ner, skrifte- og nadverbønner, morgen- og aftenbønner, 
bordbønner og mange andre lejligheds-bønner

12. Lindquist har desuden fremdraget en anden tysk kollekt- 
og bønnebog, der er benyttet ved kollektseriens revision 
og optagelse i alterbogen 1556. Som ovenfor nævnt har 
alterbogen til enkelte dage en anden kollekt end salme
bogen. Lindquist påviser, at 5 nye kollekter i 1556 - 
fastelavns s., 1.s.e.påske, 25.-27.s.e.trin. - stammer 
fra Mickael Coelius' meget udbredte bønnebog,"Wie ein 
Christ Gott teglich dancken...sol", 1556 (1548). Lind
quist s.179 flg. Coelius' betydning er iøvrigt ikke be
grænset til de 5 nævnte kollekter. Palladius har, som 
allerede påpeget af Severinsen, bearbejdet nogle af de 
senere trinitatiskollekter, og det er tydeligt, at han 
her benytter Coelius' bønnebog, som også spores enkelte 
andre steder. Jfr. Gudstjenestekollekterne s.318 not.9.

13. Danske Kirkelove, udg. af H.F,Rørdam, 1,66 f.
14. Facsimileudg. i Danske Bibelarbejder fra Reformations- tiden II, 195o.
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15. Her skal blot nævnes et enkelt karakteristisk eksempel. 
Salmen "Alle Christne fryde sig nu" har i Malmøsalmebo- 
gen 1533 overskriften "Denne sang siungis om Julen". Det 
er nu ændret til "om Jesu Christi fødelssis tiid" (bl.74).

16. Christiern Pedersens Danske Skrifter, udg. af Brandt og 
Fenger, 11,67.

17. Gierow s.18o antager fejlagtigt, at der er tale om en 
nu tabt messebog fra tiden mellem 1539 og 1544.

18. Salmebogen anviser langt flere sekvenser til kirkeårets 
søn- og helligdage, end kirkeordinansen tillader. Til 
sidst siges, at "Alle andre Helgens Dage maa siungis ... 
Benaade oss euig Gud, som haffuer alle Helgen naade teed. 
Eller som haffuer S.Peder S.Pouil et cete. N." (nornen).

19. I forordet til passionshistorien i postillens l.del (fac- 
simileudg. ved Bjørn Kornerup, 1934) siger Tausen, hen
vendt til "alle danske enfoldige sognepræster", at den 
postille, hvormed han nu har tjent dem, er "til alle søn
dage oc høytider, som her effter holdes skulle om aaret 
effter Reformatzens wdwisning". - I sin (utrykte) over
sættelse af Veit Dietrichs kollekter følger Tausen det 
danske kirkeår og udskyder derfor 14 af Dietrichs kollek
ter til dage, der ikke længere fejres i Danmark, bl.a. 
aposteldagene; dog er ejendommeligt nok kollekten til 
Paulus' omvendelsesdag medtaget. Smaaskrifter af Hans 
Tausen, udg. af H.F.Rørdam, s.273. Gudstjenestekollek
terne s. 342.

20. Jfr. hertil forordet i de københavnske prædikanters ri
tualhåndbog fra 1535 (i Skrifter fra Reformationstiden I, 
197o, jfr. Martin Schwarz Laustens indledning s.XII).
I forordet til "alle kristelige sognepræster i Danmark" 
fra "vi prædikere i København" undskyldes først bogens 
forsinkede udgivelse p.gr.a. krigen. At de nu har frem
skyndet den, skyldes "eders egen begiering som wij daglig 
formercke eder ath haffue til sodanne bøger ath faa".
Med denne vor "flittighed" vil vi tjene eder, at I måtte 
vide "wor kirckes skick" (den ordning for de kirkelige 
handlinger som bruges i København), indtil Gud under os 
en samdrægtig ordinans over det ganske rige, efter hvil
ken vi gerne lader denne vor skik forbedres.

21. "Tertio sequens oratio illa seu collecta, modo sit pia 
(ut fere sunt quae dominicis diebus habentur), perseveret 
ritu suo, sed ea duntaxat unica". Luthers Werke. Weimar 
Ausg. XII,2o9.

22. P.Althaus: Forschungen z. evang. Gebetsliteratur, 1927, 
s.174 flg. Hans-Ludwig Kulp: Das Gemeindegebet im chr. 
Gottesdienst, i Leiturgia 11,1955, s.399 flg. Gudstjene
stekollekterne s.333 flg.

23. Jfr. David Lindquist i Gudstjenestekollekterne s.4o9 flg. 
E.Rohde: Svenskt gudstjånstliv, 1923, s.78 flg.

24. Facsimileudg. i Reformationstidens danske Messebøger,
1959.
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25. Danske Kirkelove 1,57. 12o. I ordinansens gennemgang af 
messen siges blot, at præsten "læser kollekten", på 
dansk, og kun én, med mindre "tidens nødtørftighed" kræ
ver endnu én. I ordinansen 1539 er tilføjet, at håndbø
ger, missaler og andre liturgiske skrifter med nye sange, 
præfationer, bønner og kollekter ikke må udgives uden 
universitetets og superintendenternes tilladelse. Hver 
sognepræst kan for sig gøre kristelige kollekter, også 
til højtiderne, men de skal være ganske korte. Det er 
ikke nødvendigt, at der alle steder bedes på samme måde 
med foreskrevne ord, dersom man ellers ret påkalder Gud.

26. Martin Schwarz Lausten: Niels Palladius, 1968, s.61 flg. 
Gudstjenestekollekterne s. 344 flg.

27. Gierow s.223. Lindquist s.174.
28. Ordet "altid", der forekommer to gange både i salmebogens 

og i håndbogens kollekt, har ikke noget forlæg, hverken
i missalet (Missale Lundense, Missale Hafniense) eller 
i Bedebock. I Breviarium Roschildense 1517 er indføjet 
et "semper" foran tueatur (bl.l89r).

29. Et af de bevarede eksemplarer har "effter Martini"
(12.11), jfr. E.Dal. i Danske Messebøger fra Reforma
tionstiden s.154 f.

30. Gierow s.181 f.
31. "Een ny Bedebog aff then hellige serifft". Gierow s.42 

flg. N.K.Andersen: Confessio Hafniensis, 1554, s.446 f.
32. Gierow s.63. Merete Geert Andersen: Kalendarierne i vore 

ældste salmebøger, Hymn. Medd. 1976, s. 114 flg.
33. Gierow s.59 flg. G.Bosinski: Das Schrifttum des Rostocker 

Reformators Joachim Sliiter, 1971, s.85 flg.
34. Gierow s.66 flg. 73.
35. Gierow s.52 f.
36. Gierow s.51. 65.
37. "Dauids Psalter giord wdi Bøner...aff Georgio Smaltzing". 

Gierow s.83. N.K.Andersen:Confessio Hafniensis s.459. - 
Gierow har ikke bemærket, at de to salmebønner stammer 
fra Schmaltzing-oversættelsen.

38. "Ein Christlick Bedebock, Darinne de Collecten edder Bede 
der hilligen Kercken, dorch das gantze jar verdiideseket, 
vnde vele andere schone gebede vor alle nodtsaken der 
christenheit...thosamen gedragen synt".

39. De tre takkebønner efter altergang (bl.152) findes, i 
samme rækkefølge, men uden overskrift, i Bedebocks til
svarende gruppe, "Na der entfanginge des hilligen Sacra- 
mentes Bede vnd dancksegginge" (bl.160-161). De tre bøn
ner fra visdomslitteraturen har Bedebock bl.84-85 (sam
me rækkefølge og overskrifter) og den følgende bøn til 
Kristus bl.176 (i en lidt anden redaktion).

40. Den nedertyske salmebog blev ofte udgivet sammen med 
Sliiters bønnebog, første gang af Hans Walther i Magde-
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burg 1534. J.Bachmann: Geschichte d.evang.Kirchengesanges 
in Mecklenburg,1881, s.39 m.henvisn. Bosinski s.144. 217. 
Om "medindbundne" skrifter i salmebogens Lubeckudgaver og 
i Thomissens duodezudgaver, N.K.Andersen: Ludwig Dietz' 
Salmebog 1536 (1972), s.99 not.9. Dal s.37.

41. Endelig må det nostalgisk tilføjes, at vi stadig bruger 
en af salmebogens kollekter, tilmed en af de få, som den 
anonyme oversætter selv har formuleret. Da Palladius op
tog Veit Dietrichs kollektrække i alterbogen 1556, var 
dermed de gamle missalekollekters skæbne beseglet, og ved 
alterbogsrevisionen i 158o blev de udeladt.Veit Dietrichs 
kollekter sejrede og har siden været i brug, men da 
Dietrich ikke havde nogen kollekt til allehelgen, over
tog man i 158o denne fra den gamle kollektrække.

DYBT HÆLDER ARET
Efterskrift til nedenstående 
litterære analyse findes un
der Redaktionelt. red.

Af HERLOV BRIX

De første 6 vers af salme nr.49 i Psalmebog for Kirke og 
Hjem (DDS 679) danner et afsluttet hele, der er opbygget efter 
et snildt og stringent mønster. Den næsten matematiske nøjag
tighed, hvormed der er arbejdet, er typisk for den "lyriske 
arkitekt" Ambrosius Stub. Et hovedtræk i mønsteret er opde
lingen af de 6 vers i 3 x 2. Versene sidestilles derfor parvis

1.
Dybt liælder Aaret i dets Gang; 
Snart ødes Eng og Lund.
Farvel,med al din Lyst og Sang, 
Du korte Somnerstund!

Snart sukker Vinterstormens Røst: 
"Alt visner og forgaaer!"
Lad visne kun! Jeg veed den Trøst 
Som ligefuldt bestaaer!

Førstelinien "Dybt hælder Aaret...." er værkets hovedover
skrift, som meddeler situation og stemning. I de to næste li
nier svinder livsudfoldelsen henholdsvis i naturen (Eng og 
Lund) og blandt mennesker (Lyst og Sang). Sådanne miniaturer, 
hvor der til det yderste er økonomiseret med ordene, er et 
Stub-speciale. Vers 1 danner sammen med første halvdel af vers 
2 en indledning, der afsluttes med "Alt visner og forgaaer."

Den anden halvdel af vers 2 er en "mellemstation", hvor 
digteren et øjeblik kommer til syne og giver os et ord med på
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vejen. Samtidigt er de to linier en indledning - en ny over
skrift - til det følgende.

Lad visne kun! Jeg veed den Trøst,
Som ligefuldt bestaaer!

3. 4.
Lad Solen korte af sin Vei, 
Og Natten voxe til- 
Guds Vældes Arm forkortes ei; 
Hans Viisdctn far' ei vild!

Lad gulne hvert et Blad paa Qvist, 
Lad falire alle Straae- 
Guds Kjærlighed, jeg veed. for vist 
Omskiftes ikke saa!

Overskriftens "Lad visne kun!" uddybes i de to vers: "Lad 
solen korte....", "Lad gulne....", "Lad falme...."

Her må indskydes en bemærkning til vers 3, linie 4: "Hans 
Viisdom far' ei vild". Linien er ude af trit med de øvrige, 
både hvad stil og idé angår. Der har formentlig været en brist 
i det gamle håndskrift, som Boye har haft i hænde.

Rimet "til" - "vild" er ukorrekt set i forhold til værkets 
øvrige rim, der er mundrette og sikre som overalt i Stubs 
digtning. Linien mangler meningssammenhæng med det foregåen
de (bortset fra den pauvre association til ordet "Vei"). Li
nie 4 må derfor søges rekonstrueret. Det ses, at vers 3, li
nierne 3 og 4 er sidestillet med de tilsvarende linier i 
vers 4, begge med relation til "overskriften" ("Som lige
fuldt bestaaer"). I vers 4 tales om "Guds Kjærlighed", i vers 
3 om "Guds Vælde". Linie 4 må fortsætte tankegangen med:"Den 
rækker som han vil." Rimet kommer i orden, og det samme gæl
der meningssammenhængen. Rækkevidden af "Guds Vælde" er alene 
afhængig af hans vilje. Ordet "rækker" bliver derhos side
ordnet ordet "voxe" i linie 2.

Den tanke, der er udtrykt i vers 3 genfindes i Stubs Aria 
nr.19 ("Eya, hvor Synden trykker"), som i førsteverset har:

Kan Almagts Arm dog naae.
Hvor langt jeg end vil gaae

(underforstået: Ja!)
Vi er nu ved et punkt, der er afgørende, dels for forstå

elsen af digterværket, dels for bedømmelsen af spørgsmålet om 
digterens identitet.

Som foran påpeget endte vers 2 med en "mellemstation" / som
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samtidigt er overskrift til det næste. Nu sker nøjagtigt det 
samme:

Guds Kjærlighed, jeg veed for vist. 
Omskiftes ikke saa!

Disse linier i vers 4 indleder de to næste - og sidste - 
vers.

Der sker yderligere det, som er kendetegnende for Ambrosi
us Stub, at han nu selv træder frem på scenen. Det har varet 
lidt længere end sædvanligt. Til gengæld har han ved hjælp 
af "mellemstationerne" forberedt sin entré artistisk perfekt 
med ordene "Jeg veed" som diskret anbragte optakter til de 
to sidste vers, hvor ordene nu sættes i spidsen.

5. 6.
Jeg veed, hvor Glæden har sit Hjem, 
Naar øde Mark staaer hvid;
Hiint Frydechor fra Bethlehem 
Forstunmer ingentid!

Jeg veed, hvor Haabet grønnes da 
Naar Alting falmer her;
Min Frelsers Træ paa Golgatha 
En evig Krone bær!

Ambrosius Stub har for skik at indramme sine digtervær
ker således, at begyndelse og slutning føjes sammen. Her sker
det med en dobbeltsløjfe:

Vers 1.
Snart ødes Eng og Lund.
Farvel,nved al din Lyst og Sang,
Du korte Scmmerstund!

Vers 2.
"Alt visner og forgaaer!"
Lad visne kun! Jeg veed den Trøst, 
Som ligefuldt bestaaer!

Vers 5.
Naar øde Mark staaer hvid; 
Hiint Frydechor fra Bethlehem 
Forstummer ingentid!

Vers 6.
Naar Alting falmer her;
Min Frelsers Træ paa Golgatha 
En evig Krone bær!

Som det ses, er versene og de deri indeholdte miniaturer 
parvis linie for linie samstemt.

Boyes tilføjelse tager udgangspunkt i midten af det fore
gående med et ekko, nemlig optakten "Lad..."

Lad synke kun, med Løvets Fald,
Hver Markens Blomst i Rad;
Min Tro paa Ham bevare skal 
Sit friske Hjerteblad!
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Han lover mig en evig Vaar,
Trods Vinterstorm og Død;
Thi Livet frem af Graven gaaer.
Som Christus gjennembrød!

Indholdet er i det hele nærmest gentagelser, der er ud
trykt i en stil - med et stænk af romantik og et lille 
pluk hos Brorson - der afviger fra den foregående.

De to vers kan ikke rummes indenfor den stramme systema
tik, som behersker de første 6 vers. Også på anden måde mang
ler forbindelse. Der går en farveskala igennem de foregående 
vers: I vers 3 svinder lyset, i vers 4 gulner bladene (og strå 
falmer), i vers 5 er marken hvid og i vers 6 er vi tilbage i 
sommerens grønne farve.

Men foruden farverne slutter også "ordmusikken" med vers 6. 
Nogle iørefaldende træk skal her kort påpeges:
Allerede indledningen "Dybt hælder Aaret..." synger på voka
lerne y - æ -å, hvis blide fald illustrerer den beskrevne 
situation og stemning. Ordmelodien skifter i sidste linie 
"Du korte Sommerstund", hvor vokalerne u - o - o - u, for
bereder det suk, som vers 2 beretter om. Disse musikalske 
effekter kan ikke være opstået tilfældigt. Det samme gælder 
de kvidrende i'er, som omgiver "Frydechoret" i vers 5.

Rundt om i Stubs digtning findes træk af denne art.
Efter Stubs "melodibog", der naturligt følger tendenserne 

i vort sprog, bevæger ædle følelser sig gerne over vokaler
ne "æ" og "ø". Vokalen "æ" høres især: Guds Vælde og Kærlig
hed, Glæde, Bethlehem - sluttende med den kære vokal i en 
længere række: Frelsers Træ - ævig (Stubs stavemåde) - bær.

Efterklange fra "Dybt hælder Aaret" findes adskillige 
steder hos Boye. Af interesse i forbindelse med kommentaren 
foran til vers 3 er følgende indledning til Boyes efterårs
salme (1854-udgaven bd.II nr.xxviii): "Guds Vældes Arm hvor 
den er stærk! Til alt han den udrækker!"

Boye omarbejdede senere hele teksten på en måde, der vidner 
om, at han ikke har haft sans for værdierne i værket og der
for ikke kan have stået for den oprindelige tekst. Den ændre-
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de udgave findes i "Psalmer og Aandelige Digte", 1854, bd.3, 
side 191, med den forbavsende melodiangivelse: I Østen stiger 
Solen op....

Lad Solen korte af sin Vei3 
Og Natten voxe til - 
Guds Naades Arm forkortes ei3 
Hans Road ei fare vild!

Lad gulne hvert et Blad paa Qvist, 
Lad falme Blomst og Straa - 
Guds Kjærlighed, jeg veed forvist. 
Omskiftes ikke saa!

Lad sukke Vinterstormens Røst:
"Al Verdens Lyst forgaaer" - 
Jeg eier dog saa tryg en Trøst,
Der ligefuldt bestaaer!

Jeg veed, hvor Glæden har sit Hjem, 
Naar øde Mark staaer hvid:
Hiint Frydeohor ved Bethlehem 
Forstummer ingentid!

Jeg veed, hvor Haabet grønnes da, 
Naar Alting visner her:
Min Frelsers Træ paa Golgatha 
En varig Krone bær!

Han lover mig en evig Vaar,
Trods Vinterstorm og Død:
See! Livet frem af Graven gaaer.
Som Chris tus gjennembrød!

Dybt hælder Aaret.

1. Dybt hælder Aaret i dets Gang; 
Snart ødes Eng og Lurd.
Farvel, med al din Lyst og Sang, 
Du korte Saimerstund!

2. Snart sukker Vinterstormens Røst: 
"Alt visner og forgaaer!"
Lad visne kun! Jeg veed den Trøst, 
San ligefuldt bestaaer!

. -Lad visne kun! Jeg veed den Trøst, 
San ligefuldt bfestaaer!

3. Lad Solen korte af sin Vei, 
Og Natten voxe til - 
Guds Vældes Arm forkortes ei; 
Den radeker son han vil!

5. J£
Naar øde Mark staaer hvid; 
Hiint Frydeohor fra Bethlehem 
Forstummer ingentid!

4 .-dlad gulne hvert et Blad paa Qvist, 
Lad falme alle Straa - 
Guds Kjærlighed, jeg veed for vist. 
Omskiftes ikke saa!

eg veed for vist
1

[eg veed, hvor Haabet grønnes da, 
Naar Alting falmer her;
Min Frelsers Træ paa Golgatha 
En evig Krone bær!

Den geometriske konstruktion viser vist bedre end mange 
forklaringer, at det er Ambrosius Stubs værk.

O
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SALMEBOGENS SIDSTE SALME

Af BENT NOACK
Den danske Salmebog af 1953 optog som sidste salme den 

gamle "Forlen os freden,Herre,nu", som efter Luthers brug 
af den kom ind i den danske salmesang på reformationsti
den: Da paaenij Donrine. En sang ath bedé an fred met ( Malmøsalme-

bogen 1533, pag. Iviii ver
so) . Den er meget nænsomt 
redigeret af Uffe Hansen, 
så den er ikke vanskelig 
at genkende, når man fra 
Den danske Salmebog går 
tilbage til 1533.
Det gør man bare ikke med
mindre man er særlig op
taget af salmebogen og 
salmebogshistorie. Og vær
re endnu: så vidt jeg kan 
skønne er salmen nr.754 
ganske upåagtet og bruges 
ikke. Jeg har aldrig været 
med til at synge den i kir
ken eller til møde, men har 
måttet nøjes med at synge 
den for mig selv.

Det kan skyldes at den, 
trods sin alder, er en ny 
salme: den stod ikke i Sal
mebog for Kirke og Hjem.

Men det skyldes desuden at den ikke går på en af de kendte og 
mest brugte melodier, men har sin egen, som for øvrigt ikke 
er af de vanskeligste at lære og at synge. Mest af alt skyl
des det dog nok selve den nænsomhed den er redigeret med; for 
den har gjort at salmen har nogle sproglige svagheder. Det
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har mange andre af de ældste salmer, men de har den fordel 
at være sunget ind gennem flere slægtled. En salme der skal 
indføres på ny kan ikke godt tåle dem. Jeg mener rent ud sagt 
at Den danske Salmebogs vise fædre, hvoraf en også var min, 
skulle have givet den salme en lidt mere mundret form. Den 
er ikke svær at forstå, den er lettere tilgængelig end man
ge senere salmer, og deri ligner den de fleste fra reforma
tionstiden og Sthens. Men flere gange føler man at man bruger 
munden til sære sætninger med mærkelige ordstillinger. De 
kan ganske vist nok ikke alle undgås, men flere af dem kan.

Sprogligt har den næstsidste linie stødt mig mest: "Sin 
Søn han ej lod spare". Igen: meningen er nem nok at få fat 
på, og tanken er godt bibelsk, kendt fra Romerbr.8,32. Men 
udtryksmåden er sær. Linjen skal rime på "fare", og den skal 
nogenlunde holde versemålet, så man forstår godt hvordan 
formen er opstået. Ingen ville bare bruge den hvis han var 
mere frit stillet. Sætningen har fået en form som vi ikke 
er uvant med, når en form af verbet "at lade" er hovedverbum: 
infinitiven med objekt sættes ikke i passiv, men i aktiv.
Vi siger: de lod lægen hente, ikke: de lod lægen hentes, selv 
om meningen er passivisk: lægen hentes. Guds Søn spares ikke. 
Det er den konstruktion som grækerne bruger, men som er for
budt i skolelatinen, der i det tilfælde kræver passivformen 
( Caesar pontem fieri iussit3 ikke faeere! ) . Alligevel er sætnin
gen uheldig og usædvanlig. Brugen af verbet "at lade" i kon
struktioner som her nævnt forudsætter nemlig at formen "la
der" eller "lod" har sit subjekt, den styrede infinitiv sit, 
som bare ikke er nævnt. Når man lader lægen hente, sætter 
man en anden til at gøre det, man gør det ikke selv. Men her 
er der samme subjekt for "lod" og "spare", nemlig Gud. Og så 
kommer konstruktionen til at virke højst besynderligt. Refor
mationstidens form har den da heller ikke. I 1533 hedder det: 
"Sin Søn han wilde ey spare". Og det er rigtigt dansk. Så 
får linjen ganske vist 8 stavelser i stedet for 7. Men me
ningen med dette indlæg er blandt andet at hævde at det ikke 
gør noget.

Men nu tager jeg versene i rækkefølge og kommer med mine 
indvendinger.
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1. vers begynder med "Forlen". Det udtryk har hævd, så me- 
get det kan have når salmen er nyoptaget i salmebogen, og 
det går tilbage til tysken. Alligevel burde det være for
svundet i en nutidig salmebog, og linjen skulle have lydt: 
"Giv os din fred, (o/vor) Herre, nu". Melodien tillader selv 
formen uden parentesens indhold; så får "din" tryk, og det
er ingen skade til. Ellers får "os" tryk, og det kan man fin
de sig i, selv om det er mindre godt. Ellers er der intet at 
indvende mod det vers.

2. vers heller ikke, med undtagelse af sidste linje:
"Lad dig os alene frygte"; den falder alligevel mere mund
ret i 1533: "lad oss dig all ene frøcte"(dengang brugte man 
heldigvis ikke udråbstegn), og den kan synges med to tryk
svage stavelser først (lad os), så "dig" får trykket. Men 
synges kan også en mere naturlig ordstilling, der skiller 
objekterne for de to forskellige verber; "Lad os frygte dig 
alene", også med to tryksvage stavelser først, så "fryg-(te)" 
og "dig" får trykket.

3. vers er det svageste. De to første linjer er der intet 
at sige på. De lyder i 1533: "Om oss kommer nw modgang till 
ehuad som det kan vare (d.v.s. være)", og dem kunne man nok 
have ønsket bevaret; men det har jo sin vanskelighed, som 
enhver kan se. Skal der rimes og skal det være nutidsdansk, 
kan det næppe gøres bedre. Tredje linje siger noget andet 
end 1533, som har: "Det skeer thi Gud det saa haffue vill". 
Det kan man kalde fatalisme eller forsynstro, alt som man 
vil, men det er god bibelsk og reformatorisk tale om Guds 
magt og vilje og om os der er kastet over på Gud på nåde
og unåde. Talen om at vore trængsler er prøvelser skal der 
intet ondt siges om, den er også bibelsk; men det var altså 
ikke den der skulle føres i denne salme. Linjen kan måske i 
vore dage ikke bruges med helt så mange stavelser, men den 
kunne da meget vel lyde: "Det sker som Gud alene vil". Det 
ville efter mit skøn kræve et kolon foran linjen. At der 
kommer til at stå et "alene" også i 3.vers synes jeg kun er 
en fordel. — Fjerde linje er allerede omtalt. — Femte 
linje er salmens sidste og værste. I hovedtrækkene følger 
den 1533: "Hui ville wi da fri vare?" bliver til "hvi skul-
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le da fri vi værel" Om "skulle" er bedre end det gamle "vil
le", kan man drøfte; jeg er ikke sikker på det. I hvert fald 
foretrækker jeg spørgsmålstegnet for udråbstegnet. Resten af 
ordene er de samme, men mens de i 1533 står i en ret naturlig 
rækkefølge, er der i 1953 rokeret rundt med dem, så "vi" får 
det svagest tænkelige tryk og modsætningen til "sin Søn" går 
tabt. Linjen kunne lyde: "Hvorfor skulle vi så være fri?", 
og vil nogen foretrække "da" for "så", skal jeg ikke prote
stere .

Det bliver nok lettere at overskue hvis jeg hidsætter 
hele salmen med de overvejede ændringer eller tilbageføringer

Giv os din fred, o Herre, nu 
i disse trængselstider.
Der er dog ingen uden du 
som for os arme strider.
Vor frelser er du alene.
Lad os ej frygte mennesker; 
som græs er deres dage; 
men du vor Gud og skaber er, 
din magt er uden mage.
Lad os frygte dig alene.
Hvad modgang os kan komme til 
med trængsel, nød og fare: 
det sker som Gud alene vil.
Han ville sin søn ej spare, 
hvorfor skulle vi så være fri?

Melodien egner sig godt til det frie versemål med skif
tende antal stavelser. Så er det et spørgsmål om en menig
hed kan lære at synge den sådan. Man kan have sine bange 
anelser, når man tænker på det bøvl som vi har med "Kær est 
du, fødeland", der i de forsamlingshuse som endnu bruges 
til at synge i, næsten uvægerligt bliver til: "Kær ESTu,
Føde, LANDsøt er dit navn". Alligevel kan det vel lade sig 
gøre, hvis salmen synges så tit som den fortjener.

- o -

Nok en kritisk bemærkning til Uffe Hansens oversættelse.

Efter at have fjernet en arkaisme og foretaget en metrisk 
rettelse i vers 1 erklærer professor Noack: "Ellers er der 
intet at indvende mod det vers." Deri er jeg ikke enig. Sal-
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mebogens vise fædre inclusive bearbejderen af nr. 754 har 
lukket en så sprogligt tvivlsom sag ind i den kongeligt au
toriserede bog, at jeg ikke kan tilbageholde et "uffe da!" 
Det er ved perioden "Der er dog ingen uden du, som for os 
arme strider", at jeg får lyst til at tage den røde farve
blyant frem til en bebrejdende krussedulle ved "uden du".
Det er mest nærliggende at opfatte "uden" som præposition. 
Ordet styrer oprindelig genitiv (rester heraf i forbindelser 
som udenbords, udenbys), men er sidenhen gået over til at 
styre dativ. I pænt mundtligt talesprog må præpositionsled
det hedde "uden dig" og kan som præpositionsled i øvrigt 
ikke hedde andet. At skrive "uden du" på dette sted er et 
misforstået overkorrekt skriftsprog. Når en hel salmebogs
kommission m.fl. har ladet dette passere, kunne det tydes 
som om man har ønsket at lade salmebogen tale et "finere" 
sprog end vort gode, jævne modersmål. Til undskyldning tje
ner, at øret fra en anden sætningskonstruktion har vænnet 
sig til at akceptere vendingen "uden du".F.eks. kan man 
sige: "Der er ingen redning, uden du strider for os". Men 
dér er underforstået et "at": uden at du.

I den gamle sønderjydske salmebog findes da også denne 
redaktion: "Der er dog Ingen uden dig. Som for os kunde 
stride". Malling I,4oo. Når nu Bent Noack karakteriserer 
Uffe Hansens version som "nænsomt redigeret", kunne jeg 
godt have lyst til at sammenstille den sønderjydske tekst 
til l.vers med reformationstidens for at belyse, at en be
arbejdelse kan gøres både bedre og mere nænsomt:

Fra Thomissøns salmebog 1569.
Forlæ oss met Fred naadelig. 
Herre Gud i vore tide.
Der er dog ingen anden meer, 
som for oss kunde stride, 
end du selff vor Gud allene.

Fra Sønderj.salmebog 1889.
Forleen os Freden naadelig 
0 Gud, i vore Tide,
Der er dog Ingen uden dig. 
Som for os kunde stride. 
Vor Hjælp er du alene.

Jeg kunne tænke mig, at den kyndige salmeforsker Uffe Han
sen har kendt den sønderjydske tekst og hentet inspiration 
herfra. Men eftersom "dig" ikke længere rimede på "naadelig", 
har han ændret til "du" og indført rimordet "nu" i 1.linie. 
Derved fremkommer den omtalte forbedring til det værre.
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I stedet for at lappe på Uffe Hansens tekst og bevare dens 
fyldekalk (såsom "trængselstider", "os arme"), vil jeg fore
trække at give den karske, gamle tekst hos Thomissøn endnu 
en chance. Der er et enkelt rim, der skal rettes. Der er en 
altmodig indledning, der lader sig forny på den af Noack fore
skrevne måde. Men så kan verset i øvrigt tage sig sådan ud:

Giv os din fred, o Herre, her, 
og giv os den i tide.
Der er jo ingen anden mer, 
som for os nu kan stride, 
end du selv, vor Gud, alene.

JENS LYSTER.

ANMELDELSER

Sang fra glædens k-ilde. Melodier af Peter H.Katballe.
Harmonisering: Villiam H.Hansen.
(Forlaget Aros. 3o sider)

(Opr. skrevet til ORGANIST-BLADET XLIII,2. Februar 1976; her udvidet).

Foranlediget af sin personlige erfaring af, at en "svært
tilgængelig" melodi har stillet sig hindrende i vejen for an
vendelse af en salme i gudstjenesten, har sognepræst Peter H. 
Katballe, Hedensted, komponeret og udgivet egne melodier til 
2o salmer fra Den Danske Salmebog samt til den apostolske 
trosbekendelse; desuden har han tilføjet fire melodier til 
egne tekster.

Melodisk udtrykker Katballe sig jævnt og ligetil i en 
ukunstlet stil, som man finder den i højskolernes sangbøger 
fra tiden omkring 19oo - en stil som også kom til at præge 
dele af den åndelige fællessang af bibeishistoriske sange o.l. 
i den følgende generation. Men han må være mere lydhør over 
for melodisk udtryk og styrke, hvis han ønsker at bidrage med 
nye, brugbare melodier. Som hos de fleste amatører finder man 
hos Katballe hele den melodiske inspiration udtømt i melodi-
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begyndelsen, hvorefter videreførelsen er svagere og med 
tendens til sekvensering og banalitet; og skønt man kan fin
de fine ting som f.eks. i begyndelsen af melodien ,til 
"Som et stille offerlam" (med stærk påvirkning fra Laub, 
hvilket nok er utilsigtet - jvf. nedenfor), må melodierne 
generelt karakteriseres som uprægnante, såvel i deres in
tervalbrug som i deres tonale begrænsning, hvilket gør dem 
vanskelige at erindre og tvivlsomme som erstatning for andre 
og kompositorisk bedre melodier.

Som et stil -U oj[ - jer - tom

veod U ej sit lort

Iftn q| ver-dens

1--- i— . t i iJ 4 l i i i J ni m + I Po o r P m®d za y.m u—r 1—
Vf og tort, vi)-te oli jor - so - ne • gjor-de • et&,f> p J |r J j r l^-i- ,j N J-^ 3

c^jl-den-dr jor-den ti) er\ ro-Sen-^o-rol uo-der tbr-n«. - kro ~ ne

Særligt prækært er forholdet mellem tekst og tone hos Kat
balle. Bortset fra at rumme klodsede deklamationsfejl er me
lodierne underligt fremmede over for teksterne; og her er 
det interessant at kunne sammenligne melodierne til DDS- 
tekster med de fire salmer, hvortil Katballe har skrevet så-I
vel tekst som melodi. Af disse er den sidste, "Tempelblokken", 
så afgjort den bedste, både tekstligt og melodisk; om de tre 
andre gælder det, at man savner prægnans og kunstnerisk nød
vendighed i forholdet mellem melodi og tekst; melodierne kun
ne såmænd godt være skrevet til andre tekster, og disse har 
næppe fremtiden for sig med deres gammeldags sprogbrug og sen
timentale billedsprog. Altså samme forhold her som ved melo
dierne til andres tekster.
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Det er muligt, at en vej til løsning af Katballes dilemma 
ved salmevalget ville være en skærpet lydhørhed over for sal
meteksten som udtryk for menighedens samtale med Gud i litur
gien, og dermed et mere åbent sind over for salmetonen. I sit 
forord motiverer han sine melodiers tilblivelse med kritik 
af eksisterende melodier som værende "svært-tilgængelige" el
ler som havende "en grundtone, der vanskeligt forenes med 
tekstens grundklang"; explicit nævnes Laubs melodi til "Lyk
saligt det folk, som har øre for klang herovenfraI" 0 Nemesis! 
Katballes sekvenserende melodi til "Lyksaligt det folk" er 
dog en ringe erstatning for Laubs kerne-melodi (se sammen
stillingen på næste side).

Ingen vil vel hævde, at alle Laubs melodier er lige gode; 
men de er udsprunget af en holdning til menighedens liturgi
ske sang, som synes at være afgørende forskellig fra det idyl- 
liserende grundpræg, som hersker i Katballes melodier, og som 
er en fare i vor kirkefremmede tids uforpligtende folkekirke
lighed. Og hvorfor disse melodier til netop disse tekster?

Vi trænger stadig til nye salmemelodier, som vi kan iden
tificere os med idag, og som kan være bærere af vor sang i 
kirken. Det er muligt at den melodisk begavede Peter Katballe 
vil kunne give os nogle; vi venter på dem.
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TORBEN SCHOUSBOE
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46 SALMER. Tillæg til Den danske Salmebog. Kr.19.55. Gad.

Omsider kom det første tillæg til Den danske Salmebog (D),
■mens der efter det forrige salmebogsskifte kun forløb et par

.år, inden Salmebog for Kirke og Hjem (KH) fik et tillæg, der
efterhånden fulgtes af flere. Hovedparten var udarbejdet af

-præstér, der fandt at Grundtvigs salmer endnu ikke havde 
fundet den plads der tilkom dem. Her foretog nu D det store 
spring fremad, sa vi har hørt en del knurren over at de
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grundtvigske bidrag var blevet for mange og for lange- Alli
gevel viser det sig, at der stadig er nogle der ønsker flere 
eller bedre redigerede salmer af Grundtvig indført ved guds
tjenesten. Det var bl.a. derfor, at "Kirkeligt Samfund af 
1898" overdrog et udvalg (Jørgen Jensen, Vagn Kvist, Børge 
Roesen) den opgave at udarbejde et salmebogstillæg.

Men der var unægtelig en anden mangel ved D, som føltes 
stærkere, og som der gerne skulle rådes bod på. Mange savne
de nutidige salmer. Efter den vældige Grundtvig var der kun 
få og små poeter til at fylde det tomme rum, svage efter
klange af gammel stil. Dog var der et navn, der efterhånden 
ikke var til at komme udenom. Flere og flere blev i løbet af 
de sidste 4o år klare over, at K.L.Aastrup fortjente en stør
re plads i salmebogen end den han fik i D. Der sad i den sid
ste salmebogskommission flere bitre modstandere af Aastrups 
kirkesyn, og hans beskedne hæfter var så nye og ret ukendte, 
at deres lødighed ikke havde vakt opmærksomhed i videre kred
se. Vi banede vej i Salmetillæg (Odense 1938) ved at optage 
11 Aastrup-salmer. De senere salmebogsforslag (Det sønder- 
jydske forslag..1943, Dansk Salmebog... samlet og redigeret 
af det grundtvigske Salmebogsudvalg, 1944, Forslag til 
Salmebog, udarbejdet af Midtjydsk Salmekonvent, 1947) optog 
henholdsvis 8, 6 og 31, mens D kun gav plads for 5. Det kan 
ikke undre, at både det nævnte grundtvigske udvalg og et an
det særdeles kyndigt udvalg indenfor Samfundet Dansk Kirke
sang (Gunnar Pedersen Chr.Thodberg, Henrik Glahn, Søren Sø
rensen) kom til at arbejde - tilsidst i fællesskab - for et 
tillæg der ydede Aastrups salmedigtning større retfærdighed. 
Ikke for hans skyld, men for vores, til glæde for nutidens 
menighed.

"Dansk Kirkesang" fik allerede i 1966 udsendt 52 udvalgte 
salmer af Aastrup (US). Det beklagede han selv i disse Medde
lelser (HM III 12), forsåvidt som han helst ville have haft 
Samfundet til allerede dengang at udgive et egentligt salme
bogstillæg. Men nu kom det altså, med numrene i D ført vide
re op til 8oo. Tyndt i omfang, men der måtte vel tages hen
syn til at prisen skulle være overkommelig. Aastrup er repræ
senteret med 22 numre, dvs. under halvdelen af antallet i US.

I
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Han har vel selv været medbestemmende m.h.t. udvalget, det 
forlangte han ialfald at være for 3o år siden: Så er der 
18 salmer og sange af Grundtvig, mens Harald Vilstrup kun 
har fået 2 med, ligeså de nyeste: domprovst Johannes Jo
hansen og sognepræst Jørgen Michaelsen.

Flere er der desværre ikke fundet frem til. Her er in
gen rimfri eller udefra importerede forsøg, ingen politi
serende viser eller børnesnak. Hvad der i øjeblikket virker 
friskt og aktuelt har gerne en kort levetid. Der er ingen 
mangel på velmenende salmeskrivere, men man kunne måske nok 
have hentet enkelte brugelige salmer fra Løgumklostersang- 
bogen og fra Vilstrups omfattende produktion, selvom denne 
fine lyriker og blide mystiker mere var bagudvendt end en 
folkelig fællessanger. Han har oversat den gamle Tibi laus 
(78o) og en tysk julesang med en smuk og let melodi (763) , 
men de hører dog næppe til hans bedste. Af Michaelsens bi
drag (76o og 79o) kan muligvis den sidste - om troen - til 
trods for den uklare slutningsstrofe fortjene en chance. Li
geså Johs. Johansens lyse og lette salmer om sædemanden (764, 
med samme sjældne metrum som D 134) og om dåben (783).

Af den grundtvigske efterslæt må aftensangen Over mig din 
engel våge (756) med linien "klarest er du i det dunkle" ud
skydes p.g.a. sin dunkelhed, uanset dens optagelse i flere 
salmesamlinger. I falmede blade (757) måtte beskæres kraftigt 
(til v.3,5,7-9?) for at kunne kaldes en salme. Det samme 
gælder Skyerne graner (762) , men kan man uden at forbryde sig 
mod skjaldens værk nøjes med v.1,3,7 og 9? Det er forståeligt, 
at den betagende I kvæld blev der banket (768) ønskes optaget i 
salmebogen, selvom man nok ikke har vejr til at synge de 2o 
mytologiske vers uden ved meget sjældne og specielle lejlig
heder. Også Kom, lad os tømme et bæger påny (771) er jo pragt
fuld poesi, men salmebogsudvalget var betænkeligt ved denne 
udfordrende optakt og kunne ikke enes om at optage ændringen 
til "drikke af vældet". Bør vi da fremdeles nøjes med den 
vist lidet brugte D 212? Himmelfartssalmen Optagen er i herlig
hed (773) er allerede "optagen" i tidligere tillæg og forslag. 
Den ligner andre Grundtvigsalmer, men har vi plads til den, 
skal den være velkommen. Det samme gælder den forkortede Gen-
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lydy du ny Jerusalem (774), korte salmer har vi ikke for mange af.
D 229 hører til de lange, men der er dog næppe brug for at 
lade den alternere med den korte form (775 fra Grundtvigs 
Sang-Værk III 244). Bedre kunne man vel udskille slutverset 
her eller hos Søren Kjær (som det midtjydske forslag, 297): 
"Forgange skal både himmel og jord". Den følgende (776) udvi
der D 239 med 4 strofer, som biskop Ludwigs fandt nødvendige 
for den fulde forståelse af Apostlene sady men måske for dristi
ge. De savnes nok kun af få. Noget lignende vil være tilfæl
det med den næste (777: Hvor Gud sit hus ej bygge vil) . Forlæn
gelsen af D 292 fastnagler salmen til kun at være anvendelig 
ved kirkeindvielse, ikke fx. ved kirkeårets slutning. Også 
D 28o er lang, men svær at forkorte. "Fred være med eder al
le" turde være en bedre slutning end det af grundtvigske 
penneførere ofte citerede "Ordet kun helliger huset". Man 
forstår godt, at apologeter for det grundtvigske syn gerne 
vil have de stærke ord med om Kirken der ikke trænger til 
præsten, eller om Jesus der omsonst søges i apostelskriften. 
Mange andre kan acceptere sigtet også i Jesus, hvor er du dog 
henne? (784) , hvor Grundtvig i gribende vers taler om sin sø
gen og finden. Man bør ikke vige udenom det særprægede og nø
jes med det mere almindelige. D 373 tager lidt med af den be
rømte salme. Men Prøvesalmebogens nr. 365 var slettet i kir
keministerens endelige redaktion, og denne skikkelse fra 
Festsalmerne (1864) eller den afkortede i Salmetillæg..1938, 
794 var dog mere tilgængelig end det nye tillægs polemiske 
og af digteren selv vragede vers om den skændede engel.

Så følger en anden omredigering: Herre,hvor skal vi gå hen 
skal ikke længere lyde som D 418. Prof. Thodberg, der sikkert 
har været en stærk mand i udvalget, har fået det overbevist 
om det tvingende i sin argumentation (se HM III 18-3o) for 
at Grundtvig har svækket sin egen oprindelige version. Mig 
har han ikke kunnet overbevise om den dybe forskel i nadver
synet mellem D, der i hovedsagen følger digterens endelige 
text, og den af dr.Thodberg foretrukne (785) med kunstig om
stilling, sære linier om "sært og sødt" samt et ringere slut- 
vers end det dejlige om hvad hjertet føler er sandt. Lad os 
nøjes med at ombytte verset om døden med v.5 i Sangværk I og
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rette lidt på de anstødelige ord om at "bytte sit kød" og 
"æde" Herrens. - Med vor Herre ved hans bord (786) har man hen
tet i Sangværket (V 24) og egenmægtigt stavet vor Herres 
ord med stort O overalt, skønt der først i slutverset tales 
om personen "Jesus Kristus, det Guds Ord". - Den tredje 
nadversalme (787: Sin Enbårne Gud hengivet) er en gendigtning 
af Thomas Aquiners berømte "Fange lingua gloriosi", men hel
ler ikke den vil berige salmebogen. Så lidt som 0 Gud, din vej 
at følge (788), med mindre de sidste og bedste vers kunne lem
pes og stå alene. - Mildere skal man vist dømme om de to sid
ste forslag: Kærlighed alt sit udretter (793, uddrag af sangen 
"Kærlighed til fædrelandet") og Som markens blomst (794), som 
virkelig trænger til at blive sunget med de 5 vers, der kom 
ind i Prøvesalmebogen, og som Hee Andersens pressionsgruppe 
skar ned til torsoen i D 623. Så vil salmen ganske vist ikke 
mere være en af dem der bedst anbefaler sig ved de ukristnes 
begravelse.

Gennemgangen af de grundtvigske bidrag blev mere kritisk 
end på forhånd ventet. Netop fordi vi har så meget herligt af 
denne salmist, styrker vi ikke hans eftermæle ved at indlem
me det overflødige. Aastrup skal ikke sammenlignes med 
Grundtvig, men hans omfattende produktion - henved looo sal
mer - rummer meget der stille og stærkt har banet sig vej ved 
sin reformatoriske enfold: "der er noget hvidkalket og gra
nitfast over hans vers", som Jens Kruuse har sagt. Og hans be
vidst "reaktionære" mening om hvordan en kirkesalme bør være 
forliges på god luthersk vis med hans forståelse for, at mo
derne mennesker har behov for moderne salmer om Guds "kald" 
til dem på stenbroen og i hverdagen. Af hans salmer i det nye 
tillæg er flere tidligere blevet optaget i Løgumklostersang- 
bogen og de allerfleste i US, hvor Thodberg også var medre
daktør. Men siden har man fundet frem til den "utraditionelle 
Jesus-salme": Guds Søn har været her (759, med rette fremhævet af 
Elith Olesen HM IV 83-89). Fra katekismusviserne hentes et 
godt lille udgangsvers (782). Vi har ikke mange missionssalmer, 
så Lov, pris og tak, at du har givet (779) , der først blev skrevet 
efter US, fortjener afgjort plads i en kommende salmebog. Li
geså Nu ringer de klokker (781) , særlig velegnet som indgangs-
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salme i påsketiden.
Der er ingen grund til at nævne alle de 19, der i forvejen 

er kendt fra US. Blot nogle få kan man måske sætte spørgs
målstegn ved, fx. Samler (antikveret endelse)jer til kirkegang 
(761), hvor v.3 har små pletter, bl.a. skal "Israel" udtales 
med 3 stavelser. Påskelørdags-versene (769) har altid gjort 
et stærkt indtryk, men enkelte kunne vist undværes, især det 
personlige v.5. Kaldssalmen Vi fik en tid (792) ville også vin
de ved en klaring og stramning, og den beslægtede Den gerning 
må vi gøre (791) har to vers, som næsten er for barske til at 
slutte af med. - I Vil natten nu vige (772) må man gruble over 
om "tiden" er inde eller endnu ikke, er den ikke for uklar? - 
Derimod er det nok for pedantisk at nære betænkeligheder ved 
de mesterlige og særprægede digte om Bethesda-søjlernes buegange 
(765) og forklarelsen på bjerget (766), selvom ordet "menne
ske", der så virkningsfuldt understreges af Aastrup, sletik- 
ke er pointeret i Johannes-teksten og overhovedet læses i 
kirken, med mindre præsten tyr til Seidelinerne. Og selvom 
Det var kun en drøm synes at indeholde en skjult polemik mod 
epistel-texten fra 2.Petersbrev.

Det vil føre for vidt at lede efter eventuelle undladel
sessynder. Det salmebogstillæg, der arbejdes med indenfor 
Kirkeligt Centrum, vil - når det kommer - formentlig fore
slå også andre salmer af Aastrup, fx. den omstridte Det er 
på Jord Guds Kirkes sag3 som grundtvigianerne måske har nedlagt 
veto imod.

Om de talrige nye melodier, hvis syngenoder er aftrykt, 
tør jeg kun bemærke, at man nok skal være varsom med at ind
føre Christensens toner til et metrum der i forvejen har en 
god og kendt melodi som i nr.761. Ved andre salmer (765, 
797,798) har samme Bernhard Christensen fortrængt melodier 
som US havde søgt at indføre, og givet de to aftensalmer med 
samme versemål (798 og 8oo) hver sin tone. Man kan spørge, 
om en sådan flothed er fornuftig.

Til slut: det er glædeligt, at kyndige og kritiske salme
elskere påtager sig sliddet med at grave gammelt og især nyt 
frem af vort forråd. Der er praktiske ulemper ved at indføre 
foreløbige tillæg, men der er næppe anden vej at gå end at
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forsøge sig frem fra flere sider. Gerne med et større antal 
numre end de 46, men kvalitetskravet må opretholdes overfor 
den almindelige kulturelle forfladigelse. At de grundtvig
ske bidrag er mindre påtrængende end de aastrupske gør, at 
dette tillæg ikke uden videre kan anbefales efter mit skøn.
Men det er jo indlysende, at Aastrup måtte få et forspring, 
når Grundtvig allerede i over loo år var blevet udnyttet så 
grundigt.

HELGE DAHN

Christian Thodberg: Om "Gud Helligånd, vor trøstermand"
(s. 24 - 37 i Humanitet og eksistens - 
en artikelsamling tilegnet Børge Di- 
derichsen. Gyldendal. København 1976)

Den foreliggende artikel må ses som et led i Christian 
Thodbergs undersøgelser af forholdet mellem Grundtvigs sal
mer og prædikener. Siden han 1969 udgav En glemt dimension i 
Grundtvigs salmer - bundetheden til dåbsritualet, har Thodberg i en 
lang række større og mindre artikler gjort rede for den nære 
vekselvirkning mellem Grundtvigs prædikener og salmer, og 
han har påvist, hvordan Grundtvigs arbejde med sine prædiken
er har virket befrugtende ind på hans salmedigtning. Der kan 
eksempelvis henvises til Thodbergs artikel Om Grundtvigs salme 
"Herre, hvor skal vi gå hen", HM 1974, s. 18 - 3o. Hidtil har det 
først og fremmest været den indholdsmæssige sammenhæng, påvis
ningen af, hvordan de tanker og motiver, Grundtvig søgte at 
komme til rette med, mens han forberedte sine prædikener, 
fandt deres afklarede form i en salme skrevet i forlængelse 
af prædikenarbejdet, der har interesseret Thodberg. I den nu 
foreliggende artikel Om "Gud Helligånd, vor trøstermand" går Thod
berg et stykke videre og viser med udgangspunkt i salmen 
"Gud Helligånd, vor trøstermand", hvordan ikke alene salmens 
indhold, men også dens struktur kan genfindes i de prædiken
er, den er skrevet i forlængelse af.

Thodberg indleder sin artikel med at aftrykke "Gud Hellig
ånd, vor trøstermand" både som salmen findes i Dansk Kirke
tidende, den 31.maj 1846 (Pinsedag) og som den findes i sin
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første nedskrift i Grundtvig-arkivet. Efter en kort parafra
se gennemgås salmen derefter vers for vers. Thodberg påviser, 
hvordan en sammenligning mellem den trykte salme og den før
ste nedskrift falder ud til fordel for den første nedskrift, 
"der overhovedet virker stærkere, fordi den kun henter bille
der fra sin egen sammenhæng", og fordi den er mere konkret 
end den i højere grad reflekterende trykte salme. En sammen
ligning mellem de to versioner af salmen viser, at vers 7 - 
salmens sidste vers - ikke, som nogle har ment, først er 
kommet til senere; verset "kroner værket og røber, at det - 
som så ofte før - er bønnens problem, der også i denne salme 
ligger Grundtvig på sinde". Dette bøns-motiv træder stærkere 
frem i den første nedskrift end i den trykte version, hvor 
den oprindelige hentydning til bøn og til Fadervor i hen
holdsvis vers 2 og vers 6 er forsvundet.

I afsnittet "Ydmygelse og ophøjelse" gør Thodberg rede for 
den struktur, der kan genfindes i en række Grundtvig-salmer, 
og som Lise Helweg nylig har påvist. Strukturen er "et møn
ster bestående af "ydmygelse" og"ophøjelse", der lader den 
salmesyngende menighed genopleve frelsens forløb i jeg- eller 
vi-form og i deres egen situation." Man har i diskussionen 
kaldt formen en "V-struktur", idet den første del af salmen 
betegner en nedadgående bevægelse, der standses og vendes i 
det midterste vers for derefter at stige frem mod sidste vers. 
Det er "ejendommeligt, at mangelen eller magtesløsheden kom
mer til udtryk i første halvdel - at knuden løses op i det 
midterste vers - og at det positive forløb efter centralver
set indledes med en forstærkende bekræftelse: Ja, bliv hos 
os, vor Trøstermand!" (v 4)."Undertiden er der verskryds- 
ning mellem første og sidste vers, andet og næstsidste vers, 
osv." således også i "Gud Helligånd, vor trøstermand", hvor 
Helligånden i v 1 (efter første nedskrift) har "Bod for alle 
Savn", hvilket synes at svare til sidste vers:"Viis Du paa 
Alt kan bøde 1"

I sidste afsnit redegør Thodberg for "Strukturen og ord
valget i prædikenerne som tolkning af salmerne". "Gud Hellig
ånd, vor trøstermand" blev trykt første gang i Dansk Kirke
tidende til Pinsedag 1846 (31.maj), og en analyse af de fo-
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regående søndages prædikener har gjort det muligt for Thod- 
berg at følge Grundtvigs arbejde med salmen på nærmeste hold 
Allerede prasdikenen til 4. søndag efter Påske (lo.maj) gen
findes det samme mønster, ydmygelse/ophøjelse, og næsten den 
samme motivrække som i salmen, hvortil kommer en lang række 
verbale overensstemmelser, der vidner om den samme inspira
tion. Bøns-motivet kommer dog først den følgende søndag, 5. 
søndag efter Påske (17.maj), hvor det iøvrigt behandles på 
samme måde som i salmen, indholdsmæssigt og strukturelt. En
delig genfindes salmens indhold og struktur i aftensangs
prædikenen til 6.søndag efter Påske (24.maj), der ligesom 
salmen er bygget over skemaet: ydmygelse/ophøjelse. Inter
essant ved denne prædiken er, at den bekræfter den betyd
ning, som centralverset har vist sig at have i salmens struk 
tur. I prædikenen sker vendingen derved, at vi får at vide, 
at vi ikke skal råbe kom,men bliv til Helligånden. I be
tragtning af, at bønsmotivet træder stærkere frem i den før
ste nedskrift end i den trykte version af salmen, finder 
Thodberg, at den første nedskrift har fundet sted i ugen 
mellem 5. og 6. søndag efter Påske, og at Grundtvig har fo
retaget de sidste ændringer før trykningen i dagene efter 
6.søndag efter Påske.

Thodberg slutter sin artikel med at fastslå, at "prædiken 
erne og den kendte salme bliver således en vigtig kilde til 
forståelsen af Grundtvigs syn på Helligånden." Hermed er be
tydningen af Thodbergs eget arbejde med Grundtvigs salmer og 
prædikener samtidig givet. I betragtning af den overordent
lig store indflydelse, Grundtvig har haft og stadig har på 
dansk kirkeliv, må ethvert nyt bidrag til erv dybere forstå
else af Grundtvigs tankeverden, sådan som den først og frem
mest kommer til udtryk i hans salmer, hilses velkomment. 
Grundtvigs salmer har senest i det netop udkomne tillæg til 
Den danske Salmebog, "46 Salmer", bevist deres livskraft. 
Derfor er der grund til at takke Thodberg for den fornyelse, 
han har bragt ind i Grundtvig-forskningen ved sine kombine
rede salme- og prædikenhistoriske undersøgelser. Artiklen 
Om "Gud Helligånd, vor trøstermand" viser, at det ved at benytte 
nye indfaldsvinkler er muligt at nå til en stadig klarere 
forståelse af Grundtvigs teologiske univers. PBC
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Henrik Glahn: Omkring en håndskreven tysk koralbog fra pietismens tid
(s.69 - lo2 i Dansk Årbog for Musikforskning VII, 
1973 - 1976. Under redaktion af Niels Martin Jen
sen og Carsten E.Hatting. Dan Fog Musikforlag, 
København 1976.)

I sin artikel "Nathanael Diesels guitarkompositioner" i 
Dansk Årbog for Musikforskning 1963 gør Knud Rasmussen opmærk
som på, at der sammen med Diesels guitarkompositioner på Det 
kongelige Bibliotek findes nogle hæfter med kirkelig musik,ho
vedsagelig udsat for guitar. Det er i denne samling,Henrik 
Glahn har fundet den håndskrevne koralbog, som han omtaler i 
Dansk Årbog for Musikforskning bind 7.Koralbogen, der sammen 
med de øvrige musikalier i samlingen har tilhørt prinsesse 
Charlotte Amalie (17o6 - 1782), viser sig at være en supple
mentskoralbog til J H Schraders Tøndersalmebog fra 1731. Den 
håndskrevne koralbogs repertoire afgrænser sig til dét nyop- 
tagne stof i Schraders salmebog, hvortil man ikke havde musi
kalsk dækning i foreliggende koralbøger. Af koralbogens 212 
melodier stammer ca. 15o fra Freylinghausens samlinger. Disse 
melodier er underkastet en bearbejde]se, i modsætning til de 
ialt 39 koraler, der er taget så godt som uændret fra Georg 
Philipp Telemanns koralbog, der udkom 173o i Hamborg.34 af 
koralbogens melodier er hidtil ukendte, men viser et så nært 
slægtskab med Telemanns koraler, at Henrik Glahn hælder til 
den anskuelse, at Telemann kan have komponeret dem som et be
stillingsarbejde. Det er uvist, om den foreliggende koral
samling har været et forarbejde til en trykt koralbog til 
Schraders Tøndersalmebog, men sikkert er det, at den sammen 
med Tøndersalmebogen er indgået som et vigtigt led i den 
fromme prinsesse Charlotte Amalies andagtsøvelser. Schrader 
var prinsessens lærer og åndelige vejleder i årene 1713-1722 
og har uden tvivl udvalgt de tekster fra Tøndersalmebogen,der 
ligger bag samlingen af de 22o koralmelodier. - I betragtning 
af Tøndersalmebogens betydning for H A Brorson har Henrik 
Glahn undersøgt, om den håndskrevne koralbog kan kaste nyt lys 
på melodiproblemerne omkring Brorsons oversættelser, og det 
har vist sig muligt at besvare en del af de melodispørgsmål, 
som Arnholtz måtte lade stå åbne. - Som bilag til sin omtale

i
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af koralbogsmanuskriptet har Henrik Glahn vedføjet en re
gistrant over samtlige melodier i håndskriftet og en oversigt 
over melodirepertoiret i forhold til Brorsons Troens rare 
Klenodie, ligesom han bringer en afskrift af alle koralhef
tets originale melodier.

Allan Arvastson: Va£Z-in, ungkyrkligheten ooh nutiden. Ett
psalmperspektiv. Svensk teologisk Kvar
talskrift 1975 nr.3, s.lo5-114.

Allan Arvastson skriver om Johan Olof Wallins svenske 
salmebog 1819. Om hvordan det lykkedes en selvsikker Wallin, 
på trods af den allerede officielt nedsatte salmebogskomi
té, at få gennemført sine ambitiøse planer om at skabe en 
salmebog, der var frugten af ét menneskes geni, nemlig hans 
eget. Wallin havde klare forestillinger om, hvilke krav der 
skulle stilles til en vel indrettet salmebog: den skulle væ
re "alt for alle. Alles ejendom og alles tilflugt". Salme
bogen skulle være en folkebog og derfor imødekomme alle 
krav, som kunne stilles til en sådan.

Over for en sådan programerklæring af Sveriges store 
salmedigter kan en dansker, der sidder i en salmebogskomité 
og derfor er tvunget til at gøre sig nogle tanker om formå
let med en salmebog, ikke lade være med at spørge, om der 
ikke også kan stilles krav til en salmebog, som kort og godt 
bør afvises? Risikerer folkebogens bredde ikke at tabe for
kyndelsens egentlige og eneste sigte af syne: at forkynde 
Kristus? Jeg har på fornemmelsen, at Wallins salmebog med 
sit brede sigte foregiver at ville andet og mere I Og det er 
da vist et galt ærinde, når en salmebog vil mere end dette? 
For taber den så ikke det hele på gulvet? At ville mere end 
forkynde Kristus er at ville kristeligt set ingenting. Hæn
ger mon den danske salmebogs sparsomme brug af Wallins digt
ning - kun een af hans originale salmer er optaget - sammen 
med, at vi i Danmark har andre kriterier for en god salmebog 
end Wallin og hans landsmænd?

Man bør dog nok ikke komme for let til en positiv besva
relse af dette spørgsmål. Som Arvastson gør opmærksom på i
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et følgende afsnit om Wallinrenæssancen fra århundredskiftet, 
er det så betydelige teologer som Nathan Soderblom og Emil 
Liedgren, der ved den tid tager Wallin til hjerte og placerer 
ham blandt kirkens ypperste salmedigtere. Sammenlignet med 
Grundtvig er Wallin iflg. Soderblom "universellare, men inga- 
lunda så folklig och hjårtlig, så uppfinningsrik". Arvastson 
gør endelig rede for dette århundredes Wallin-forskning fra 
Liedgren og frem til Hilmer Wentz's og vor hjemlige Knud 
Kochs sammenligninger mellem Sveriges store digter og Grundt
vig .

JENS LYSTER

TO EFTERLYSNINGER.
Fra universitetslektor, cand.mag. Flemming Lundgreen- 

Nielsen har vi modtaget en henvendelse om hjælp til identi
ficering af en salmestump. Den står i ét af Grundtvigs manu
skripter fra 1818 og lyder således:

naar min Tid og Stund er for Haand 
at jeg skal heden fare, 
da løses op mit Hjerte-Baand 
som hist i Straaler klare

Det er jo tydeligt, at Nicolaus Hermans Wenn mein Stiind- 
lein furhanden ist har et eller andet med disse linier at 
gøre. Dens danske oversættelse i Thomissøns salmebog lyder 
til indledning:

Naar min tid oc stund er for haand, 
at ieg min vey skal fare.
Herre Jesu Christ min Frelsermand, 
du vilt mig da beuare....

Et opslag i Mallings salmeleksikon IV,21 ff bringer os 
ikke nærmere gådens løsning. Malling nævner s. 23, at Ægidi- 
us foretog en ny oversættelse, men jeg har ikke mulighed 
for at kontrollere, om det er denne oversættelse, som er ci
teret. Jeg kan oplyse, at Rasmus Hansen Rerav har en salme, 
der begynder:

Naar min tid oc stund kommen er, 
At jeg skal heden fare.
Da leed mig Jesu Frelser kier,
Oc mig naadelige beuare...
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Som det kan ses, er 2.linie her identisk med samme linie 
i den efterlyste tekst. Vi beder læserne komme den betræng
te Grundtvigforsker til undsætning.

J.L.

MIN FADERS TESTAMENTE eller DET GYLDNE A.B.C.
Omkring 189o gik en ung pige ude i haven ved sit hjem 

nær Ensted ved Aabenraa, da en byge trak hen over egnen. 
Pigen gik i ly under et træ, og mens hun ventede på, at 
uvejret skulle høre op, så hun et stykke avispapir komme 
flyvende med vinden hen under træet, hvor hun stod.Hun sam
lede det op og læste det for at få tiden til at gå, og hun 
fandt på avispapiret følgende vers, som gjorde et sådant 
indtryk på hende, at hun gemte avisstykket og skrev verse
ne af i et stilehæfte, med gotisk håndskrift.

Pigen hed Anna Catrine Torp (f.1871). Hun lod senere 
stilehæftet gå i arv til sin datter Eva Sørensen, der nu 
bor i Viuf.

Men hvor stammer digtet fra? I stilehæftet er der ikke 
angivet noget forfatternavn, selv om hele digtet er anført, 
hvad vi kan se af den alfabetiske opbygning. Mig forekom
mer det at være ældre end fra 18So - 91 i sprogtonen; sna
rere kunne det være fra oplysningstiden, men jeg er ikke 
kyndig nok i slige sager. Hvem kan oplyse mere?

Holger Lissner.

Min Faders Testamente 
eller gyldne A.B.C.

Anklag ei Skjæbnen, naar du selv er svag! 
Kraft til at være kraftig Ingen mangler, 
Saa to Skridt frem, et eneste kun bag.
Der gives ogsaa Mænd med Børne Rangler!
Bevar Din Kummer i Dit eget Bryst!
Hvad nytter Dig, at Verden seer Dig græde? 
Men deel med Alle, selv Din mindste Lyst, 
At man ei tager bort Din hele Glæde!
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Critik af Venner, tag for Høflighed I 
Roos dobbelt dem, ifald Du skriver bøger!
Din fjendes Piller synk med Tanken ned: 
at Ormen helst den bedste Frugt hjemsøger.
Døm Andre skaansomt - strengere Dig selv;
Men aldrig, aldrig Nogen du fordømme!
Husk, Livet er en saare stridig Elv,
Og ikke alle lige godt kan svømme!
Elsk Gud! Elsk Kongen! og - hvad ei er let - 
Elsk alle dem, der bitterlig Dig hade!
Elsk og dig selv; men elsk Dig ikkun ret 
Sit eget Værd at kjende kan ei skade.
Fly Fristelsen - skjælv for det første Fjed!
Et Haar er alt i Djævlens Haand en Hage;
Ad Bakken gaar det letteligen ned;
Umulig ofte Veien er tilbage.
Grubl ei paa Ting, som er ei Grublen værd.
Dog stjæl med Øiet, hvad Du tror kan gavne! 
Fortryd ei paa. Du ikke kaldes lærd;
For Guld at søge, mange Brød maa savne.
Haab er et Anker, dog Du huske paa,
At Haabet gjorde mangen Viis til Taabe;
At mangen Mand som Betler nu kan gaa.
Fordi han brugte Tiden til at haabe.
Indbland Dig ei i det. Dig ei gaar an!
Spild ei Din Tid til Mohren hvid at tvætte.
Dog trues Næsten, hjælp ham, naar du kan, 
selv om end Utak lønner Dig for dette!
Kryb ei for Stormænd, ei foragt de Smaa;
Vær aaben, men lad Tungen ikke løbe!
Hvad ei Du naar. Fortjeneste kan naae, 
du med Dit bedre jeg skal ikke kjøbe!
Lyt til den Kloges Tale! Dog ei tro 
Du alt er viis, fordi Du Manden hører,
Et Frøkorn er blot saaet, men skal gro.
Din egen Flid dets Fremvækst kun udfører.
Maal ei Din Smerte efter Andres Fryd;
Men agt, at mange har det meget værre!
Ild renser Guld, og Modgang lutrer Dyd;
Bliv, selv med saaret Bryst, Din Kummers Herre!
Nyd Glæden; men vær varsom i Dit Valg;
Ei Alt er Godt, hvad Dig som Godt afmales;
Thi daarlig er det Kjøb og slet det Salg,
Hvor flygtig Fryd med evigt Nag betales.
Omgaas ei den, der Dig forlokke vil, 
selv om Du tror dig tryg for ei at falde;
Den Væg, som Fanden til(tit?) sig læner til,
Man ei uplettet hvid kan mere kalde!
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Pris ingen lykkelig, det (der?) blot er riig; 
Tit kan en lønlig Orm i Hjertet nage!
En Honningdrik kan snart forandre sig;
En Malurtdraabe kan man længe smage.
Quæd ei for tit Om Viin og Pigers Smiil,
Saa man maa tro, Du kan ei Andet quæde.
Dog Munterhed afvæbner mangen Piil -
Syng derfor og til Priis for skyldfri Glæde.
Ræk ei en paatænkt Daad Belønnings Krans,
Skjønt ærlig Vilje Agtelse bør have!
See Mandens Hensigt; Følgen er ei hans - 
Selv Fyrster er Nødvendighedens Slave!
Spot ei det Helligste; men kan du ei 
i Templet finde, hvad Dit Hjærte rører.
Da Spot ei Andre; thi en fælles Vei 
Til fælles Salighed dog Alle fører!
Tænk før du taler - vei dog ei hvert Ord,
At man skal sige Du Dit Hjærte glemmer;
Husk at Du er en Søn af gamle Nord,
Hvis Is dog Varme i sit Indre gjemmer!
Udtolk ei Loven, som Dig tykkes bedst;
Gjør Ret og Skjæl, men frygt blot Alles Dommer, 
Fly al Proces - det er en farlig Gjæst, 
den nærer Had og tærer Dine Lommer.
Vær tro Dig selv! Og mind at dette Liv 
Er et Minut mod Evighedens Rigel 
Vær stærk som Egen, bøielig som Siv 
Med Gode fald, med Slette Du ei stige!
Ydmyg Dig for Din Gud - den sande Gud,
Men ei for nogen Mand langt mindre Quinde,
Søg af det Gode Dig det Bedste ud.
Men vær ei Fløi for alle Narres Vinde!
Ærbødig vær mod Olding, om Du vil 
At i Din Alderdom man Dig skal ære;
Den Gamle har, hvad bedst du trænger til;
Af hans Erfaring skal Du Viisdom lære!
Ønsk Dig ei Riigdom, ønsk Dig blot Forstand 
Til over hvad Du fik at kunne raade!
Vær - synes ikke blot: en ærlig Mand,
Og Du har løst vor Tilværs hele Gaadel
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MØDER m.m. (se også s.58) 

TRE HYMNOLOGI SKE STUDIEDAGE

Institut for Kirkehistorie og Institut for Systematisk 
teologi arrangerer TRE HYMNOLOGISKE STUDIEDAGE d. 1. 2. og

'6. juni med følgende program:

Onsdag d.l.juni

Kl. lo - 12: Reformationstidens nye danske salmer I
Niels Knud Andersen

Kl. 13 - 15: Reformation og Musik
Jørgen I. Jensen

Torsdag d. 2.juni

Kl. lo - 12: Reformationstidens nye danske salmer II
Niels Knud Andersen

Kl. 13 - 15: Reformationstidens salmer som udtryk for
reformatorisk teologi
Theodor Jørgensen

Fredag d.S.juni

Kl. lo - 12: Salmens plads i gudstjenesten som udtryk
for reformatorisk teologi
Theodor Jørgensen

Kl. 13 - 15: Thomas Laubs kirkesangsreform
Jørgen I. Jensen

Forelæsningerne, hvortil der er offentlig adgang, finder 
sted i Aud.IX, De teologiske Institutter, Købmagergade 44 - 46. 
De enkelte programpunkter er formet som forelæsninger med 
efterfølgende diskussion og tilrettelægges således, at der 
ikke kræves særlige forudsætninger for at kunne deltage.

- - o - -

Professor Niels Knud Andersen holder onsdag d.11.maj kl.2o 
foredrag i Teologisk Forening i København (Helligåndshuset) 
om SALMEDIGTEREN ARVID PEDERSEN.- Arvid Pedersen - "Alene- 
ste Gud i Himmerig" - er en af den danske reformationstids 
første og mest markante salmedigtere.



55

INTERNATIONALE ARBEITSGEMEINSCHAFT FUR HYMNOLOGIE (lAH)

IAH holder i dagene 22.-27.august kongres i Erfurt, DDR., 
og temaet bliver i år:

"Das Alte Testament und der Kirchengesang".
Af særlige emner som herunder tages op kan nævnes:
Musik und Gesang im Alten Testament
Musik und Gesang in der Synagoge und in der fruhen 
Kirche
Die Verwendung von Psalmen und atl. Cantica im Gottes- 
dienst der Kirche (Moglichkeit und Bedeutung christ- 
licher Psalmeninterpretation)
Psalmodie (musikalische Formen des Psalmengesangs) 
in Geschichte und Gegenwart
Das Psalmlied und andere Versifizierungen von Psalmen 
und atl. Texten
Typen und Motive aus dem AT im Gesang der christlichen 
Kirchen (Geschichte, Gegenwart, Lander, Sprachen, Kir- 
chen. Konfessionen...)
Stoffe aus dem AT in anderen kirchenmusikalischen Formen.

Som ved flere tidligere kongresser er der også ved denne 
dansk deltagelse, og vi håber senere at kunne bringe referat 
af de førte forhandlinger.

Hvis nogen blandt HM's læsere er særligt interesserede 
i lAH's virksomhed er Salmehistorisk Selskab villig til at 
formidle nærmere kontakt.

- o -

SELSKABET DANSK TIDEGÆRD

Dansk Tidegærd, hvis formål er at fremme forståelsen for 
og brugen af den bibelske tidebøn - ledsaget af den gregori- 
ske musik, afholder sommermøde i dagene 26.juni - 2.juli på 
Løgumkloster Refugium.

På sommermødet vil foreligge DET DANSKE ANTIFONALE II, 
et værk på ca. 76o sider, som indeholder melodistof til 
kirkeårets tidebønner. Stof herfra vil indgå i ovennævnte 
sommermødes arbejdsprogram.
p.s.v. H.C.Christensen, Agri præstegård, 842o Knebel.
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NORDJYSK ARBEJDSGRUPPE FOR GUDSTJENESTEFORNYELSE

Vi henvender os til Dem, fordi vi mener, at der er ved 
at opstå et behov for en mere permanent udgave af de mange 
nyere salmer og kristelige sange, der efterhånden er blevet 
udgivet. Vi tænker på den røde 'Salmer', på løsbladene fra 
Kirkefondets mappe vedr. gudstjenestefornyelse og på mange 
andre, også mere private udgivelser.
Hvad vi kunne tænke os, var at medvirke til udgivelsen af 
en art salmebogstillæg til brug i mange forskellige kredse, 
bl.a. i børne- og ungdomsarbejdet og ved børne- og ungdoms
gudstjenester i kirken. I Norge og Sverige findes der allere 
de et sådant salmebogstillæg.

Vi mener, at udgivelsen af en sådan salmesamling kræver 
en bred kreds af medvirkende, idet det er væsentligt at få 
indsamlet viden om, hvordan de nye salmer hidtil har funge
ret i praksis, hvilke der er blevet sunget meget, og hvilke 
der ikke er blevet brugt.

Vi mener også, at det vil kræve, at der nedsættes en ar
bejdsgruppe af et vist 'professionelt' tilsnit til at fore
stå indsamlingen, redigeringen og udgivelsen. Også denne 
gruppe bør nedsættes af en bred kreds.

For at få at vide, hvem der er interesseret i at være med 
beder vi Dem kontakte os. Hvis tilstrækkeligt mange inter
esserede melder sig, vil vi indkalde til en drøftelse, hvori 
vi evt. kan få arbejdet 'op at stå'.

Alle er velkomne til at være med, så giv meget gerne 
denne opfordring videre!

Med venlig hilsen
Per Bueholdt Andreasen / Nordjysk Arbejdsgruppe for Guds

tjenestefornyelse
Postbox 2o74
91oo Aalborg

Ovenstående henvendelse modtog vi i marts og viderebringer 
den hermed. Red.
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Redakt ionelt

Er Hans Tausens salmebog ældre end antaget?

Kendere af liturgiens historie i Danmark har hidtil været 
enige om, at kollekterne i Hans Tausens salmebog måtte være 
skrevet til lejligheden, da denne salmebog første gang udkom, 
nemlig i året 1544. Niels Knud Andersen har underkastet kol
lekterne en fornyet undersøgelse og er nået til et væsentligt 
andet resultat, der samtidig kaster et helt nyt lys over til
blivelsen af Tausens salmebog.

Er C.J.Boyes salmer forfattet af Ambrosius Stub?

Det har i mange år været diskuteret, hvem der i grunden skrev Shakes- 
peares tragedier. Nu kcmner Herlov Brix og postulerer, at Stub (17o5 - 
1758) har skrevet en stor part af C.J.Boyes (1791 - 1853) salmer. Bl.a. 
efterårssalmen Dybt hælder året i sin gang, hvortil Boye efter Brix' 
mening kun har leveret et såre beskedent bidrag.

Der kan være grund til at antage, at Boye i sin svigerfar Jonas Collins 
fornemme bogsamling har stiftet bekendtskab med et nu forsvundet Stub
håndskrift. Man véd, at et sådant har eksisteret. I 182oeme ejede en 
fynsk degn et "Hefte utrykte Sager af Stub", der tidligere kan have til
hørt Stubs søster Karen, gift med sognepræsten Lars Schyth i Veminge.
Brix antager, at Stub efter tilskyndelse fra sin svoger har skrevet salme
vers m.v. ved forskellige lejligheder og til forskelligt brug. Læserne kan 
i dette nr. studere en første analyse af en Stub-tekst, der er blevet be
arbejdet eif Boye og udgivet son dennes værk. Redaktionen håber at kunne 
bringe flere resultater af Brix' spændende detektivarbejde.

En for nænsom redaktion - en bjørnetjenestel

Bent Noack analyserer den sproglige form, som salmebogens 
sidste salme har fået. Når den så godt som aldrig bruges, er 
den væsentligste grund nok den nænsomhed, hvormed Uffe Hansen 
har restaureret teksten. Forfatteren foreslår en mere nutidig 
sprogdragt for at give den gode salme endnu en chance.

Desuden rummer dette nr. en større afdeling med anmeldelser, 
annoncering af møder m.m. samt to efterlysninger. Redaktionen 
vil være interesseret i at gengive eventuelle svar her i tids
skriftet .

NYE SALMER.

Redaktionen har forud for dette nr. været ved at drukne i en 
veritabel bølge af nye salmetekster. Den har været svær at kom
me igennem, mere p.g.a. mængden end p.g.a. den kvalitative 
uimodståelighed. Men vi er bl.a. blevet klar over, at mange 
sidder rundt om i landet og oversætter nye svenske salmer.
Man vil lette redaktionens arbejde, om man sammen med hver en
kelt indsendt tekst i få ord vil redegøre for tekstens beret
tigelse som salme. D.v.s. hvilke bevæggrunde der har drevet 
digteren, hvilke behov teksten måtte formodes at imødekomme, 
og hvilken fornyelse den er tænkt at skulle bringe. Måske bli
ver vi derved klar over, at værdien i det indsendte ligger et 
helt andet sted, end hvor vi ville søge den.
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NB. RETTELSER til HM 1976 nr. 4

Læserne bedes venligst have ulejligheden at rette følgende:
pag. 15o strofe l,lin.3: Grene rettes til Grenene
pag. 179 lin. 17 f.o. rettes: dette Brorson-afsnit.. 

til ..dette Brodersen-afsnit ...
pag. 21o lin.8 f.n. skal der stå: ..låne penge hos os ..

J.L.
Forfatternes adresser i
Domprovst K.L.Aastrup, Bryrupsvænget 4, 52oo Odense V.
Professor dr.theol. Niels Knud Andersen, Engvej 31,

296o Rungsted Kyst.
Konservatorieelev, lærer Ole Møller Andersen, c/o fru Inger 

Nielsen, H.C.Andersens Boulevard 51,4 th, 1553 Kbh.V.
Organist Walter Bjerborg, Helgesvej 14, 42oo Slagelse.
Rådsformand Herlov Brix, Blytsvej 11, 2ooo Kbh.F.
Pastor Helge Dahn, Kymervej 29, 414o Borup.
Højskolelærer,cand theol. Holger Lissner, Mejsevej 11,

624o Løgumkloster.
Amanuensis, cand.mag. Flemming Lundgreen-Nielsen, Tølløse- 

vej 59, 27oo Brønshøj.
Organist Peter Møller, 624o Løgumkloster.
Forstander dr.theol. Bent Noack, Præstehøjskolen,

624o Løgumkloster.
Sognepræst Edvard Wulff Pedersen, Kornerup, 4ooo Roskilde.
Lektor, mag.art. Torben Schousboe, Tryggevældevej 132,

27oo Brønshøj.
Sognepræst S.T.Vestergaard, 631o Broager.
Fra forrige nr.: Lærer Hans Jørgen Henningsen, Den danske 

Børnehave, Nibøl, Sydslesvig.

Sidste nyt: SAMFUNDET DANSK KIRKESANGS sommerkursus afholdes
på Askov højskole 1.-6.august. *

Kursusprogram hos: Per Olesen, Nørrebrogade 36,2, 22oo Kbh.N.

En mindre del af vore abonnenter har endnu ikke indbetalt 
kontingent 35.- kr. for 1977. Vi beder venligst om at det sker 
snarest på giro 2 2o 11 19. Salmehistorisk Selskab, kassereren, 
Ahlmanns alle lo, 29oo Hellerup.
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