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TIL DEN VESTJYSKE SALMIST

KARL LAURIDS AASTRUP
på 80-årsdagen den 26. november 1979

Du knoklede for Tidehverv 
som nogen skærveknuser 
og yded nu og da en skærv 
hvis form var skabt af muser

En musisk far, en grundtvigsk mor, 
et kirkeliv ved klitten 
står bag din salmedigtnings ord 
og vestjyskheden i den .

Så jysk og luthersk du beskrev 
vor fattigdom i kirken 
og blæste på, om det kun blev 
til en dogmatisk knirken.

Hvad Herrens Ånd vil blæse på, 
ja, det må den bestemme; 
men den har blæst på ikke få 
af dine vers herhjemme.

Guds Ånd og jysk oprigtighed 
la'e os de ord i munden:
"Bered dig, arme kristenhed I 
Din nat er overvunden".

Så lad de ord, du kendes ved, 
udtrykke vort tillykke:
"Det er din Herres herlighed, 
som ene er dit smykke"!

Jørgen Kristensen
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EN HYPOTETISK JULESAL^E

1. Hvis DDS 91 var blevet folkekær, ville jeg have glædet mig og 
næppe have fundet på at skrive følgende.
2. Hvis DDS 91 ikke havde eksisteret, ville jeg have foreslået at 
synge Nicolaj Hermans " Lobt Gott, Ihr Christen alle gleich" fra 
156o sådan på dansk:

1. Kom, Adams børn, frimodigt frem 
og syng Gud Herrens pris!
Guds søn har åbnet vejen hjem 
igen til Paradis.

2. Han kommer fra Gud Faders skød 
og biir et lille barn,
der nøgent deler verdens nød 
i krybbe, halm og skarn.

3. Han, som er Gud og Skaberen, 
og som gør alting vel, 
fornedrer sig som taberen
og tjener os som træl.

4. Han ligger ved sin moders bryst, 
et barn af kød og blod.
Guds engle ser i ham med lyst 
et skud af Davids rod, -

5. den prins, der skulle træde frem 
i denne sidste tid
og for et nyt Jerusalem 
udstå den sidste strid.

6. Hans gave er forunderlig, 
han skifter roller ud:
Han får vort jordeliv, og vi 
hans barnekår hos Gud.

7. En træl biir han, en herre jeg; 
det bytte har han gjort.
Det tegn på kærlighed er mig 
ufatteligt og stort.

8. Nu åbner han påny den dør 
til glædens paradis,
som flammesværdet spærred før. 
Gud være lov og pris!

Den oprindelige melodi til julesalmen er komponeret af Herman selv 
i 1554. Vi kender den til "Op, alle, som på jorden bor" som DDK 351. 
Den tyske salmebog, EKG 21, udelader vers 4-5. Det lader sig gøre.

Oktober 1979, Jørgen Kristensen
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ADVENT I NAZARETH

Melodi: Henrik Fibiger Nørfelt, februar 1979

DU Gilo £>0MfÆDVAN-uerAF HEL- ug ÅWDbfcRlFT - Tlt_

WU-SET^'JOR FOL-KET HVER MB-8AT E>l£V FUH

GAV DIG PR.O - F£ —'TEH E — SA — JAS - £1> SKRIFT. '0<b LN - SET 'BLEV

f"T T
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Du gik som sædvanlig - af hellig ånds drift - 
til huset, hvor folket hver sabbat blev funden. 
Man gav dig profeten Esajases skrift.
Og lyset blev til, da du åbnede munden.

I barndommens landsby du tændte en glød 
i syner og drømme af jubel og jammer:
"I dag og i mig er det ord blevet kød".
Og bifaldet steg, som en gnist sprang i flammer.
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Men mørket omklamred det enlige lys 
"Er du ikke søn af den Josef, vi kender?" 
Og husvild blev glæden, du bragte til bys, 
der stråled igennem din mund, dine hænder.

Den stråled til den, der er fremmed og fjern; 
Den ene biir udvalgt imellem de mange, 
for den, som er svag, bliver Herren selv værn, 
og syn får den blinde og frihed hver fange.

Det ord var et salt, og i såret det sved, 
nu måtte man skiftevis rødme og blegne.
I afgrunden ville man styrte dig ned, 
og selv blev du fremmed iblandt dine egne.

O Herre, forbarm dig, med smerte vi véd, 
af os får du utak, for vi er de onde, 
ja dybt vi dig styrter i dødsriget ned, 
som fangen og blind må du dér gå til grunde.

O Herre, bryd ud af den lukkede grav: 
den skrift, som ihjelslår og spærrer dig inde, 
den slægt, som om tegn stiller grådige krav, 
det mørke, hvor seende øjne biir blinde.

Forny os i nåden, som altid har flydt 
som solen i stråler og regnen i strømme.
Lad opstå iblandt os et nådeår nyt 
åf fædrenes syner og mødrenes drømme.

Johannes Johansen 
December 1978
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DE FIRE LYS PÅ ADVENTSKRANSEN

Melodi og sats: Chr. Vestevgaard-Pedersen 1978

DET FØZ-STE LY*. ER, OR,-DE" TALT AF

SICA&-TE Liv, HVOR. ALT VAR, $2 DE , MED FUG-LE-

5=^

r r il ..14"^
MN6, MED BLOM-STER., DEt. EWWUfc OD, MED 6LS.-DE O-3 ■PFP1r r r r a

1. Det første lys er Ordet, talt af Gud, 
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud, 
med glæde over markens grøde.

2. Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds dreng sted ned fra Himlens høje 
og delte jorden med os som sit hjem 
med al dens fryd og al dens møje.
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Melodi og sats: Chr. Vestevgaard-Pedersen 1978

ER. OR. - DET, TALT AF GOO, DET

r

Q
f

5RAE>~TE LiV, HVOR. ALT VAR.

“ SAUfc, MED OLOM- STÉiL, OER. SPRAW6 UD,

HAR. “ K/EAJfe GEø DE.TTr
r~r r

3. Det tredje lys har intet øje set, 
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket, 
det tredje lys er påskemorgen.

4. Det fjerde lys har ild fra alle tre, 
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se, 
kan tænde kun en lille kerte.

Johannes Johansen 1974

Teksten fra ”7S-tillægget"3 Edition Egtved copyright 7978i nr. 815.
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GUDS SØN HAR VÆRET HER

Melodi og sats: Chr. Vestergaard-Pedersen 1967

4 rTl fepM HAIL V7E- RÆT HEfc. Ofe HAM VAR, MAMt). HAM Gik- BLAMd"

/as C- • : 4 J I ,i J - - i—v—±-—t—i—

r f f f ? * f r ^L i -t-T
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1. Guds Søn har været her. Og han var mand. 

Han gik blandt os som en af vore egne. 
Han havde, som vi har, et fædreland
cg mødte dér sin næste allevegne.

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

J. Han sourgte aldrig efter kald og stand;
blandt al slags folk han sine venner søgte. 
En frådser og en dranker kaldtes han, 
og aldrig var han nænsom om sit rygte.

4. Hans guddoms-herlighed var gemt hos Gud, 
mens her den var af kødets svaghed dækket. 
Og dog i underglimt den stråled ud; 
da talte stumme, da blev døde vækket.
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Melodi (1967) og sats (1978): Chr. Vestevgaard-Pedersen

<oUD6 SpJ HAR. V«.'R£T HER,. 06 HAJJ VAR, MAND. <blK. &LAWD7

0b bt>V\ EAJ AF HAV-DE, SOK vi

HAR,, ET ^ED-EE. —-LAWD 06
^ i j i d ?,~«r

H^D-TE DER. S5lj AL- LE-

i-
iÉi

- VE6 — WE.

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

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

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

K.L. Aastrup 1941

Teksten fra "7S-tillægget", Edition Egtved copyright 1978, nr. 821
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DU SKAL ALDRIG GRUE

Melodi, og sats: Chr. Vestergaard-Pedersen 1978

1. Du aldrig skal grue 
for regn og vinde. 
Din Faders stue 
vil åben du finde.

2. Du aldrig skal lede 
om ly og varme.
De er hernede, 
de evige arme.

3. Hvad endnu dig skader, 
du frit kan glemme.
Nu hos din Fader 
du evigt er hjemme.

4. Hvad kan du vel savne, 
når alt hernede
til dig at favne 
de arme er rede?

5. Så vil jeg mig roligt 
til hvile lægge 
og vente troligt, 
til han mig vil vække.

K.L. Aastrup 1964

Melodi og sats: Chr. Vestergaard-Pedersen 1978
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ISLANDSK SALMEDIGTNING - EN HISTORISK OVERSIGT
VED EINAR SIGURBJØRNSSON

Det eneste samlede videnskabelige arbejde om islandsk salmedigt
ning er: Upptok sålma og sålmalaga i lutherskum si& S Islandi, af 
professor dr. phil. påll Eggert Olason (Reykjavik 1924). Som det 
fremgår af titelen handler dette arbejde kun om de reformatoriske 
salmer og landets første salmebøger, men her i landet varede det 
oprindelige arbejde fra reformationstiden ret længe eller indtil 
det 19. århundrede. Over salmedigtningen i det 19. og 2o. århund
rede savnes der derimod videnskabelige arbejder. Nogle bemærknin
ger foreligger i artikler af præp. hon. Sigurjdn GudsOnsson, som 
desværre ikke har samlet dem på ét sted.

I foreliggende arbejde drejer det sig kun om en historisk over
sigt over islandske salmebøger.

1. Salmedigtningens begyndelse.

Som i andre nordiske lande begynder salmedigtningen her i landet 
med reformationen. Før den tid kan man næppe tale om salmedigt
ning i egentlig forstand, skønt der findes en masse digte fra 
middelalderen om de helliges liv. Derimod findes der ikke oversæt
telser af hymner fra middelalderen og heller ikke oprindelige is
landske hymner førend med reformationen.
Landets første lutherske biskopper forsøgte at møde kirkeordi- 

nansens krav om gudstjeneste på modersmålet ved bl.a. at oversætte 
reformatoriske salmer og oldkirkelige hymner. Den første salmeud
gave var biskop Marteinn Einarssons (155o-1552) salmebog, der ud
kom i 1555 som supplement til hans alterbog men dog méd en selv
stændig titel og signatur. Dens titel var: Epter fylger litid 
Psalmakuer af heilagre Skrift vt dregid, og Islendskad af Herra 
M : E : S : S : Dette arbejde var trykt og udgivet i København.

Marteinns salmer var 35. Alle er oversættelser og de fleste - 
18 - af Luther. Salmerne er oversat både direkte fra tysk og fra 
danske oversættelser af tyske salmer og latinske hymner. Histori-
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kerne har dømt disse salmer meget dårligt - "35 yderst daarlig 
oversatte Salmer" skriver biskop Jon Helgason (Islands Kirke s. 41). 
Professor P.E. Olason siger derimod (Upptok sålma og sålmalaga 
s.22), at biskop Marteinns oversættelser overhovedet ikke er værre 
end de bedre salmeoversættelser fra samme tid blandt andre nordi
ske folk.

Det andet forsøg til en salmebog kom allerede i 1558, da M. Ei- 
narssons efterfølger til Skalholtsbispestol, Gisli Jonsson (1558- 
1588), udgav et hæfte indeholdende 21 salmer. Dens titel var: At

Gudz lof meigi ætiid auckazt 
aa medal Kristinna manna, J?a 
eru hier nockrer Psalmar

I »lu«*;'~

iaticaajt rø ineoal ttriftttma vtsetter af mier Gilbert Jon
syne aa Islansku med Litaniu 
og skriptar gangi.

Disse salmer var meget dår
ligt oversat og tog intet
hensyn til den islandske me
triks love. Trods det over
levede nogle i Gudbrandur
Thorlakssons samlebøgér og
flere end M. Einarssons sal
mer. (P.E. Olason: Upptok
salma s. 23-25).
Den første egentlige salme

bog udkom i 1589 og var udgi
vet af den største af refor
mationstidens udgivere her i 
landet, Holarbiskoppen Gud
brandur Thorlaksson (1571-
1627) , som gennem sin publi- 
cistiske virksomhed kan si
ges at være den, der fuldfør-Titelblad af Gfsli Jonssous Salmebog.

i

te reformationen her i lan
det. Hans arbejde var dog

forberedt af de to nævnte biskopper, men også af hans nærmeste 
forgænger på Holarbispestol, biskop Olafur Hjaltason (1552-1569) 
om hvilken det hedder, at han udgav en salmebog. Men den kendes ik
ke længere.
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Den nærmeste anledning til hr. Gudbrandurs udgaver af en salme
bog og et graduale er et brev fra Kong Frederik II af 29. april 
1585, hvor Islands to biskopper 
den uenighed, der herskede her 
på det gudstjenestelige område.
Eftersom Skalholtsbiskoppen 
Gisli Jonsson døde i 1587, blev 
det hr. Gudbrandurs arbejde at 
udføre kongens befaling, og 
salmebogen udkom i 1589 under 
titelen: Ein ny Psalma Bok,
Med morgum Andligum Psalmum,
Kristelegum Lofsaunguum og Vij- 
sum, skickanlega til samans 
sett og Auken og endurbætt.

Titelen, en ny salmebog, au
ken og endurbætt, d.v.s. for
øget og forbedret hentyder til 
ældre arbejder d.v.s. Skalholts- 
biskoppernes salmehæfter og 
sandsynligvis biskop Olafur 
Hjaltasons salmebog. Det er 
derfor forkert, når biskop Jon 
Helgason i sin kirkehistorie siger (Islands Kirke s. 54), at hr. 
Gudbrandur har haft de danske arbejder af Hans Thomissøn og Niels 
Jespersøn som forbilleder ved sin salmebogs respektive graduales 
udgave. Savel i form som i indhold skiller hr. Gudbrandurs bøger 
sig markant fra de nævnte danske arbejder.

Hr. Gudbrandurs salmebog er af lille format (8vo ((1,2+) ccxxxiij 
(+6)) . Den begynder med en fortale af Luther, siden kommer en for 
tale af biskop Gudbrandur selv, så register; derefter en udlægning 
af Eph. 5.19 af dr. Simon Paulus, samt nogle gode råd oversat fra

flatin og tysk og andre af Luther, siden følger bogens motto i vers 
Salmerne i bogen er 328. De deles i 6 hoveddele, hvoraf den første 
handler om Christi historia (l-lo5), den anden er af katechismen 
(lo6-135), den tredje er Davidsalmer (136-187) , den fjerde om den 
kristne tros hovedlærdomme (188-268), den femte indeholder lovsan
ge, bønner og taksigelser (269-3o5) og den sjette indeholder trø
stesalmer og bønner (3o6-328). I registeret først i bogen deles

>rdredes til at gøre en ende på

(ju<)bruii(lur boiiålisson.
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den i 37 mindre dele. Til sidst 
er der et fuldstændigt register 
over alle salmer i bogen.

De allerfleste salmer i bogen 
er oversættelser. Af biskoppens 
medhjælpere til bogen nævnes 
helst pastor Olafur Gudmundsson, 
men andre har også været med. To 
originale salmer er af Olafur 
Gudmundsson, en af pastor Rafn 
Thorvaldsson og to andre af u- 
kendte islandske digtere.
Gradualet, som udkom i 1594, 

indeholder en stor del af Salme
bogens salmer og desuden 7, der 
ikke findes der. I hr. Gudbran- 
durs levetid udkom Salmebogens 
2. udgave i 1619, men Gradualets 
2. og 3. udgave i 16o7 og 1623.
I alle nyudgaver øgedes salmer
nes antal, og i alt er salmerne 
i hr. Gudbrandurs salmebøger og 
gradualia 379. (P.E. Olason: Upp-
tok sålma og sålmalaga s. 61-216 

indeholder et fuldstændigt register over alle salmer i hr. Gudbran
durs bøger).

Hr. Gudbrandurs arbejde varede i mere end 2oo år. Salmebogen udkom 
i 1671, 1742, 1746, 1751 og 1772, men da med en ny disposition. Gra
dualet udkom 19 gange, dets sidste udgave var i 1779. Hver nyudgave 
forøgedes med nye salmer, mest af dansk oprindelse, men antallet af 
islandske salmer øgedes også markant (P.E. Olason op.cit. s. 217-219).

2. Den evangelisk-kristelige salmebog.
I år 18ol udkom evangelisk-kristelig salmebog: Evangelisk-kristi- 

leg Messusaungs- og Sålma-B6k. Bogens chefredaktør var justitiarius 
Magnus Stephenson, der var oplysningens hovedtalsmand her i landet.
I et brev fra kancelliet fra d. 4. okt. 1795 forordnedes, at en ny 
salmebog blev sammensat til brug i islandske kirker og hjem. For
ordningen gik til "Det islandske Landoplysningsselskab",

€(n nj?
!&>?/ 

SRcb morgum Støtlfgum
JSiaimu/ Stifttifju {of«aunju«m
cg Dafum/fVJcfønfcg« Mfattim fcttcQ 

2iufen o$ eniutbtr pt

J-Jolumf fJ/allfiSM.
Cvm <5p4f«j priutkgi'o Sn&rrtct gminM 
Do»orufi\ttc/ Hcgis. Gonge* OT«morr<u

for hvil-
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ket M. Stephensen var formand. Hr. Stephensen var en meget ener
gisk mand, og i forordet til salmebogen beskriver han, hvordan 
han gik til vejs med forberedelsen til udgaven. Han havde, skriver 
han, udsendt en masse af de mest udsøgte salmer fra nyere danske 
salmebøger til digtere, der kunne oversætte disse til islandsk. 
Desuden indbød han officielt hvem som ville til at indsende gode 
og udsøgte salmer til bogen (Forord s. VII). Videre siger han, at 
salmevalg og disposition følger samme regler som i biskop Balles 
salmebog fra 1798 (s.X). Og eftersom salmers sande væsen er at 
tjene til hjerternes vækkelse og forbedring, så er de fleste sal
mer i bogen moralske salmer, men derimod ikke dogmatiske og histo
riske (s.XII), og hr. Stephensen taler med foragt om dem, som har 
smag for sådanne salmer. Men af den art var de ældre salmer fra 
hr. Gudbrandurs tid (s. X-XII).

Salmebogen har 33o salmer, hvoraf hr. Stephensen sely har sat 
sit navn ved godt 80, enten som bearbejder, oversætter eller dig
ter. Han var ingen god digter, og meget af den foragt, bogen mod
tog i landet, skyldes hans egne salmer og også hans hovmod mod kri
tik. Hr. Stephensen havde jo andre med sig og blandt dem ret gode 
digtere f.eks. provst Thorvaldur Bodvarsson.

Salmebogen blev dog ikke varmt modtaget blandt befolkningen i 
landet, som ønskede de ældre salmebøgers fortsatte brug. Hr. Ste
phensen var imidlertid indehaver af landets eneste trykkeri og hav-

/de derigennem monopol. Trods modstand udkom bogen i flere udgaver 
til 1866, men supplement blev udgivet til den i 1819 og desuden i 
1861 og 1863, og i de to sidstnævnte optog man nogle vers af de kæ
re ældre salmer, delvis omarbejdede af provst Stefan Thorarensen.

Salmebogen med supplement blev nyarran- 
geret og udgivet i 1871 af biskop, dr. Pe- 
tur Petursson. Af nye forfattere til sal- • 
mer og oversættelser i denne bog kan næv
nes lektor Helgi Halfdanarson og pastor 
Matthias Jochumsson. Præsten Hallgrimur 
Pétursson, der er berømt for sine Pas
sionssalmer (d. 1674), har nogle salmer i 
denne udgave, men før denne udgave findes 
der ikke ret mange salmer af H. Pétursson 
i islandske samlebøger, eftersom hans sal
mer og åndelige viser med jævne mellemrum
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var blevet udgivet i private samlinger. Af nye udenlandske forfat
tere kan nævnes Grundtvig: "Guds ord det er vort arvegods" og "Den 
signede dag", begge to fra sunplementet 1863, oversat af H. Half- 
danarson cg St. Tborarersen. I alt har bogen 535 salmer. 1

3. Salmebogen 1886.

Salmebogen 1871 ansås fra begyndelsen som en provisorisk udgave.
En kommission bestående af syv medlemmer nedsattes i 1878 for at 
udarbejde en helt ny salmebog. Kommissionens syv medlemmer var al

le præster på én nær, men alle syv 
var fremragende digtere. Kommissio
nens formand var lektor Helgi Half- 
danarson, mens de andre medlemmer 
var Steingrimur Thorsteinsson, se
nere rektor for Latinskolen i Rey
kjavik, og præsterne Matthias Jo- 
chumsson, Pali Jonsson, Bjorn Hall- 
dorsson, Stefan Thorarensen og Val- 
dimar Briem.
Salmebogskommissionen arbejdede 

flittigt og den nye salmebog udkom 
i 1886: Sålmabék til kirkju- og 
heimasongs. Den indeholder 65o sal
mer, hvoraf de fleste er oversættel
ser og det største antal desuden ny
oversættelser. Kommissionens medlem
mer stod for de fleste salmer, både 
nyoversættelser af nyere og ældre 

salmer og for omarbejdelser af ældre islandske salmer for at møde 
den nye tids puristiske krav. Men de står også som bidragydere 
med helt nye salmer, bl.a. over søndagsevangelierne, hvoraf de fle
ste er digtede af' Valdimar Briem. Men andre salmedigtere fra ældre 
og nyere tid tages også med.

Formanden for kommissionen, Helgi Halfdanarson, Præsteskolens 
forstander, er den største bidragyder til bogen (212 oversættel
ser og egne salmer). Lektor Halfdanarson var en meget lærd,mand og 
en stor pædagog. Om ham som salmedigter siger hans søn, biskop Jon 
Helgason med rette (Islands Kirke s. 193-194): "Vel rager han ikke

_________________________
HalldanaiHou.

i
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op som Digterbegavelse, mens hans Salmer udmærker sig ved deres 
strengt kirkelige Tone samt ved en hjertelig Trosglæde og urygge- 
lig Trosvished. Det skyldes hans udprægede kirkelige Sans og Kend
skab til den kristne Kirkes Salmeskat, at alle Kirkens(Tider fin
des repræsenteret i Salmebogen. Af danske Salmer, som findes i Bo
gen, er de Brorson'ske - som de, der især har stemt med Helgi Half 
danarsons religiøse Gemyt - de fleste i Tallet. Men også andre, f. 
eks. Kingo og Grundtvig, er godt repræsenterede blandt hans Over
sættelser" .

Pastor Valdimar Briem står for omkring 14o salmer, hvoraf fler
tallet er originale digte. Jon Hel- 
gason skriver (op.cit. s.195), at 
hans salmer "udmærker sig mere ved 
deres letflydende Rim end just ved 
tankevægtigt .indhold". Men en un
dersøgelse af Valdimar Briems sal
mer viser, at han har været en ge
nial salmedigter. Næst efter Hall- 
grimur Pétursson er han sikkert 
den mest fremragende, vort land 
har haft. De sværeste temaer bli
ver af ham let tolket uden at det 
læremæssige indhold viger. Som ek
sempel kan man nævne julesalmen:
1 dag er glatt i doprum hjortum, 
og pinsesalmen: Skin å himni skir 
og fagur, hvori evangeliernes bud
skab kommer klart frem på en ly
risk perfekt måde.

Præsten Bjorn Halldorsson er også en god salmedigter, og hans ju 
lesalme s Sjå, himins opnast hiid, til melodien: In dulci jubilo, 
kommer at holde hans navn levende længe. I denne salme lykkes det 
ham på lignende måde som Valdimar Briem at iklæde evangeliets bud
skab en fin lyrisk form.

Præsten Matthias Jochumsson anses som en af Islands største lyri 
kere (han er forfatteren til Islands nationalsang, der er digtet 
ud fra Psalm 9o). Hans bidrag til salmebogen er 26 salmer, mest 
originale digte, men også nogle oversættelser. Det er på området 
bedesalmer, at Matthias Jochumsson er størst, men han var altid en

Valilimur Itric-m
(ilWt vn lii.s|>cku:il>c IVa Miililvliildvrvn).
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søgende og en tvivlende sjæl og kun lidt tilfreds med færdige svar 
på religionens såvel som på andre områder. Men denne side af hans 
digtning kommer ikke til syne i salmebogen.

Salmebogen 1886 vandt hurtigt folkets gunst. Her havde kirken 
fået en salmebog, der svarede helt til tidens krav for digtning.
Den var også bestemt kirkelig i sin karakter.

4. Salmebogen 1945.

Da liberalismens indflydelse gjorde sig gældende her i landet i be- 
gvndelsen af dette århundrede, rettedes der kritik mod salmébogens 
alt for ortodokse præg. Der kom ofte ønskemål om en ny totalrevision, 
og et par forsøg blev gjort med at udgive supplement til begen. Det 
var dog først i 194o, at en kommission blev nedsat for at revidere 
salmebogen. Da denne fremlagde sit forslag i 1945 var forandringer
ne ringere end ventet. Både titel og disposition var de samme som 
før, idet dispositionen til 1886 væsentligt var den samme som i 
den danske salmebog. Salmernes antal er her øget til 687. Nogle 
salmer af bestemt dogmatisk karakter forsvandt, men de nye salmer 
præges ikke helt af liberalismens idéer. Af nye forfattere til bo
gen har ungdomslederen, pastor Fridrik Fridriksson ( d. 1961) det

største antal salmer (13), og det er me
get interessant, hvor mange salmer (68), 
der kom med af Hallgrimur Pétursson, bl. 
a. store stykker fra Passionssalmerne.

Store dele af det nye materiale må 
man nok hellere karakterisere som opbyg
gelige digte end som salmer. Den'ældre 
salmebog - fra 1886 - var bestemt kirke
lig og tog hensyn til den brug, man ven
tede af en salmebog. Desuden havde den 
et fint litterært stempel. Salmebogen 
fra 1945 vakler derimod med hensyn både 
til salmernes teologiske indhold og de
res litterære stil. Ganske vist kan man 
sige, at det er svært at sætte grænsen 

mellem en salme og et opbyggeligt digt. Men i en salmebog, der er 
beregnet til gudstjenestelig brug i kirke og hjem, må der sættes 
en tydelig grænse mellem digtning, der tjener evangeliet og kan væ-

Fridrik Fridriksnon.
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re hele menighedens fælles bekendelse, og den digtning, der har et 
vist, men samtidig måske ubestemt indhold, således at kun en del 
af menigheden kan bruge den. Denne grænse satte man ikke i 1945,
og derfor kom der ind i bogen en del digte, der falder i den sene
re kategori. Som eksempel kan man nævne nr. 2. Det er et stykke af 
et større digt af forfatteren David Stefansson og er bestemt pan
teistiskt til sit indhold. Et andet eksempel er nr. 666. Det er et
digt af Matthias Jochumsson, lavet i anledning af looo-års festen 
for Islands bebyggelse i 1874, hvori Matthias Jochumsson opmuntrer 
det looo-årige gamle folk til at mindes sine forfædre i taknemme
lighed og til at stå vågen med tanke på den kommende frihed. Skønt 
slutverset nævner Gud, er dette næppe noget, der er egnet til kir
kelig brug.

5. Salmebogen 1972.

Da kirkerådet - folkekirkens fællesorgan under biskoppens præsidi
um - i 1962 besluttede at nedsætte en kommission for at revidere 
salmebogen, byggede denne beslutning på den kritik, salmebogen fra 
1945 havde fået. Kirkerådet fremlagde dog ikke nogle principper 
vedrørende kommissionens arbejde.

I 1963 blev der nedsat en kommission på tre mænd: biskop Sigur- 
bjorn Einarsson, formand, provst Sigurjdn Gudsonsson, sekretær, og 
dr. theol. Jakob Jonsson. Som litterære rådgivere tilkaldte kommis
sionen to digtere, Tomas Gudmundsson og præsten Sigurdur Einarsson.
Allerede i begyndelsen af sit arbejde fastlagde kommissionen det 

princip, at revisionsarbejdet skulle rettes mod at give salmebogen 
præg af at være kirkens officielle bog ved kirkesang. Derved var 
man klar over, at antallet af salmer skulle mindskes ret meget, 
hvis der da ikke skulle findes ældre eller nyere salmer, der ikke 
havde været i salmebogen fra 1886 eller 1945. Arbejdet bestod da i 
begyndelsen i at reducere den gældende salmebog til at være just 
salmebog egnet til gudstjenestelig brug, og dertil gjorde man et 
.grundigt undersøgelsesarbejde af alle tidligere udgivne salmebøger 
her i landet, af andre samfunds sangbøger og af nabolandenes salme
bøger. Desuden undersøgte man publicerede og upublicerede digtsam-

ilinger. Gennem annoncer kaldte man også på salmer fra befolkningen.
Foruden princippet om, at salmerne i bogen helst skulle tjene den 

gudstjenestelige brug, stillede kommissionen høje litterære krav.
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Sålmabok

Da samlingen af salmer stort set 
var klar, begyndte man at ordne sal
merne, således at anvendelsen kom 
klart frem. Derved forkortede man 
mange salmer eller delte dem.

1SLENZKU KIRKJUNNAR Resultatet af kommissionens arbej
de kom i 1972, da den nye salmebog 
udkom: Sålmabék islenzku kirkjunnar.

Reykjavik im 
Ot«.: KIRKJURAO

Umbofl. HID tRLXNZKA BIBLiUPtLAO

Som allerede skildret var arbej
det omkring den meget omfattende og 
gennemgående. P.g.a. det strenge 
princip er bogen heftigt reduceret 
jævnført med dens forgænger og inde
holder 532 salmer. De salmer, der 
blev taget ud af Salmebogen 1945 - 
i alt 267 salmer - er den type digt
ning, som man karakteriserer som

digtning af almindelig religiøs karakter. Desuden måtte nogle gamle 
salmer vige, eftersom de ansås for forældede og ikke længere blev 
brugt eller ikke svarede litterært til kommissionens krav.
Men bogen indeholder 111 salmer, der ikke var i den ældre salme

bog. Deraf er 76 islandske og 35 oversættelser. Omtrent 2o nye for
fattere har salmer i denne udgave. Deraf er biskop Sigurbjbfn Ei
nar sson den største bidragyder - 27 salmer - deraf 22 oversættel
ser, mest af oldkirkelige hymner, der ikke fandtes i salmebøgerne 
fra det 19. århundrede. Pastor Fridriksson har seks nye salmer med 
og antallet af Hallgrimur Péturssons salmer forøges fortsat. Af 
nye udenlandske forfattere kan man nævne svenskerne E. Billing (1), 
A. Frostenson (3) og B. Jonzon (1) og færingen F. Petersen (1).

De største bidragydere til bogen er endnu digterjætterne fra 
salmebogsudgaven fra 1886, Helgi Halfdanarson og Valdimar Briem.
Men deres salmer er her stærkt reducerede fra den tidligere bog.
Af Helgi Halfdanarson er her 87 salmer mod tidligere 154, og af 
Valdimar Briem er her 81 salmer mod 123 i den ældre bog. Matthias 
Jochumsson har her 49 salmer mod 63 i salmebogen 1945.

Denne reduktion er det, der har været mest kritiseret i forbin
delse med bogen. Kommissionen motiverede denne reduktion med, at 
det- i Matthias Jochumssons tilfælde drejede sig om almindelig reli
giøs digtning, der ikke hører hjemme i en salmebog. For de andres
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vedkommende drejede det sig om salmer, der ikke længere var i brug 
Og hvis man tager i betragtning, at her optages der for det meste 
salmer, som man ved bliver brugt ved gudstjenester og kirkelige 
handlinger, da kan man se, hvor stor Helgi Halfdanarson og Valdi- 
mar Briems plads er inden for vor kirke. Det kan også nævnes, at 
en ny salme af Helgi Halfdanarson, der hverken var med i 1886 el
ler i 1945, er med i denne bog: hans oversættelse af Christ lag in 
Todesbanden.
Foruden reduktionen af salmernes antal blev en del - i alt 75 - 

salmer forkortede. Grunden hertil var, at man s.a.s. ville skabe 
en psykologisk effekt og gøre salmerne mere tilgængelige ved at 
forkorte dem. Denne beslutning er også blevet kritiseret, men for
kortelserne drejer sig dog for det meste om historiske salmer. 
Derimod ikke om salmer af dogmatisk karakter.

Til nyhederne hører også, at bogen trykkes med melodier. I alt 
54 melodier aftrykkes, og her drejer det sig for det meste om 
melodier, der ikke er i gældende koralbog. Et tillæg til koralbo
gen indeholdende melodier til de nye salmer samt nye melodier el
ler arrangement til ældre udkom i 1976.

Den nye salmebog har fået en helt ny disposition. Den deles i 
otte hoveddele. Bogens første del har overskriften: lovsang og til 
bedelse (nr. 1-56). Bogens anden del hedder: kirkeåret (nr. 57- 
2o8). Dens tredje del er: højmessen og de kirkelige handlinger 
(nr. 2o9-283).
Disse tre dele giver bogen dens præg af en officiel bog til 

brug i kirkerne. Bogens resterende fem dele; (iv): kirken og tros
livet (284-443), (V): dage og årstider (444-486) , (VI): i det dag
lige livs omstændigheder (487-497), (VII): skole og børnesalmer 
(498-515) og (VIII): fædrelandssalmer (516-532) indeholder ganske 
vist salmer, der egner sig til brug i kirkerne ved visse lejlighe
der. Men nu og da, især i bogens 4. del, firider man salmer, der 
tjener til den personlige opbyggelse. Dertil kommer, at i bogens 
slutning er der en bønnebog, der indeholder både morgen- og aften
bønner samt bønner til forskellige lejligheder.

Dette betyder, at den nye salmebog også bærer præg af at være 
salmebog for kirke og hjem. Dispositionen er til og med således, 
at den lettere kan bruges som en andagtsbog end den ældre, efter
som man her lettere kan finde det, som passer.
Kritikken, som bogen fik ved dens fremkomst, er taget af. Den
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bruges nu inden for mange menigheder, og det synes, at den nyder 
stor gunst. Altid høres der røster fra folk, der savner nogle sal
mer, som fandtes i den ældre salmebog. Men i det store og hele sy
nes der at være enighed om, at bogen nu har principielle fordele 
i forhold til den ældre bog, ikke mindst med hensyn til disposi
tionen.

I den senere tid har der været de, som hævder, at man burde gå 
længere ad den vej og adskille salmebogen til gudstjenestelig brug 
fra salmebogen, der tjente den opbyggelige og pædagogiske hensigt.
I den forestående revision af ritualbogen må man bestemt tage stil
ling til dette synspunkt.
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ET BARN ER FØDT I BETLEHEM
Grundtvigs julesalme

VED PETER BALSLEV-CLAUSEN

Et barn er født i Betlehem (herefter forkortet BfB.) har siden re 
formationstiden været en af de bedst kendte danske julesalmer ^. 
Den hører til de par salmer, som næsten alle stifter bekendtskab 
med i deres allerførste leveår; det er derfor naturligt at spørge 
hvilken kristendomsforståelse den giver udtryk for.
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Grundtvigs gendigtning af Et Barn er født i Bethlehem l82o.
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Den første, der har beskæftiget sig indgående med salmen, er
2)Niels Lindberg, der i Dansk Kirketidende 187o først redegør for 

dens teksthistorie frem til Grundtvigs (herefter forkortet Gr.) gen
digtning fra 182o og derefter gennemgår forekomsterne i den,følgen
de tids sang- og salmebøger.

3)Hans Brix lægger i Tonen fra Himlen (1912) vægten på salmens 
digteriske billedsprog, idet han bygger sin gennemgang af salmen 
op over forskellen mellem Hans Thomissøns og Gr.s gendigtninger af 
den. Det samme gør Chr. Ludwigs i sin korte omtale af salmen fra 
1918 4).

En noget fyldigere fremstilling giver Kr. Tårup i Julen har Eng- 
lelyd (1931) . Han inddeler Gr.s gendigtning af salmen i ét indle
dende vers, to hoveddele og et afsluttende lovprisningsvers. I før
ste vers slås salmens to grundtemaer fast, at det er et barnt der 
er født, og at der er grund til at glæde sig. I første hoveddel be
skrives den himmelske rigdom, nemlig Jesu fødsel, på baggrund af 
den jordiske fattigdom (v 2 - 4). Anden hoveddel indledes af v. 5, 
der står som overskriften til versene 6-9, hvor "den lykke og 
herlighed, (julens) begivenheder bringer os", beskrives i 4'bille
der, før salmen afsluttes i v. lo med en jublende lovsang. Tårup 
henviser iøvrigt til Gr.s prædiken, "Jule-Psalmen", i Søndags-Bogen 
(Bd. 2, s 47 ff, 1827), der er bygget op over BfB., og hvor salmens 
tema uddybes: at Jesus blev født som et barn, fordi "Guds søn kan 
ikke blive voksen i os, dersom han og vi ikke mødes som børn" '.
Nogle år senere (1938) påviser Magnus Stevns i en gennemgang af

7)salmen , hvordan det først var gennem Gr.s gendigtning, den "helt 
bliver Børnenes Julesalme". Magnus Stevns sammenligner Hans Thomis
søns version med Gr.s gendigtning vers for vers og viser, hvordan 
Gr. ændrer salmens ord og billeder sådan, at de på en ganske anden

i

måde svarer til børnenes forestillingsverden, og "det betyder, at 
den gamle Tekst "mangler", mens Grundtvigs Tekst giver netop det, 
der gør Julen til Børnenes Tekst".

Arthur Arnholtz kommer i en artikel om Grundtvigs salmer og de
res melodier fra 1952 ind på forskellen mellem Hans Thomissøns og 
Gr.s versioner af salmen. Mens "den gamle salme hos Thomissøn stri
der sig tørt belærende frem", har Gr. med romantikens sans for den 
enkle form støbt første halvdel af salmen om for derefter at slip
pe forbilledet og skifte fra "folkelig til barnlig stil". Dette 
stilskift "virker ikke så meget på forstanden; det bringer ingen
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egentlig sammenfatning eller forklaring. Snarere virker det som et 
registerskifte på orgelet. Der tilføjes digtet en ny sødme, der at
ter drager de syngende med, indtil sangen hæver sig til den afslut
tende tak" ^ .
Anders Malling gennemgår i første bind af sin Dansk salmehistorie 

9)fra 1962 først salmens latinske, tyske og danske teksthistorie 
frem til Pontoppidans salmebog. Derefter får, som naturligt er,
Gr.s gendigtning en fyldig, men hovedsagelig refererende behand
ling. Genindførelsen i 184o-erne omtales, og salmens forekomster 
og varianter i det 19. århundredes salmesamlinger og salmebøger 
gennemgås. Endelig slutter Malling sin artikel med en kort over
sigt over salmens sønderjyske særtradition.

Brix, Ludwigs, Tårup og sandsynligvis også Arnholtz er enige om, 
at Gr. i de første 4 vers skildrer den første jul i Be'tlehem, mens 
de følgende 6 vers skildrer "den himmelske Jul, som vi skal fejre 
i Fuldendelsen engang" lo^, idet salmen er delt op i en fortidig 
og en fremtidig del. I modsætning hertil opfatter Magnus Stevns 
salmen som beskrivelsen af en nutid, vel at mærke en nutid, som 
børn opfatter den, uden tid og sted, men med eventyrets, mytens 
på en gang evigtgyldige og aktuelle sandhed.

I det følgende skal det undersøges, om det er muligt at kaste yder
ligere lys over salmens indhold og sammenhæng. Først vil Thomissøns 
version af salmen og Gr.s afvigelser i forhold til den blive be
handlet. Derefter vil Gr.s gendigtning blive gennemgået med særligt 
henblik på dens strukturelle opbygning, ligesom Gr.s brug af og 
hentydninger til salmen i en række juledagsprædikener vil blive be
lyst. Endelig vil situationen omkring salmens indførelse i løbet 
af 184o-erne blive omtalt.

"et barn er født i Betlehem" hos Thomissøn og kingo

BfB. har i Thomissøns (1569) og Kingos (1699) version 3 hovedaf
snit, et historisk, et dogmatisk og et lovprisende. Det første ho
vedafsnit, der omfatter v. 1-4, er en gengivelse af juleevangeliet 
om Jesu fødsel. Samtidig med at det bibelhistoriske forløb genfor
tælles stikordsagtigt i førstelinierne, kommenteres begivenhederne 
i andenlinierne med, at det barn, der blev født julenat i Betlehem, 
var Guds Søn og menneskers Herre, og hvert vers slutter med et lov-
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prisende "Halleluja". Hele salmens treleddede struktur går således 
igen i alle 5 første vers, idet linie 1 er historisk, linie 2 dog
matisk og linie 3 lovprisende.

Salmens dogmatiske hovedafsnit udgøres af versene 5-8. Vers 5 
danner overgangen fra det historiske til det dogmatiske hovedaf
snit ved at omtale og beskrive Kristi fødsel som en jomfrufødsel, 
og i de følgende 2 vers forklares inkarnationen og med den den 
klassiske kristologiske to-natur-lære: Den menneskeblevne Kristus 
er på samme tid sandt menneske (6:1 og 7:1) og sand Gud (6:2 og 
7:2), idet han blev menneske af kød og blod, dog uden at være be
rørt af syndefaldet og dets følger. I vers 8 beskrives, hvordan in
karnationen er forudsætningen for menneskets frelse: Gennem lige- 
dannelsen med den inkarnerede Kristus går vejen til frelsen i Guds 
rige (8:2). Også i dette hovedafsnit går salmens treleddede struk
tur igen i hvert af versene, idet førstelinierne er historiske, de 
handler om Kristi menneskelige natur, andenlinierne er dogmatiske, 
de handler om Kristi guddommelige natur, og tredielinierne med om
kvædet er lovprisende.
Versene 9 og lo udgør salmens lovprisende afslutning. I vers 9 

takkes Kristus for sin frelsergerning, og i vers lo udvides takken 
og lovsangen til at gælde hele Treenigheden. At også lovsangen ken
der både den historiske og den dogmatiske dimension og at overgan
gen fra det historiske til det dogmatiske er et udtryk for en stig
ning i intensitet, viser stigningen fra "tiid" i 9:1 til "evighed" 
i 9:2 og lo:l. Det er denne lovsang her og hisset, der binder sal
men sammen, det historiske med det dogmatiske og versene med hinan
den, både ved det gentagne Halleluja-omkvæd i hvert vers og ved

•»den fremadskridende bevægelse mod den store lovsang i de to sidste 
vers.

BfB. er i Kingos salmebog anbragt under højmessesalmerne til 
første juledag med angivelsen "Til Beslutning", d.v.s. at salmen 
har været foreslået til slutningssalme, hvortil man uden tvivl og
så har brugt den. Derved har kirkegængerne ikke kunnet undgå at op
fatte den som en rekapitulation af den gudstjeneste, de lige har 
deltaget i. Mens de sang versene 1-3, har de tænkt på juleevan
geliet, som de hørte det fra alteret, vers 4 har mindet dem om, at 
de selv ligesom de hellige tre konger var kommet til kirke for at 
bringe deres højtidsoffer, i versene 5-8 har de hørt prædikenen
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om Kristi menneskevordelses betydning for dem gentaget, og versene 
9 og lo har lydt som en genklang af julesalmerne.

GRUNDTVIGS GENDIGTNING AF "ET BARN ER FØDT I BETLEHEM"
ÆNDRINGER I FORHOLD TIL THOMISSØN OG KINGO
En sammenligning mellem BfB. hos Thomissøn og Gr.s gendigtning af 
salmen viser, at Gr. ved såvel udeladelser som tilføjelser har om
arbejdet salmen både sprogligt, strukturelt og indholdsmæssigt.
Selvom Gr., især i begyndelsen af salmen har lagt sin gendigt

ning ret tæt op ad forlægget, er hans ændringer og udeladelser 
lige fra første vers ikke til at tage fejl af. Allerede 1:2 ænd
rer han indikativen "glæder sig Jerusalem" til optativen "glæde 
sig Jerusalem". Gr. ved, at Jerusalem netop ikke glædede sig, men 
snarere, med sin konge, Herodes, i spidsen, forsøgte at komme bar
net til livs. 2:2 fjernes den dogmatiske kommentar "Uden ende er 
hans herredom". Det samme er tilfældet i 3:2. I samme vers udela
des også linie 1, da billedet med oksen og æselet ikke hører hjem
me i evangeliernes beretning om Jesu fødsel, og "De konger af Saba 
komme der" i 4:1 ændres til "Og Østens Vise ofred der", da konger
ne ligesom dyrene i 3:1 stammer fra den middelalderlige julenats
ikonografi og ikke fra de bibelske beretninger '*■'*") . Af Thomissøns 
vers 5 beholder Gr. det udsagn, at han "føddes" af en "Jomfru", 
men udelader den dogmatiske tilføjelse i 5:2, at "Foruden mand 
hans fødsel er", der kun er en gentagelse af 5:1. De dogmatiske ud
sagn i versene 6-8 udelades eller omformes helt. 6:1 bliver hos 
Gr. til "Os er i Dag en Frelser fød" (5:2). Hele vers 7 udelades, 
og 8:1 "dermed giør hand os alle sig liig" bliver til "Guds kiære 
Børn vi blev paa Nye" (6:1), ligesom 8:2 "og før oss saa til Himme
rig" hos Gr. bliver til "Da vorde Engle vi som De, / Gud Faders An
sigt kan vi se" (9:1-2). Lovprisningen i versene 9 og lo bliver 
til en tak til Gud for Kristus, vor "Frelser" og "Broder" (lo.1-2).

iBortset fra de bibelhistoriske rettelser i vers 3 og 4 er det 
først og fremmest de dogmatiske udsagn. Gr. udelader i sin gendigt
ning. Det er derfor især i det afsnit, der skal afløse det dogmati
ske hovedafsnit hos Thomissøn, det nye hos Gr. findes.

I vers 1 er den eneste forskel rettelsen af "glæder" til "glæde", 
som allerede er nævnt. I vers 2, der erstatter vers 5 hos Thomis-
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søn og Kingo, siger Gr. om barnets mor, at hun ikke alene var jom
fru, men at hun også var "fattig" og "sad i løn". Gr.s "Og fødte 
Himlens Konge-Søn" (2:2) går i stedet for den dogmatiske udvidel
se af jomfrufødselsmotivet i 5:2 hos Thomissøn: "Uden ende er 
hans herredom". Ved at kombinere disse to linier i eet vers opnår 
Gr. at give verset en dogmatisk prægnans, som det ikke har hos 
Thomissøn. Gr.s vers 3 har hentet sit motiv og sin førstelinie fra 
vers 2 hos Thomissøn. Hos Thomissøn er verset bygget op over den 
kontrast mellem "krybbe-rom" og "herredom", der hos Gr. er flyttet 
til vers 2 med beskrivelsen af Jesu fødsel. I stedet for den dog
matiske kontrast har Grundtvig brugt den, der er beskrevet i evan
geliernes beretning om Jesu fødsel, nemlig kontrasten mellem fød
selen i stalden og englenes sang på marken. Samtidig med at Gr. på 
denne måde erstatter dogmatisk med historisk stof, gentager han 
lovsangsmotivet, som han allerede i vers 1 har gjort fremadrettet, 
og han gør det for at vise, at lovsangen historisk hører uløseligt 
sammen med troen på Jesus Kristus som den menneskeblevne Guds søn.
I vers 4 linie 1 ændres "De konger af Saba" til "Og Østens Vise". 
Herved gøres billedet ikke alene mere bibelsk, men Gr. opnår også 
at få begge de måder med, som mennesker kan hævde sig på, på den 
ene side visdommen og på den anden rigdommen.

I vers 5 sætter Gr. de foregående 4 vers ind i deres frelseshi
storiske sammenhæng. Den Himlens kongesøn, der blev født i Betle
hem, er menneskers frelser fra synd og død. Efter dette vers, der 
så at sige erstatter hele det dogmatiske afsnit hos Thomissøn, 
følger versene 6-9, der dels er en beskrivelse af den virkelig
hed, som Guds søn ved sin fødsel har gjort til menneskers, dels 
er en redegørelse for, hvordan "denne samme naadelig tid" (Thomis
søn 9:1) er. Selve lovprisningen omformes som ovenfor nævnt til en 
takkelovsang til Gud for Kristus som menneskers frelser og broder.

STRUKTURER I GRUNDTVIGS GENDIGTNING AF "ET BARN ER FØDT I BETLEHEM"

Gr.s gendigtning af BfB. har to strukturer, en liniær og en V - 
struktur, og en analyse af disse to strukturer vil vise, hvordan 
Gr. meget bevidst har omarbejdet den gamle version af salmen og 
gjort den til sin egen.
Salmena liniære struktur

Mens Thomissøns version af salmen har 3 afsnit, har Gr.s 4: et bi
belhistorisk (v. 1 - 4), et dogmatisk (v. 5), et liturgisk-eskato-
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logisk (v. 6-9) og et lovprisende (doksologisk) (v. lo). Gr. har 
støbt Thomissøns gennemført treleddede struktur om til en firled- 
det parallelt fremadskridende struktur, hvor der er nøje overens
stemmelse mellem afsnittene og deres enkelte led. Det historiske 
afsnit svarer til det liturgisk-eskatologiske, og det dogmatiske 
svarer til det lovprisende (doksologiske) (se bilag 1). Vers 1 sva
rer til vers 6, 2 til 7, 3 til 8, 4 til 9 og 5 til lo.

Af paralleliteten mellem førstelinierne i versene 1 og 6 fremgår 
det, at vi genfødes til at være "Guds kiære Børn" (6:1), idet vi 
bliver eet med Kristus i hans fødsel (1:1). Den kristnes liv er en 
vækst sammen med Kristus, da det er sammen med ham, vi er Guds 
børn. "Glæde sig" (1:2) svarer til "holde Juul" (6:2), da det er 
Jesu Fødsel og dermed vore barnekår sammen med ham, der giver os 
mulighed for, på ny, at være glade. På samme måde svarer "Jerusa
lem" (1:2) til "Himmel-Bye". Det er det gamle og det nye, det jor
diske og det himmelske Jerusalem, der er tale om. Jesu fødsel i 
vers 1 er sket i denne verdens dimension, mens vor genfødelse sam
men med ham i vers 6 tilhører Guds riges dimension. De to bynavne 
Betlehem og Jerusalem står i virkeligheden som en programmatisk 
overskrift for hele salmen. Betlehem er kirken set i bagudrettet, 
bibelhistorisk perspektiv som den by, hvor Kristus blev født, og 
kirken er vort Betlehem (sml. D 86), hvor vi i dåben fødes med Kri
stus og vokser op sammen med ham. På samme måde er Jerusalem kir
ken set i eskatologisk perspektiv som det ny Jerusalem (sml. D 289), 
som den kristne vokser frem mod sammen med Kristus for der at blive 
herliggjort sammen med ham. Kompositorisk svarer Betlehem (1:1) til 
versene 1 - 5 og Jerusalem (1:2) til versene 6 - lo.

I versene 2 og 7 fortsættes tankegangen fra 1 og 6. Ligesom Kri
stus blev født ind i denne verden, hører vi som hans genfødte brød
re og søstre hjemme i Guds rige. Kristus blev født fattig ind i ver
den, mens vi skal gå på "Stjerne-Tepper", her et udtryk for rigdom 
og herlighed, i Guds rige. Kristus blev født "i Løn", d.v.s. ubemær
ket, uden at det var muligt at se, hvem han var, hvorimod vi i Guds 
rige skal omstråles af det himmelske lys. Det er det, der ligger i 
adjektivet "lyseblaae", der er sammensat af "lys" og "blå", det gud
dommelige lys og det himmelske blå. Endelig står "Himlen" i 2:2 pa
rallelt med "Kirke" i 7:2.

I versene 3 og 8 er det englenes lovsang, der er det forbindende 
motiv: ligesom englene dengang sang lovsange for den nyfødte Kristus, 
skal vi synge deres lovsange sammen med dem. Det er de sange, "som
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Bilag 1

Den lin-iære struktur

1:1 
2

2:1 
2

3:1 
2

4:1 
2

5:1 
2

6:1 Guds kiære Børn vi blev paa Nye/
2 Skal holde Juul i Himmel-Bye!

7:1 Paa Stjerne-Tepper lyseblaae.
2 Skal glade vi til Kirke gaae!

8:1 Guds Engle der os lære brat/
2 At synge, som de sang i Nat

9:1 Da vorde Engle vi som De,
2 Gud Faders Ansigt kan vi see!

lo: 1
2

Lovsynge Ham til
For Frelser bold

evig Tid,
og Broder blid!

Et Barn er født i Bethlehem, 
Thi glæde sig Jerusalem!

En fattig Jomfru sad i Løn,
Og fødte Himlens Konge-Søn.

Han lagdes i et Krybbe-Rom, 
Guds Engle sang med Fryd derom

Og Østens Vise offred der. 
Guld, Røgelse og Myrrha skiær!

Forvundet er nu al vor Nød, 
Os er i Dag en Frelser fød!

Grundtvigs oprindelige gendigtning fra Nyeste Skilder.ie af 
Kjøbenhavn 182o, nr. lo3, 23. december, sp. 1633-34 (uden omkvæd)
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de sang i Nat" (8:2), vi skal lære af dem, d.v.s. de sange, som 
de sang i Betlehem, mens Kristus "lagdes i et Krybbe-Rom" (3:1).
Vi skal synge vores lovsang i kirken (7:2), som "der" (8:1) henvi
ser til, da kirken som nævnt er vort Betlehem, d.v.s. det sted, 
hvor vi genfødes sammen med Kristus. Hertil svarer de parallelle 
udtryk "Fryd" (3:2), "glade" (7:2) og "glæde" (1:2): det er jule
glæden over Kristi komme til verden, der er tale om, den himmelske 
glæde, som englene gav udtryk for i deres lovsang ved stalden i 
Betlehem, og som de vil lære os at give udtryk for i vores jule
sang i kirken.

I versene 4 og 9 sættes det jordiske og det himmelske, det der 
hører Gud til, overfor hinanden. Vers 4's sted er stalden ved Bet
lehem ("der" 4:1), vers 9's sted er den (jule-)gudstjeneste ("da" 
9:1), der er skildret i de foregående vers. I vers 4 siges det, at 
denne verdens vismænd og denne verdens store nok kan komme til 
Kristus og vise ham deres respekt og hengivenhed, men selvom de 
også giver ham det største og bedste, de har (de "Offred ... Guld, 
Røgelse og Myrrha skiær" 4:1-2), kan de kun give ham af deres eget 
d.v.s. af det, der hører denne verden til. I modsætning hertil kan 
den kristne, idet han af englene bliver taget med i deres lovsang 
til Gud (v. 8) se (d.v.s. få del i det, der ikke er deres eget) 
"Gud Faders Ansigt" og dermed Guds herlighed .
Med de korrepsondenderende vers 5 og lo kommer henholdsvis det 

dogmatiske og det lovprisende afsnit, "nu" (5:1) og "i Dag" (5:2) 
svarer til "til evig Tid" (lo:l), "Frelser" (5:2) svarer til "Frel 
ser" (lo:2), og "fød" (5:2), der siger, at Kristus blev menneske, 
svarer til "Broder" (lo:2). Dertil kommer, at "Forvundet" (5:1) 
korresponderer med "Lovsynger" (lo:l), idet vers 5 sammenfatter 
den betydning, som Kristi fødsel (vers 1-4) har, mens vers lo be 
skriver lovsangen som den levende tilegnelse heraf.
Afsnittet vers 6 - 9 er ovenfor blevet kaldt liturgisk-eskatolo- 

gisk. Det skyldes, at det er svært for ikke at sige umuligt at se, 
hvad der i disse vers handler om den jordiske, og hvad der handler 
om den himmelske kirkegang. På den ene side tales der om at "holde 
Juul i Himmel-Bye" (6:2), om at gå "Paa Stjerne-Tepper lyseblaae" 
(7:1), om at englene skal lære os at synge (8:1), om at vi skal 
blive engle (9:1), og om at vi skal se "Gud Faders Ansigt" (9:2), 
allesammen udtryk, der leder tanken hen på det himmelske og dermed 
det eskatologiske. På den anden side viser "Da" i 9:1 tilbage til
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"der" i 8:1, der igen viser tilbage til "Kirke" i 7:2, der skal 
ses i forbindelse med vers 6, hvor der står, at det er son de Guds 
kære børn, vi er blevet på ny, vi skal holde jul i "Himmel-Bye". 
Afsnittet giver snarest indtryk af, at Gr. har opfattet gudstjene
sten, her julegudstjenesten, som det jordiske udtryk for den him
melske virkelighed. Guds ord - her den inkarnerede Kristus - og 
lovsangen, salmesangen - her den sang, vi har lært af englene, 
og scm derfor er en fortsættelse af deres julenatslovsang ved Bet
lehem - er det, der forbinder de to dimensioner, den himmelske og 
den jordiske.

Salmens V - struktur

En undersøgelse af salmens anden struktur, den såkaldte V - struk
tur, giver det samme resultat. V - strukturen har fået sit navn
efter den kontrasterende parallelitet, der er iagttaget i en ræk-

13)ke af Gr.s salmer . Den liniære parallelitet, sådan som den 
ovenfor er påvist, er opbygget sådan, at de to halvdele af salmen 
kan stilles ved siden af hinanden, idet vers i svarer til vers 6,
2 til 7 o.s.v. I modsætning hertil er der i V - strukturen ikke 
tale om to parallelle, men om to kontrasterende halvdele, sådan at 
vers 1 svarer til vers lo, vers 2 til vers 9 og så fremdeles. Her
ved kommer de to strukturers parallelsteder ikke til at svare til 
hinanden. Findes begge strukturer i samme salme, er det derfor mu
ligt ved en dobbelt strukturanalyse at trænge længere ind i salmens 
begrebsverden, hvilket ikke mindst er af værdi, når salmen er så 
kort i sin formulering som BfB.

I den liniære struktur er der, selvom der er en gennemført paral
lelitet mellem de to halvdele, et kontinuerligt forløb fra første 
til sidste vers. Det er der ikke på samme måde i V - strukturen.
Her forløber salmens udvikling først hen imod det midterste eller 
de midterste vers, hvorefter forløbet så at sige, i kontrasterende 
parallelitet, går tilbage til udgangspunktet i vers 1, eller rette
re til den kontrast til eller forklaring af vers 1, dér findes i 
sidste vers. Det vil for BfB.s vedkommende sige, at (struktur-)for
løbet går fra vers 1 frem mod et vendepunkt, der findes i versene 
5 og 6, eller snarere mellem disse to vers, og derfra "tilbage" 
til vers lo. V - strukturen er tilmed så gennemført, at versene 
i første og anden halvdel af "V'et svarer spejlvendt til hinanden, 
sådan at 1:1 svarer til lo:2, 1:2 til 1:1 og så fremdeles, sådan 
som det fremgår af opstillingen i bilag 2:
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Bilag 2

V - strukturen

1:1 Et Barn er født i Bethlehem For Frelser bold og Broder blid lo: 2
2 Thi glæde sig Jerusalem Lovsynge Ham til evig Tid 1

2:1 En fattig Jomfru sad i Løn Gud Faders Ansigt kan vi see 9:2
2 Og fødte Himlens Konge-Søn Da vorde Engle vi som De 1

3:1 Han lagdes i et Krybbe-Rom At synge, som de sang i Nat 8:2
2 Guds Engle sang med Fryd derom Guds Engle der os lære brat 1

4:1 Og Østens Vise offred der Skal glade vi til Kirke gaae 7:2
2 Guld, Røgelse og Myrrha skiær Paa Stjerne-Tepper lyseblaae 1

5:1 Forvunden er nu al vor Nød Skal holde Juul i Himmel-Bye 6:2
2 Os er i Dag en Frelser fød Guds kiære Børn vi blev paa Nye 1

Som det ses af opstillingen, går de fire afsnit, som salmen er delt 
op i i den liniære struktur, igen i V - strukturen. Først forløber 
salmens udvikling gennem det historiske frem mod det dogmatiske af
snit, hvorefter den gennem det liturgisk-eskatologiske Vender tilba
ge til det lovprisende afsnit i vers lo.

I 1:1 svarer "Et Barn er født" til "Broder" i lo:2; det vil sige, 
at der er tale om et søskendeforhold til den "Frelser" (lo:2), der 
er født i "Bethlehem" (1:1). "Bethlehem" og "Frelser" svarer til hin
anden, da det var fra Betlehem, den, der skulle frelse Israel, skul
le komme (jfr. Mt. 2,6, hvor der henvises til profetien i Mika 5,1).
I 1:2 svarer "glæde sig" til "Lovsynge" i lo:l, og "Jerusalem" (1:2) 
svarer til "til evig Tid" i lo:l, som på den ene side det gamle Je
rusalem og på den anden side det nye, der skal være til evig tid.

I vers 2 svarer "Jomfru" til "Fader" i 9:2 som Kristi jordiske mo
der og vor himmelske Fader. Da Kristus blev født til verden som men
neske af jomfru Maria og derved blev vor bror (lo:2), blev vi, som 
hans søskende, Guds børn (6:1). Til "fattig" i 2:1 svarer "Gud" i 
9:2, sådan som menneskets afmagt modsætningsvis svarer til Guds 
magt. På samme måde svarer "i Løn" (2:1) til "see" og "Ansigt" i



2o5

9:2, idet verdens uigennemsigtige mørke stilles overfor Himlen, 
hvor vi skal se Gud ansigt til ansigt. I 2:2 svarer "Himlens Kon
ge-Søn" til "Engle vi som De" (9:1). Igen er det søskendeforholdet 
til Kristus, der er tale om, og dermed de kristnes liv sammen med 
englene i Guds rige. Ligeledes svarer "fødte" i 2:2 til "vorde" i 
9:1.

I versene 3 og 8 svarer i henholdsvis linie 1 og 2 "lagdes" til 
"synge" og "Krybbe-Rom" til "Nat", ligesom "Guds Engle" og "sang" 
i 3:2 svarer til "Guds Engle" og "lære" (nemlig os at synge) i 8:1. 
Det vil sige, at de kristnes lovsang ligesom englenes julenat skal 
sprede det mørke, Kristus blev født ind i, og forkynde hans ubemær
kede fødsel for alle.

I vers 4 linie 1 svarer "Østens Vise" til "vi" i 7:2, "offred" 
til "Skal glade ... gå" og "der" til "til Kirke". Af parallelite
ten fremgår det, at kirken er den kristnes Betlehem: Som østens vi
se gik til Betlehem og fandt Kristus der, går de kristne til kir
ken og finder ham der, og både de vises offer og de kristnes glæde 
er fremkaldt af mødet med det, eller rettere den, der er større 
end dem selv. I vers 4 linie 2 og vers 7 linie 1 fortsætter paral
leliteten, idet den strålende, uforfalskede ("skiær") jordiske 
herlighed ("Guld, Røgelse og Myrrha") svarer til den strålende 
"lyseblaa") himmelske ("Stjerne-Tepper"). Samtidig understreges 
paralleliteten mellem versene yderligere derved, at ligesom det 
var stjernen, der ledte de vise mænd til Betlehem, skal de kristne 
gå til kirke på stjerne-tæpper. Der er dog tale om en kontraste
rende parallelitet, da de vise mænd har stjernerne over deres ho
veder, mens de kristne skal have dem under deres fødder.

I vers 5 svarer i linie 1 det, at "al vor Nød" er "forvundet", 
til, at vi i 6:2 "Skal holde Juul". Det er, som om Gr. her selv 
svarer på den bøn, han 4 år senere formulerer i vers 8 i "Velkom
men igen, Guds engle små", da det, at al vor nød er forvundet, og 
at vi skal holde jul i himmelby, er ensbetydende med, at julesor
gen er slukket (jfr. D 81.8:6). Forklaringen på, hvorfor julesor
gen er slukket, og grunden til englenes lovsang og vor lovsang 
med dem gives i salmens to i dobbelt forstand centrale linier, 5:2 
og 6:2, hvor der står, at "Os er i Dag en Frelser fød", og at 
"Guds kiære Børn vi blev paa Nye". I disse to linier svarer "Os" 
som hensynsled i 5:2 til "vi", der er grundled i 6:1, "i Dag" (5:2), 
der understreger den eksistentielle betydning, til "paa Nye" (6:1),
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der sætter begivenhederne ind i deres frelseshistoriske perspek
tiv. "Frelser" i 5:2 svarer til "Gud" i 6:1, da det er i Frelse
ren, vi møder Guds kærlighed. I disse to centrale linier samles 
begyndelse og ende, årsag og virkning: Kristi menneskevordelse, 
der betyder, at mennesker igen har fået barnekår sammen med ham 
hos Gud og der skal deltage i englenes evige lovsang.

Salmens første halvdel betegner i V - strukturen en udvikling 
fra det historiske forløb i v. 1-4 til den objektive beskrivel
se af dets betydning i v. 5. I anden halvdel beskrives i v. 6-9 
den subjektive tilegnelse af det historiske forløb frem mod den 
nye virkelighed i v. lo. Historien, der som sådan tilhører forti
den, kan gennem forståelsen af dens betydning give plads for et 
nyt liv, der, idet det fuldendes, optager det gamle i sig.

Salmens verbal-struktur

Undersøger man verbernes tider og måder i BfB., får man samme bil
lede. Det viser sig, at verbal-strukturen i hvert enkelt afsnit 
svarer til afsnittets struktur iøvrigt, ligesom salmens samlede 
verbalstruktur passer ind i både den liniære struktur og V - struk
turen. Salmen begynder i første afsnit med en perfektum om noget, 
der er sket i fortiden, men hvis betydning stadig er aktuel. Der
efter følger en optativ, der, fordi den lægger sig til en perfek
tum, udtrykker det, der burde være sket, men som ikke skete, samti
dig med, at muligheden for at det senere kan ske, ikke er udeluk
ket. I versene 2 - 4 er alle verber i imperfektum, der her udtryk
ker afsluttede begivenheder i fortiden. De beskriver den række af 
begivenheder, der blev sat i gang af, at et barn blev født i Betle
hem, men de siger ikke noget om, hvorvidt denne fødsel også har 
betydning for os. Det siger derimod de to verber i perfektum i 5:1 
og 2 og det "blev" i 6:1, hvor imperfekturnsformen har perfektums
betydning. Det faktum, at dette barn blev født, betyder, at al vor 
nød er forvundet, da barnet er vores frelser, og vi sammen med ham 
igen er blevet Guds kære børn. Perfektumsformerne i v. 5 er den 
historiske forudsætning for det efterfølgende og stadig aktuelle 
forhold, der udtrykkes i imperfektumsformen "blev", der her, i mod
sætning til v. 2-4, bruges om det uafsluttede, der stadig er 
åbent mod fremtiden. Hvordan den nutidige betydning af den fortidi
ge begivenhed i vers 1 viser sig, udvikles derpå i de følgende 
vers, 6:2 - 9:2, hvor alle verber, undtagen "sang" i 8:2, der netop
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henviser til, hvad der skete engang, står i futurum. Bortset fra 
optativen i 1:2 er alle verber til og med vers 9 holdt i indika
tiv. D.v.s. at der er tale om virkelige begivenheder, der enten 
har fundet sted, eller efter al sandsynlighed vil finde sted. I 
vers lo er verbet imidlertid igen i optativ, idet "lovsynge" i 
lo:l griber tilbage til "glæde" i 1:2. Efter formen kunne der væ
re tale om indikativ pluralis, der i så fald ville stå som kon
trast til optativen i 1:2 og udtrykke den tilsvarende kvalitative 
vending fra salmens første til sidste vers. Efter versets syntaks 
er der imidlertid tale om en optativ, tildels med imperativisk be
tydning, og meningen er den, at mennesker igen har fået den mulig
hed, der forskertsede i vers, og at det forpligter dem.

Ser man verbalformerne i forbindelse med V - strukturen, frem
kommer det samme billede. Parallellen mellem optativerne i vers 1 
og lo bliver tilmed endnu tydeligere end i den liniære struktur, 
løvrigt svarer perfektumsformerne i 5:1 og 2 til det perfektums
lignende "blev" i 6:1 ligesom imperfektumsformerne i versene 
2-4 svarer til futurumsformerne i versene 6:2 - 9:1, idet det, 
der er afsluttet i fortiden, stilles overfor det, der er åbent ud 
mod fremtiden. Brugen af perfektum og imperfektum i de to central
linier 5:2 og 6:1 viser, at fremtiden allerede er begyndt, idet 
den fortidige udvikling i strukturens første halvdel er afløst af 
den fremtidige udvikling i den anden halvdel af V'et.

"Et barn er født i Betlehem" som gudstjenestesalme

Gr. har i sin gendigtning af BfB. givet udtryk for, hvordan han 
opfattede - og oplevede - julemorgengudstjenesten og med den i 
virkeligheden enhver gudstjeneste. Det er ikke den traditionelle 
lutherske gudstjeneste, sådan som man kan genfinde den i den gamle 
version af salmen, han beskriver; han skildrer, hvordan Guds rige 
ligesom åbner sig for den, der er i kirken julemorgen. Juleevange
liet (afsnit 1) bliver gennem prædikenen (afsnit 2) nærværende for 
menigheden, som derefter tilegner sig det i sin levende salmesang 
(afsnit 3), der er som et forbud om det evige liv i Guds rige (af
snit 4) .

Gr.s gendigtning er karakteristisk ved, at dens indhold bliver 
til virkelighed, når den synges. Gr. har som barn lært salmen at 
kende som et levende udtryk for menighedens juleglæde, og han har
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lært den, ikke ved at læse den, men ved at synge med på den, først 
oirkvædene og senere hele versene, sådan som børn lige siden har 
lært hans egen version af salmen. Han har oplevet det, som om han 
sang med på englenes lovsang ved Betlehem den første julenat, når 
han sang med på Halleluje-omkvædet. Han har følt det, som om han 
var med, når han hørte ordene om det, der skete, da barnet blev 
født. Det er denne oplevelse, han gengiver og deler med dem, der 
synger med på salmen. Det er derfor, det, ikke mindst i salmens 
sidste halvdel, er umuligt at se, hvad der hører med til den jordi
ske, og hvad der hører til den himmelske kirkegang. Det himmelske 
og det jordiske går for Gr. i eet som Guds ord i forkyndelsen og 
menneskets genlydsord i lovsangen, svarende til første og anden 
halvdel af BfB. både i den liniære og i V - strukturen. Gr. opfat
tede sang som den levende tilegnelse af og det levende fællesskab 
med det eller dem, man synger om. Det gælder i særlig grad en om
kvædssang som BfB., hvor ikke alene selve sangen, men også omkvæ
det, der er som en slags sang i sangen, gør indholdet levende for 
den, der synger. Dette er her yderligere understreget ved det dob
belte omkvæd, hvor det første, der gentager en del af teksten, gæl
der det menneskelige, og det andet, Halleluja-omkvædet, gælder den 
himmelske virkelighed. Ved også i omkvædene at fastholde salmens 
dobbelte virkelighedsdimension, har Gr. så stærkt som næppe nogen 
anden beskrevet (jule-)gudstjenestens eenhed af det menneskelige og 
det guddommelige og givet andre, både børn og voksne, mulighed for 
at opleve den sammen med ham.

Grundtvigs senere bearbejdelse af salmen

Efter at BfB. havde været optrykt i L.C. Mullers Udvalg af Danske
Psalmer (1831) og L.C. Hagens Historiske Psalmer og Riim (1832)
15) , underkastede Gr. salmen en revision før optagelsen i Sang-Værk 
til den Danske Kirke bind 1 (1837) . Han må have følt, at bear
bejdelsen fra 182o havde fjernet sig så langt fra forlægget, at den 
i højere grad var en gendigtning end en egentlig bearbejdelse. Han 
indsatte derfor efter vers 5 et nyt vers: "I Kiød og Blod blev Han 
os lig. Han os lig,/ Og giør os til Guds Børn med sig!/ Halleluja, 
Halleluja." (jfr. 6:1 og 8:1 hos Thomissøn). Dette nye vers, der 
bliver centralvers i salmens V- struktur, gentager tankegangen i 
182o-versionens vers 5:2 og 6:1 og understreger derved salmens grund-
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tema, men føjer iøvrigt intet nyt til. (Et håndskrift til Sang- 
værket 1 har "Vort Kiød og Blod Han paa sig tog, paa sig tog,/ 
Dermed han os til sig opdrogl" (jfr. 7:1 og 8:2 hos Thomissøn), 
men dette mere uklare vers kom ikke med i den trykte tekst). "hol
de Juul" ændres til "lege Jul", hvorved det gøres tydeligere, at 
det er som Guds børn, vi holder jul i "Himmel-Bye" (6:2), men no
gen ændring af tankegangen er der ikke tale om. I 9:2 ændres "vi 
kan see" til "vi skal see", hvorved det gøres tydeligt, at der er 
tale om futurum, ligesom i den øvrige del af afsnittet. I sidste 
vers byttes der om på linierne, og den nye sidstelinie kommer til 
at lyde: "Vi synge da til evig Tid", hvorved det ikke mere er mu
ligt at se, om "synge" er optativ eller indikativ pluralis. Herved 
mister udtrykket sit imperativiske indhold, og kontrasten til vers 
1 understreges: udviklingen fra første til sidste vers går fra
den mulighed, der ikke behøver at blive virkelighed, til den mu
lighed, der samtidig er virkelighed. Gr. har ved sine ændringer 
søgt at gøre salmen mere entydig, samtidig med at han ved tilfø
jelsen af det nye vers 6 har ønsket at nærme salmens ordlyd til 
forlæggets.
Salmens tegnsætning var i 182o-versionen præget af en domineren

de brug af udråbstegn, hvilket gav hele salmen et proklairatorisk 
præg. I Sang-Værket (1837) reviderer Gr. tegnsætningen. Udråbsteg
nene bibeholdes i de egentlige proklamatoriske vers, men i de 
vers, der svarer til 182o-versionens vers 3 og 8 (jfr. V - struk
turen) og lo,sættes kolon, sådan at Halleluja-omkvædet bliver dra
get ind i salmen som det, englene sang (vers 3), som det, de skal 
lære os at synge (vers 9), og som det, "Vi synger da til evig Tid: 
Halleluja, Halleluja" (11:2).

Næste gang, Gr. har fat på salmen for at bearbejde dens tekst er
1843-44, da han sammen med nogle yngre præstevenner planlagde at

18)udgive et salmebogstillæg . Gr. ønskede her at udelade vers 5, 
men gik iøvrigt i det store og hele tilbage til 182o-versionen.
Uden vers 5 ville salmen mangle den dogmatiske overgang fra det hi
storiske til det liturgisk-eskatologiske afsnit, ligesom det ene 
af V - strukturens to centralvers ville forsvinde. Herved ville 
salmen have tabt sin klare opbygning både i den liniære struktur 
og i V - strukturen. 19)Året efter., i manuskriptet til Prøveheftet (1845) og i den
trykte tekst er Gr. i det store og hele vendt tilbage til teksten
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fra 182o. En enkelt rettelse fra manuskriptet til Prøveheftet nåe
de ikke med i den trykte udgave, ændringen i 1:2 fra "glæde" til 
"glæder", d.v.s. fra optativ til indikativ. Gr. har her muligvis 
villet føre teksten tilbage til den gamle version i Thomissøns og 
Kingos salmebøger. Ændringen ville imidlertid have fjernet den 
spænding, son netop optativen giver salmen lige fra starten, og 
Gr. opgav den da også, før Prøveheftet nåede at blive trykt. I 
vers 9:2 ændres "Gud Faders Ansigt" til "Guds milde Ansigt", hvil
ket er en svækkelse af salmens tema: den kristne som Guds barn, 
ligesom paralleliteten i V - strukturen mellem "Gud Fader" i 9:2 
og "En fattig Jomfru" i 2:1 bliver vanskeligere at få øje på. I 
vers lo:l ændres "Lovsynge Ham" til "Ham være Priis". Herved for
svinder det imperativiske moment i optativen "Lovsynge", men iøv- 
rigt er meningen den samme, selvom det efter ændringen er knapt så 
tydeligt, at den pris, der er tale cm, er lovsangen. Gr. forlader 
i midten af 184o-erne igen Sang-Værkets tekst, men han beholder 
tegnsætningen. BfB. er derfor et godt eksempel på, hvordan Gr. ar
arbejder med sine salmer for stadig at gøre dem bedre. At andre 
måske ikke altid har været enige med ham i, hvad der var bedre, er 
en anden sag.

Det var Prøveheftets version. Gr. lod trykke i det salmeblad, han
O \udgav til julegudstjenesten i Vartov 1845 . Her blev det, han

talte om i sin juleprædiken 23 tidligere, virkelighed: det lykkedes 
gennem salmer som BfB. for ham at dele sin opfattelse og oplevelse 
af julen og gudstjenesten med sin menighed. Det er derfor naturligt, 
at det var denne version af salmen, der gik videre til alle senere 
salmesamlinger og salmebøger, senest Den Danske Salmebog fra 1953, 
hvor den har nr. 85.

"et barn er født i Betlehem" som den genfødte julesang

I. "Ragna-Roke" (1817)

Selvom Grundtvigs gendigtning stammer fra december 182o, har han 
allerede et par år tidligere benyttet salmen. Det skete i Danne
virke, hvor han oktober 1817 i digtet "Ragna-Roke" lader Nornegæst

21)citere 3 vers af salmen . I digtet, der har stærke selvbiografi
ske træk, anføres salmen sammen med flere andre fra Kingos salme-
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bog. Den kaldes "Minde-Sang"en, og står som et udtryk for den gam
le salmesang, der har været glemt, men nu skal lyde igen. Grundt
vig bruger ikke den gamle version, men en stærkt forkortet, nemlig 
versene 1, 2 og 9 med en enkelt ændring i sidste vers, hvor "For 
denne samme naadelig tid / Ske Herren loff i euighed" er blevet
ændret til "I denne samme naadelig Tid, / prise vi alle den Herre 
blid". Det er ikke alene salmen, der er blevet genfødt, det er sel
ve den begivenhed, den handler om, der er blevet gjort levende og 
samtidig med den, der synger salmen. Derfor indfører Nornegæst den 
med ordene "... i Himmel-Koret / der klinger nu med dobbelt Jubel
lyd: / Et Barn..." o.s.v. Det er den himmelske virkelighed, der.
idet salmen genfødes, (påny) bliver menneskers.
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Et Barn er født i Betlehem i Kingos Salmebog. Her efter en udgave fra 
1759. Det var denne version af salmen, Grundtvig kendte fra sin barn
dom i Udby og Tyregod.
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I prædikenerne

Jul og lovsang hører uløseligt sammen for Gr. I lovsangen oplever 
mennesker den sammenhæng med skabningen og Gud, som netop julen 
understreger. I sin prædiken til juledag 1821, året efter gendigt
ningen af BfB., citerer Gr. først Davids-salmerne (Betlehem er Da
vids by!) 148, 149 og 15o, og han fortsætter, at ligesom englene 
i deres lovsang priste Gud julenat, sådan opmuntres menigheden 
"med Himmel-Toner fra Davids Harpen til, i Samfund med hele Skab
ningen, i Chor med Alt hvad som aander at love Herren for Hans un
derlige Gierninger og for Hans Frelse paa Jorden og naar 
ner! skulde vi føle os mere opvakte og stemte til i hellig Lovsang 
at prise vor Saligheds Gud, end i Dag paa Jule-Dagen, som fra 
Slægt til Slægt er helliget til at høitideligt minde can den behage
lige Tid og cm Salighedens Dag, om den store, velsignede Stund
da Himlene bogstavelig fra Jorden forkyndte Guds Ære, der Natten

22)blev som Dagen, Mørket som Lys" . Derfor kan Gr. heller ikke 
undre sig over, at "Jule-Dagen giennem Tidens Løb gienlød paa Jor
dens Kreds af høie Takke-Sange for Barnet født i Bethlehem; ja for 
det Barn i Krybben lagt, som Verden opfylder med sin Magt, kun Under
og Skam, at Takke-Sangen ei lød tifold høiere og sødere fra den be-

23)naadede Menneskeslægts til Lovsang indviede Laaber"
"Et barn er født i Betlehem" er for Grundtvig indbegrebet af me

nighedens julesang. Det ses tydeligt af hans juleprædikener, hvor 
han gang på gang ikke alene hentyder til salmen, men også citerer 
den. Først og fremmest husker Grundtvig salmen fra sin barndans jul. 
Den forbinder ham på en fortrolig måde med den gamle kirkelighed 
fra før den kirkelige bevidsthed og det kirkelige liv tørrede ud 
med rationalismen. Sådan siger han i sin juledagsprædiken fra 1822, 
at "det er vist, der var en Tid, da naar Skarerne mødtes om Jule- 
Morgen, Man kappedes om at tilraabe hinanden Glædelig Fest, og da 
alle Ansigter opklaredes, alt som Ordet gientoges, som Klangen fik 
Magt og stemde alle Hjerter til et høit Halleluja! Det er saameget 
desvissere, som de forbigangne Slægter i Aand og Sandhed tilraabe
os en saadan glædelig Fest med liflig Klang i deres Jule-Sang og

24)Psalmer cm Barnet født i Bethlehem til Glæde for Jerusalem"
På samme måde i den prædiken i Søndag s-Bogens 2. bind fra 1827, der 
har fået overskriften "Jule-Psalmen". Efter at have citeret vers 2 
af "Et Barn er født i Betlehem" efter Kingos salmebog fortsætter
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Grundtvig, at han "mindes det grant, hvor liflig disse Toner om 
Julen klang i mit Barne-Øre, som havde det Held i Uheld at høre 
Svane-Sangen af den gamle Menighed, hvor den nu er forstummet, og 
det kan vi alle forstaae, at saadanne Toner ere skikkede, til i 
Barne-Sjæle at føde en levende Forestilling om H a m, der var i 
Guds Skikkelse, men fornedrede sig selv til Støvet, og tog en Tje
ners Skikkelse paa sig, ham, som blev fattig, da han var rig, for

25)ved sin Fattigdom at giøre Mange rige"
I sin juledagsprædiken 1833 beskriver Gr. udfra englenes ord til 

hyrderne julenat ved Betlehem, hvordan Helligånden gør juleevange
liet levende i menigheden, og fortsætter: "Ja, mine Venner! saale- 
des lærde jeg at kiende Jule-Glæden, som et Præste-Barn, født i 
Kirke-Byen, glædelig vakt cm Jule-Morgen, naar det kimede, vakt 
med den gamle Engle-Sang paa Læberne:

Et Barn er født i Bethlehem, Bethlehem,
Thi glasder sig Jerusalem 
Halleluja, Halleluja!" 26)

Gr. bruger her den gamle version af salmen. Det var den, han huske
de fra sin barndom, og som forbandt ham med den gamle, førrationalis-
tiske menighed. Det var med den, han havde oplevet julealæden som 
menighedens og dermed som sin egen levende virkelighed. I juledags
prædikenen 1822 skriver han: "at høre denne Fortids Hilsen, at fø
le, hvor sødt dens Efterklang bevæger Hjertet det lære vi sent,
hvis det ei har giennemtonet os i hine Dage, da Hjertet stemmes"27} . På samme måde taler han i sin prædiken til Nytårsdag 1834 om
"de gamle Psalmer som under min Opvæxt klang saa liflig i mit Øre,

28)at de nødvendigvis maae blive gamle med mig" ;.
Disse "gamle Psalme Toner, der end svæve os paa Læberne" ( Søn- 

dags-Bogen, 1827) , er menighedssangen efter Kingos salmebog,
der nu kun var i brug i afsides egne i Jylland og Norge, hvorfor 
den, "der kommer ind i vor Forsamling Jule-Morgen og leder efter 
Barnet i Bethlehem, svøbt og liggende i Krybben, han finder det ik
ke i vor Høitids-Sang, finder det hverken i Aand eller Bogstav, saa 
han maate søge til Heden eller til Bjergene, for at høre høirøstet 
Gien-Lyd af det gamle Jule-Chor:

Et Barn er født i Bethlehem, Bethlehem,
Thi glæder sig Jerusalem,
Halleluja, Halleluja!" 3o).

Kingos salmebog, som Gr. selv havde brugt i Udby og Tyregod,
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holdt sig på landet, indtil den i årene omkring 18oo blev afløst 
af Evangelisk-kristelig-Psalmebog (fra 1798), der var et tydeligt 
udtryk for den rationalisme, der slog igennem i kirkelivet nogen
lunde samtidig. Denne salmebog havde siden 178o-erne haft en for
løber i Guldberge salmebog (fra 1778), hvorfor det "alt længe klang 
... i de store Stæder (Guldbergs salmebog var især udbredt i køb
stæderne, og Gr. har kendt den fra sin skoletid i Aarhus):

Vor Jesus kan ei noget Herberg finde 
I Bethlehem, sin egen Fædre-By,

(nr. 78 i Guldbergs salmebog)
og det var et sørgeligt For-Varsel, som snart gik i Opfyldelse, thi
Han har intet Herberg i den kolde, luftige, vindaabne Verse-Bygning,

31)vi have sammenflikket til et Vinter-Huus for Jule-Glæden"
Efter at Evangelisk-kristelig-Psalmebog havde været i brug i 25

år, kunne Gr. i sin juledagsprædiken 1823 overfor sin menighed gøre
den nedslående status, at "vel maae vi betænke, at Tonerne kan nu
ei dale meer, uden at synke i Jorden, vor Jule-Psalme er saa svag
og mat en Gienlyd, ei af Engle-Røsen (som i BfB.), men kun af vore
Fædres svageste Lovsang, at den kan ingen Glæde vække, saa nu maae
Lovsangs-Tonerne snart enten stige paa ny, eller ganske forstumme",
og han spørger ikke særlig optimistisk om, hvad der er mest grund

32)til at vente (" Og hvad er venteligst?") . Hvor ringe Evangelisk
kristelig Psalmebog er, ses bedst af en sammenligning med den gamle 
salmebog, for "hvor nær nu Menigheden i os har været sin Død, eller 
om den kanskee har giennemvandret Dødens Skygge-Dale, det veed i 
Grunden kun hver om sig selv, og Gud om os alle, men nær i det Mind
ste maa Døden have været, thi dette er det visse Kiende-Tegn, at
hvem der kommer ind i vor Forsamling Jule-Morgen, og leder efter

33)Barnet i Bethlehem, ... han finder det ikke i vor Høitids-Sang" ,
der, som han siger i juleprædikenen 1821 "ere.. kun Vand mod Fædre-

34)nes" . Grunden er, at "vore affilede, farveløse og livløse Sange
om Jesu Fødsel" i modsætning til de gamle julesalmer "ere aldeles
uskikkede" til "i Barne-Sjæle, at føde en levende Forestilling" om 

35)Kristus . Endnu i sin sidste juledagsprædiken fra 1871 kommer Gr. 
ind på salmesangens håbløse situation i begyndelsen af århundredet, 
da det "syntes, som om deres Slægt, der vilde blive som Børn for at 
arve med Guds enbaarne Søn, som Menneske-Sønnen, født i Bethlehem, 
skulle uddø med os" .
Det er et gennemgående træk ved Gr.s tale om salmesangen og med
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den først og fremmest julesangen, at han ikke bliver stikkende i
den pessimisme, som rationalismens salmesang og kirkeliv har sat
ham i. I 1817 er BfB. et forvarsel om kirke- og folkelivets gen-
rejsning, og i juleprædikenen i 1822 siges det, at så sandt som
menigheden længes efter at synge de gamle sange, skal "de slumren-
de Toner ... vaagne igien og udbryde med liflig Klang" . Året
efter slutter Gr. sin juledagsprædiken med at forsikre, at "er
Jesus Christus vort Haab ... da skal alle Tunger snart forstumme
for Israels Lovsang og for Herrens Viisdom! Ja, da toner det til
os fra Himlen: Synger Herren en ny Sang, synger Herren al Jorden!
Marken skal fryde sig alle Træer i Skoven synge med Fryd" ;, en
tankegang, der går igen næsten identisk året efter, i julen 1824,
hvor det hedder, at "er det glade Budskab om Frelserens Fødsel i
Davids Stad den ene store Tanke, der sysselsætter og opfylder os,
da er det nødvendig Omkvædet paa al vor indbyrdes Tale og Betragt-

39)ning: synger Herren en ny Sang"
I Søndags-Bogen fra 1827 ser Gr. salmesangen sammen med menigheds

livet i et kristologisk perspektiv. Sammen med menigheden har me
nighedens salmesang del i Kristi fødsel, liv, død og opstandelse: 
"det er jo ogsaa skedt hos enhver af os, som atter fandt Krybben i 
sit Hjerte, med Guddoms-Barnet i Svøb, og fandt sig derfor glædelig 
tiltalt af Psalmerne derom, fra de henfarne Dage (d.v.s. især BfB.)
... saa Zions Sang over Krybben i Bethlehem-Ephrata forlyster vort 
Hjerte, og Tungen udbryder: Det er godt at takke Herren og at synge 
dit Navn Psalmer, Du Høieste!". Og Gr. fortsætter: "Det er skedt, 
mine Venner! thi stiger end den gamle Jule-Psalme ei tusind-tunget 
i Sky fra vort Bedehuus, saa ligger den os dog paa Læberne, saa le
ge dog dens Toner, som jule-glade Børn i vort Hjerte-Kammer, og den 
Herre, som saa mægtig og miskundelig forvandlede Graven og Been- 
Huset i os til en Lege-Stue for Engle-Børn og Barne-Engle, skulde 
han vel fattes magt eller Miskundhed til at lade Børnene voxe med 
sig, i Alder og Viisdcm og i Naade for Guds og Menneskens Øine, 
saa det store Liig-Huus, Kirken er blevet, atter maa vorde et Tem
pel af levende Stene, hvor Herren boer midt iblandt Israels Lov- 4o)Sange!" . Lidt senere gentager Gr. tankegangen, at "naar de gam
le Psalme-Toner, der end svæve os paa Læberne, som udfarne Sjæle i 
de Dødes Rige, naar de atter opstaae med deres korsfæstede, døde 
og begravne, men i en Paaske-Morgenrøde opstandne og forklarede Le
gemer, og naar de som paa Ørne-Vinger svinge sig mod Himlen, hvor
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de have hjemme, ... da vide vi, hvor Herren har sit Herberg fundet,
41)da føle vi os indbyggede i Huset, son er hans Menighed" . At Gr., 

idet han taler om julesangene, ikke mindst har BfB. i tankerne, vi
ser hans parallelisering af det gammeltestamentlige Israel, Templet 
og Zion og dermed det gamle Jerusalem på den ene side og menigheden, 
det nye Jerusalem, og det nye Tempel ("Huset") på den anden side.

Senere bliver den fornyede salmesang, ikke mindst i Vartov, for 
Gr. et umiskendeligt udtryk for det genfødte liv i menigheden. Så
ledes kan han i juledagsprædikenen 1854 tale om "Lovsangen selv, 
den glade Julesang som et lille Barn, gienfødt iblandt os, af vor 
Mund og af vort Hjerte", og han fortsætter, at "vi veed jo godt, 
hvad Verden synes, der skal blive af dette Barn, nemlig slet ingen 
Ting, i alt Fald saasnart den gamle Gienganger-Præst en af Dagene 
døer, og den lille Flok adsplittes, som han med sin halv hedenske, 
halv catholske Skjalde-Røst har samlet om sig til at synge om Barnet 
født i Bethlehem; det veed vi jo nok, men det rører os ikke, vi sva
re lige trøstig: nei, lige saa vist som der af det lille Barn i Beth
lehem blev en stor Konge ved Gud-Faders høire Haand, lige saa vist 
skal der af den lille gienfødte Julesang om ham blive en stor Lov
sang for Guds Trone, de Gienfødtes og Gienløstes evige Frydesang" og 
den skal "naar vi er døde og borte, forplantes paa vore Børns og Bør
nebørns Læber og voxe derpaa med Barnet i Bethlehem .. saa de staaer
op og gaaer til de aandelige Bethlehem, som er Herrens Menig- 

4 2)hed" . Et par dage efter, i prædikenen til søndag efter jul 1854
vender Gr. tilbage til sin tankegang fra juledag og taler om, at
"Julesangens Gienfødelse i Menighedens Hjerte og paa Menighedens
Tunge er et stort Guds Under og et Kraft-Bevis paa, at der igien er

4 3)kommet Liv i vor christelige Børne-Lærdom" , d.v.s. trosbekendel
se og dermed tro.
Hvordan netop julesalmen er af betydning for det kirkelige livs

genfødelse, kammer Gr. ind på i prædikenen "Jule-Psalmen" i Søndags- 
44)Bogen (1827) , hvor han lader julesalmens og i det hele taget sal

mesangens genfødsel være et udtryk for menighedens og den enkeltes 
fødsel og vækst med Kristus, og hvor han især cm julesalmen siger, at 
"saa er det da endog bogstavelig Kiende-Tegnet paa den ægte Jule- 
Psalme, at vi der finde den Spæde svøbt, og liggende i Krybben, finde 
ham der saaledes levende afbildet og besjunget, ligesom det i det 
Hele er Kiende-Tegnet paa den christelige Psalme-Bog, at deri med 
kiendelig Forkiærlighed dvæles ved den Bibelske Historie, som Krybben
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og som Svøbet for det Guddoms-Barn, der overnaturlig har udviklet 
sig paa Jorden, øiensynlig i Guds og Marias Søn, men usynlig ved 
hans Aand, fra Dagenes Begyndelse, før han kom selv herned, i pro- 
phetiske Forbilleder, og, siden han igien opfoer, i christelig 
Gienfødelse og Efterligning", der består i, at hver kristen og 
hver kristen slægt skal fødes og vokse, dø og opstå sammen med ham. 
Her har julesalmen sin grundlæggende betydning som forudsætningen 
for både påske- og pinsesalmen. På samme måde knytter Gr. i jule
dagsprædikenen 1833, efter at have omtalt sin barndomsoplevelse af 
BfB., juleglæden og barnetroen sammen. Barnetroen er ikke alene 
den kristnes tro som den, der i dåben er genfødt til barnekår med 
Kristus, men også den kristnes tro på "Barnet i Bethlehem". Barne
troen er udtryk for et dobbelt livsfællesskab med Kristus. "Barne- 
Troen paa den lille Guds Søn født i Bethlehem er derfor lige som 
ham selv en Guddoms-Soel i Løn... Tænker vi derfor Barne-Troen
bort, da har vi i Herrens Fodspor kun en Kamp der forfærder og et

45)Løb der udmatter os" . Det gælder også for den voksne, at "Det 
er godt at være Barn om Julen", sådan som mottoet for Gr.s gendigt
ning af BfB. lyder med "et dansk Ordsprog".

Dette ordsprog anfører Gr. året efter i sin juledagsprædiken sam
men med forskellige andre bibelske og folkelige mundheld, der un
derstreger forskellen mellem jord og himmel og udfra Marias lov
sang, Lk. 1,46-55, især v. 52-53, og saligprisningerne ("Salige 
ere de Fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres" Mt. 5,3) vi
ser, at erkendelse af egen afmagt er en forudsætning for at kunne

46)tro på Kristus (den dobbelte barnetro!) og i troen blive frelst
Som udtryk for menighedens tro på Gud og liv med Kristus smelter 

julesalmerne sammen med englenes sang ved Betlehem julenat, "thi 
saalænge der er mindste Spor og Levning af den Tro paa Jorden, at 
Morgen-Røden fra det Høie har besøgt os, at Ordet som var i Begyn
delsen, at Skaber-Ordet blev Kiød og boede iblandt os, og aabenbare 
de sin Herlighed, ... saalænge der er Spor og Levning af denne de 
Christnes glædelige Tro paa Jorden, saalænge maa der og nødvendig 
høres Gienlyd af Engle-Røsten i Jule-Psalmer, i Lovsang til den
himmelske Fader, som lod en Frelser fødes, gav os Lyd og Liv og

47)Fred ved Jesum Christum" (juledagsprædiken 1823) . På samme måde
skriver Gr. i Søndags-Bogen (1827) , at "kun det er Jule-Psalmen, 
som smelter sammen med Englenes Lov-Sang", og "kun det er et Halle
luja, som tækkes Ham, som seer paa Hjertet", og han slutter prædi-
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kenen med at forsikre, at når den kristne i sit hjerte henvender
sig i ånd og sandhed til Gud, "da skal vel de rette Jule-Psalmer,
de ægte Gienlyd af Englenes Morgen-Sang i Jule-Dagningen, liflig
omtone, sødt giennemgklinge os, saa vi føle og bekiende, at det er48)en glædelig Fest for Guds Folk" . I den sene prædiken til Jule
dag 187o taler Gr. an, at Herrens Ånd har lagt "en ny Jule-Sang i 
vor Mund, som bestandig lyder gladere og stiger højere til at sam
mensmelte med Engle-Sangen i Sky ... Hermed begynder da en Nyaars- 
tid i Guds Rige paa Jorden, en aandelig Oplysnings-Tid med voxende 
Klarhed over Jule-Gaven, Inderlighed i Jule-Glæden og Liflighed i
Jule-Sangen, indtil det evige Halleluja opfylder baade Himmel og

49)Jord med de saliges Fryd" . Og prædikenen slutter: "Da skal Eng
lenes og Hyrdernes Lovsang aldrig forstumme, men fra Slægt til 
Slægt skal det klinge, altid mere himmelsk barnlig: Et Barn er født 
i Bethlehem ...". Der er her en ubrudt forbindelse tilbage til jule 
dagsprædikenen 1821, hvor Grundtvig taler cm, at de kristne skal 
"vandre syngende den Livets Vei, din Søn har banet os til Helligdom 
men, til det ved ham iglen opladte Paradiis, indtil vi der evinde
lig med Engle-Tunger skal istemme for din Throne den nye Sang, du5o)selv vil lægge i vor Mund"
Julesangen som et bindemiddel mellem jord og himmel er et gennem

gående motiv hos Gr. Således taler han i juledagsprædikenen 1833 
om den barnlige juleglæde, der finder udtryk i BfB., og scm med 
fryd istemmer "Lovsangen over Barnet i Bethlehem, der saa vidunder
lig forbinder Himmel og Jord Gud og Menneske, det Synlige og det

51)Usynlige, det forbigangne, Nærværende og Tilkommende" . Og i sin
sidste juledagsprædiken fra 1871 taler Gr. om den kristne menigheds
taknemmelighed overfor Gud, der er "den uudtømmelige Kilde, hvoraf
glade Jule-Sange maa udspringe, saa længe Dagene varer, og skal saa
sammensmelte til det evige Halleluja til Vorherres Jesu Kristi og52)vor himmelske Fader"

I det hele taget viser de af Gr.s juledagsprædikener fra de sid
ste lo år af hans liv, der er taget med i de to bind, som C.J. 
Brandt udgav 188o under titlen N.F.S. Grundtvigs sidste prædikener, 
at han lige til det sidste fastholdt sit syn på BfB. som indbegre
bet af både hans egen og menighedens julesang. I prædikenen til ju
ledag 1861 forsikrer Gr. sine tilhørere om, at det, "at de gamle 
Hyrders Jule-Glæde enten alt er gjenfødt eller er dog i Færd med 
at gjenfødes i Herrens Menighed, det er saa sikkert, som at Børnene
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synge af Hjærtens Grund: "Et Barn er født i Bethlehem" og "Julen
har Englelyd" og "Velkommen igjen Guds Engle smaa", saa Mødrene
smile velsignet og Fædrene tit ikke veed, om de skal skiule Taaren,

53)som trænger sig vederkvægende frem, eller unde den frit løb.."
En halv snes år senere siger Gr. i et tilbageblik på begivenhederne
i 182o-erne, at det "klarlig har vist sig hos os, at saa snart vi
søgte Guds Jule-Gave i dette Vorherres Jesu Kristi Munds-Ord (d.v.
s. trosbekendelsen, som Gr. pegede på i Kirkens Gienmæle, 1825,
og den deraf følgende "kirkekamp"), da blev vi glade, og vi istem-
mede ikke blot de gamle Jule-Sange (og Gr. tænker her på BfB., som
han slutter prædikenen med at citere), men Herrens Aand lagde en

54)ny Jule-Sang i vor Mund" . Året efter siger Gr. i sin sidste ju
ledagsprædiken, at "baade de gamle og de nye Jule-Salmer og aande- 
lige Viser i Barne-Mund (har) lært os, at meget mere (end tidlige
re) lever det barnlige Guds Folk nu daglig op og formerer sig til 
at opfylde Jorden" .

MODTAGELSEN AF "ET BARN ER FØDT I BETLEHEM"

Den modtagelse. Gr.s gendigtning af BfB. fik, svarer i høj grad 
til hans syn på den som et udtryk for den genfødte julesang, sådan 
scan dette syn kommer til orde i prædikenerne.
Takket være den fyldige brevveksling gennem 184o-erne mellem Gr. 

og hans elev Peter Rørdam (f. 18o6), er det muligt at følge salmens 
indførelse i Mern i Sydsjælland, hvor Peter Rørdam blev sognepræst 
i efteråret 1841. I sit første brev til Gr. efter at være kommet 
til Mern fortæller Peter Rørdam den 19. oktober 1841 om, hvordan 
han en uges tid i forvejen havde været hjemme hos en gammel mand 
for at tage ham til alters. Ved den lejlighed havde han brugt et 
par vers fra "Gak under Jesu Kors at staae", som den gamle mand 
genkendte fra sin barndom, hvor han havde lært den efter den gamle, 
d.v.s. Kingos salmebog, "han var ligesom uvis, cm den gjaldt endnu, 
fordi den stod i den gamle Psalmebog, men læste den dog saa helt 
ud; og næste Gang jeg kom, og jeg igjen bragte den paa Tale, sagde 
han: ja, jeg kan ogsaa synge den - og sang saa baade den og "Et 
Barn er født i Bethlehem"" . Peter Rørdam fandt her resterne af
den gamle, folkelige kirkelighed, som Gr. hvade forbundet med netop 
salmer som BfB. De gamle, der var blevet konfirmeret før indførel-
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sen af Evangelisk-kristelig Psalmebog, og som dengang havde lært 
salmerne udenad efter Kingos salmebog, huskede dem stadig, men var 
som den gamle mands eksempel viser, usikre på, om de endnu kunne 
gælde, da de jo stod i "den gamle Psalmebog". Peter Rørdam så det 
nu som sin opgave på baggrund af den gamle kirkelige tradition at 
genføde sognet til et nyt kirkeligt liv og gøre det ikke mindst 
ved hjælp af salmer og bibelhistoriske sange. Og han begyndte med 
det samme. Allerede i det samme brev, fra 19. oktober 1841, kunne 
Peter Rørdam fortælle, at han samme dag havde været til skoleeksa
men i Mern, "og jeg havde lært alle Børnene: Et Barn er født i 
Bethlehem, og det fornøjede alle de gamle Mænd, og en ung Karl, 
som var kommet til, fortalte, han havde lært den af sin lille Søs
ter, som var kommet fra Skole, og havde fortalt ham om den kjønne 

57)Psalme" . Ved at lære skolebørnene at synge BfB. havde Peter 
Rørdam på een gang glædet de gamle, der huskede den gamle salme 
fra deres barndom, og vundet børnene og de unge for den nye salme
sang ved at lære dem Gr.s meget sangbare og letforståelige gen
digtning .

Tre uger senere, den 12. november, kunne Peter Rørdam skrive til
Gr., at han nu havde indført bl.a. BfB. i sin konfirmandundervis- 

58)ning , og i begyndelsen af december (den 7. december) kunne han
meddele, at han nu også var begyndt at bruge salmen i kirken: "for
rige Søndag ved Catechisationen ("som jeg holder før Skriftemaalet
- alle Gamle rejser sig op og flytter sig hen bag Ungdommen", 12.
november) i Kirken sang vi allesammen: Et Barn er født i Bethlehem
Det gik frydefuldt". Samtidig kunne han fortælle om julesalmerne,
at nu "synger de .. rundt omkring (nemlig i hjemmene) Gamle og Un-

59)ge; der er blevet saadan en Syngen"
2. juledag gik Peter Rørdam endnu et skridt i retning af at ind

føre BfB. i kirken. Han skriver allerede samme dag til Gr., at da 
han var kommet til slutningen på sin prædiken "og endte med: Et 
Barn er født i Bethlehem, sagde jeg: det var fornøjeligt, om vi 
allesammen kunde synge den Psalme; sagde dem saa et Vers for, 
stemde an, og Mænd og Qvinder fulgte med, og det saa det klang - 
lige til Slutningen". Han fortsætter, at han har tænkt sig, "at 
faae den til en stadig Psalme hver Søndag, for hvad man kan uden
ad, synger man langt muntrere, end om man tillige skal læse", og 
han tilføjer forsigtigt, at "der kan da vel Ingen gjøre mig noget 
for det, naar vi enes om det i al Mindelighed". Et par aftener i
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forvejen havde Peter Rørdam fået bekræftelse på, at ikke mindst 
BfB. var i stand til at binde generationerne, og dermed menighe
den sammen. Han var et sted blevet bedt ind for lære familien melo
dien til "Velkommen igen Guds engle små", "saa fik jeg min Hest 
ind, satte mig ned hos Folkene - Moderen og hendes 2 Døttre sad 
ved Kakkelovnene, saa var der Manden, en Karl, en lille Søn og en 
gammel blind Bedstefader - og vi begyndte at synge først om Engle
ne, saa om Barnet i Bethlehem, og da vi kom til den, stemmede den 
gamle blinde Mand i med, og blev ret saa hjerteglad" . Gr.s re
aktion fulgte kort efter nytår, da han den 5. januar 1842 skrev 
til Peter Rørdam, at "jeg hører, det var fra Prædikestolen, De fik 
Menigheden til at synge med Dem om "Barnet i Bethlehem", og det 
har naturligviis hverken Barnet eller vor Herre Noget imod, ja det 
lod sig vel ved den strængeste borgerlige Undersøgelse forsvare, 
eller vilde dog kun drage saa lille en Næse efter sig, at man paa 
vor Herres Regning magelig kunde putte den i Lo ranen. Fortsæt De
derfor kun det ved Leilighed, skiøndt ikke altid med den samme

61)Psalme! Hvor det lykkes, vil det gjøre meget godt" . En uges 
tid efter skriver Gr. i et nytårsbrev til B.S. Ingemann den 13. 
januar 1842 om Peter Rørdam, at også i Mern "stadfæster det sig, 
at han har et mageløst Held til at tækkes Folk og, som Mundheldet 
lyder, gaa ind og ud af dem med Træsko paa. Naar det saaledes fal
der ham ind paa Prædikestolen, siger han: jeg synes, det kunde væ
re rart at synge "Et Barn er født i Bethlehem" (eller hvad det nu
kan være), nu vil jeg sige jer det første vers, syng saa med! -

6 2)og hele Kirken synger med" ' .
Det er tydeligt, at Gr. misunder Peter Rørdam hans frimodighed, 

den frimodighed, han selv havde haft indtil afskeden fra Vor Frel
sers Kirke og kirkekampen næsten 15 år tidligere, og som han først 
genvandt et par år senere, da han juledag 1845 lod sin menighed i 
Vartov synge bl.a. BfB. Utilfreds med J.P. Mynsters officielle sal
mebogstillæg og skuffet over det københavnske præstekonvents ønske 
om ikke at gøre mere ved salmebogssagen efter udsendelsen af det 
Prøvehefte, som han selv havde været med til at redigere, lod Gr. 
efter tilskyndelse fra sin menighed ' ' et hefte med 4 julesalmer 
trykke og omdele i Vartov Kirke juledag 1845. Den salme, der stod 
forrest, og som har virket umiddelbart stærkest på menigheden, var 
BfB. Menighedens reaktion kendes fra Siegfred Leys og C.J. Brandts 
skildringer. Siegfred Ley omtaler sin oplevelse i et indlæg i
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3ules$øttibcn.

64.

Cfgcn SWclobi.

^rpb big, bu Gbrifli Srub! 
©tat op og fee berub! 
goc Døtren er ©ubti 9laabe, 
©om big profeten fpaaebe! 
Jfjofianna! Jpæber og 2Gte 
©fal benne »or honning ooere!

©af ub af bit paulun,
8Beb gløite og 58afun,
9Web 3ubet, 3toné Dronning! 
£>et riber 26rené honning! 
^ofianna! Jpæber og 26re 
©fal benne oor honning ooere!

&t 2ffen bam «el boer,
25og er bet £errefærb!
J^ané 9fufining foneé ringe, 
Dog fan ban Doben tvinge! 
^Jofjanna! Jpæber og ^Gre 
©tal benne oor Jfonning boere!

©agtmobig, from og gob,
Ér ban af Jpjertenérok,
Jpar ©aligbeb at føre,
©om SSruben ffal tilbere! 
^ofjanna! ^)oeber og 2Gre 
©fal benne oor honning ooere!

Juf op nu ^)ort og Dør,
©aa bett, fom albrig før!
Dig agter nu af gioefle 

■ Den ©torfie cg ben fSebfle! 
i^ofianna! Jpoeber og 2Gre 
©fal benne oor Jfonning ooere!

©trøe 9J?ai paa ^ongené 83ei, 
j Dg fpar bin ©life ei!
i Jfab golfet boere falmer
1 Dg fonge ^Joitibb;^falmer!

i ^Dofianna! fycebet og 2Gce
©tal benne oor honning ooere!

Umpnbige og ©maa 
Sab giøre ligefaa!
Den bele golfeffare 
Da ©fpetne oil foare! 
tøofianna! ^loeber og 3Gre 

I ©tal benne oor Penning ooere!

65.

6gcn SRelobi.
! (5t Sarn er føbt i Setblebem,
{ Setblebem,

2bi gloebe ftg Serufalem! 
halleluja, Jpalleluja!

Gn fattig jomfru fab i i'en,
©ab i 8øn,

Dg føbte J^imlené Jtongeføn! 
halleluja, halleluja!

^an iagbe« i et Jtrpbberum, 
^robberum,

©ubé Gngle fang meb grpb berom: 
halleluja, halleluja! 

i
Dg Dflené Sife off reb ber, 

t Dffteb ber,
©ulb, SKegelfe og SBorrba ffi®r! 

halleluja, halleluja!

gorounbet er nu al oor 9løb,
2U oor fRob,

i
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Di er ibag en grelfer føb! 
halleluja, Jpallriuja!

©ubé fitere Sørn oi bleo paanp,
Sleo paanp,

©fal bolbe 3uul i ^)immelbp! 
halleluja, ^alleluia!

$aa ©tierneiXeppcr Ipfeblaa,
Spfeblaa,

©fal giabe oi til Hirfe gaae! 
halleluja, Jpalleluja!

©ubi Gngle ber oi lære brat,
Sorre brat,

2ft fpnge, fom be fang i 9iat:
Jpallcluja, halleluja!

Da oorber Gngle ot fom be.
Si fom be,

©ubi milbe Enfigt ffal oi fee, 
halleluja, halleluja!

Jpam ooere $riii til eoig 2ib,
Goig 2ib,

gor grelfer bolb og Srober blib! 
halleluja, halleluja!

66.
gøen røelobi.

SS tlf ommen igien, ©ubi Gngle fmaa,
gra bøi« himmel:©ale,
SWeb beilige ©olffini.-Jfloeber paa,
3 3orbetii ©fpggesDale!
Stobi flingrenbe groft, gobt tlar 3 fP««
gor gugi og ©æb i Doale!

65

Selmobt unber ©fp paa ilirfefti,
'paa ©nee oeb Stibnatitibe!
Ubbære oor 3m6 ei nænner 3 
Dcrpaa tør not oi libe;
D, ganger bog ei oor Dør forbi!
Di oolber ei ben Jfoibe!

Sleb oenlige Dine b>ntmelb(aa,
3 Sugger og i ©enge,
Si fPuilinger bar i boer en Sraa,
©om Slomfter groer i Gnge;
D fpnger for bem, fom l'oerfer flaae,
©om børt be bat ei længe!

©aa brømme be føbt om Setblebem,
Dg er bet enb forblummet,
De bremme bog fanbt om Sarneté £jfm, 
©om laa i £rpbberummet:

| De brømme, be lege 3uul meb bem,
; #oié ©ang be bar fornummet!

Da oaagne be milbt i SKorgengrp,
Dg tælle meet ei 2imer,
Da bør* »i Sulefang paanp,
©om fig meb Jpimt* rimer,
Da flinger bet føbt i bøten ©fp,
9?aat Sule s .Sloffen timer!

Da oanbre ©ubé Gngle op og neb 
9)aa ^falmeni 2one5©tige!
Da bober Sorbetre felo ©ubi greb 
2il bem, ben efterbige!
Da aabner ftg Jpimlcné Sorgeleb,

\ Da femmer ret ©ubé Stige! 
e*

67.
Mte!. ®t libel Sara faa Ibftrliøt.

^eg fom tt Sarn mig glæbe vil,
Dg fiunge i bet ^øit,

I
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Danak Kirketidende nogle måneder senere, hvor han skriver: "siden 
jeg første Juledag i Vartov Kirke hørte "Et Barn er født i Bethle
hem", og hørte, - ja jeg ved ikke at betegne det ved andet - Gænger
ne paa Himlens Vugge, saa tvivler jeg ikke om, at den levende Kirke- 
sang jo er os nær" . 25 år efter skriver c.J.Brandt, også i Dansk 
Kirketidende (187o), at "der er vist mange af dem, som var til Ste
de, der husker den Juledag, saa vi glemmer den aldrig. Jeg mindes, 
der stod en gammel Mand med hvide Haar i Kirken. Taarerne randt 
saa stride ned af hans Kinder, da den Vuggesang begyndte at gaa.
Jeg maatte tænke paa de gamle, der var fulgt med hjem fra Babylons 
Floder, og saa det for deres Øjne, at Herrens Huus paa ny begyndte 
at rejse sig af Gruset" . Det er her den samme reaktion som i 
Mern: de gamle bevæges af mødet med den gamle sang og den kirkeli
ge tradition fra deres barndom og ungdom, og de unge begejstres 
over salmens kraft og dens store syner af det fornyede, levende 
kirkeliv. Salmens modtagelse svarer dermed til Gr.s egen opfattel
se af den som bindeleddet mellem den gamle og den nye, genfødte 
kirkelige tradition, sådan som man møder den i hans prædikener.

Forudsætningen for den nye salmesangs og med den BfB.s store gen
nemslagskraft var den forening af længsel efter den gamle og be
gejstring for den nye kirkelighed, som kredsen omkring Gr. i sær
lig grad var besjælet af, men som i øvrigt lå som en understrøm i 
tiden. Det var karakteristisk for den kirkelige situation i tiden 
omkring 184o og årene derefter, at en vågnende interesse for det 
førrationalistiske kirkeliv (som en dansk udløber af restauratio
nen i europæisk kirkeliv i det hele taget efter oplysningstidens, 
revolutionens og napoleonskrigenes også kirkeligt set kaotiske 
tid) forenedes med den vækkelse, der fandt sted både i by og på 
land i perioden. Den kirkelige vækkelses to store navne var N.F.S. 
Grundtvig og J.P. Mynster. Trods alle forskelle og trods det køli
ge forhold imellem dem, løb deres indflydelse nogenlunde parallelt. 
Begge søgte de at overvinde den kirkelige rationalisme ved at se 
både tilbage og frem på samme tid, og for dem begge lykkedes det, 
sådan at de hver for sig kan til at stå som eksponenter for den 
efterrationalistiske kirkelighed. Et eksempel på, hvordan det 
grundlæggende kirkelige syn på mange måder var fælles for dem, gi
ver Christian Mynsters (f. 18o4) og Otto Laubs (f. 18o5) brevveks
ling i forbindelse med julen 1845. Disse to, der hørte til Mynsters 
elever, Christian Mynster var hans brorsøn, og Otto Laub var søn af
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en af Mynsters ungdomsvenner, tog på mange måder afstand fra Gr. 
og kredsen omkring ham, men de har alligevel, sådan scan deres brev
veksling viser det, været påvirket af Gr.s syn på kirke og kristen
dom. I sit nytårsbrev af 2. januar 1846 til Otto Laub refererer 
Christian Mynster sin juleprædiken, hvor han havde taget sit ud
gangspunkt i det motiv, der gentagne gange havde beskæftiget Gr.: 
juleglæden før og nu, illustreret ved den fælles salmesang. "Saa 
fremmede de Gamle vilde føle sig hensatte i vore Dage, i den i 
Aarhundreder forandrede Verden", refererer Christian Mynster sig 
selv, "saa godt vilde de dog forstaa vor Juleglæde og vore Jule- 
psalmer, ligesom vi forstaa Eders, ogsaa Din, Morten Luther, naar 
Du sang: "Fra Himlen højt kom Budskab her" (den var Hovedpsalmen)". 
Og, hvad der især har interesse i denne sammenhæng, Christian Myn
ster fortsætter: "Vi forstaa Eder saa godt, naar I synge: "Et Barn 
er født i Bethlehem", eller "I denne søde Juletid". I vilde saa 
godt forstaa os, naar I hørte os synge: "Det kimer nu til Julefest 
- Hør Paradisets Nattergal slaa Jubelslag i Graadens Dal" . Den
ne vor juleglæde er for alle Tider og for alle Mennesker". Lidt 
senere henvises til pietismens juleerfaringer i Brorsons "Den yn
digste rose er funden". Christian Mynster fortsætter med at refere
re sin prædiken til søndag efter jul, hvor temaet var: "Uden I bli
ve som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Juleglæde", og 
han ligger her så tæt op ad Gr., at vidste man ikke bedre fra hans 
og Otto Laubs direkte omtaler af Gr., vilde man have troet, at han 
var en af Gr.s elever på linie med Peter Rørdam. At Christian Myn
ster opmærksomt har fulgt med i, hvad Gr. foretog sig også på sal
mesangens område, viser en notits i slutningen af hans brev, hvor 
han fortæller, at "iøvrigt har Grundtvig i denne Tid indført det 
autoriserede Tillæg (Mynsters Tillæg til den Evangelisk-kristelige 
Psalmebog, 1845) i Vartou Kirke" .

6 8)I sit svarbrev fra den 24. januar 1946 ; fortæller Otto Laub,
hvordan han i sin juleprædiken havde talt om englenes "Frygt ikke!" 
til hyrderne julenat: "Først her forstaas Budskabet som et Sejrs- 
raab: "Rejs op Dit Hoved, o Kristenhed! Opløft Dit Øie, slaa ei 
det ned, - - Ej mer Du gruer for Dommens Dag, Du veed, Din Dommer 
har ført Din Sag" '. Den samme Grundtvig-salme havde Peter Rørdam 
nogle år tidligere, i 1841, bygget sin prædiken til 2. søndag i ad
vent op over 7°^.

Dette fælles syn på salmerne og deres betydning for kirkelivet
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forbandt de to ellers på mange måder indbyrdes uenige kirkelige 
retninger. Derved har salmerne og salmesangen været med til at hol
de kirken sammen i den urolige tid i 184o-erne og 5o-erne. Da BfB. 
har en central betydning som et udtryk for både det gamle og det 
nye, tilkommer der derfor denne salme en eminent kirkehistorisk be
tydning. En betydning, der næppe er blevet mindre siden, da den 
stadig er den centrale både kirkelige og folkelige danske julesal
me .

SLUTNING

Da Gr. i december 182o skrev sin gendigtning af BfB., var han uden 
embede, og det er nærliggende at tænke sig, at han skrev salmen og 
lod den offentliggøre som en erstatning for den juleprædiken, han 
ikke havde mulighed for at holde. Gr.s senere brug af salmen, både 
i juleprædikenerne og fra 1845 i julegudstjenesten, viser, at han 
i salmens digteriske form fik sagt noget væsentligt om sit syn på 
kirke og kristendom.
Først og fremmest giver BfB. et godt indtryk af Gr.s historisk

poetiske kristendomssyn. Gennem sangen gøres menigheden samtidig 
ikke alene med de bibelhistoriske begivenheder omkring Jesu fødsel, 
men også med de mange generationer af kristne, for hvem salmen har 
været et naturligt udtryk for deres tro på "barnet født i Betlehem". 
Gennem Halleluja-omkvædet udvides denne samtidighed til også at gæl
de englene og Gud selv. Den historisk-poetiske samtidighed skyldes 
det fællesskab med Jesus Kristus, som salmen på en gang beskriver 
og virkeliggør, når menigheden synger den.
Dernæst er BfB. et godt eksempel på Gr.s evne til at bearbejde et 

foreliggende stof, sådan at det endelige resultat fuldt ud bliver 
hans eget. Gr.s bearbejdelse omfatter såvel struktur som indhold, 
selvom der næppe er grund til at tro, at BfB.s dobbelte struktur 
skyldes Gr.s ønske om en raffineret digterisk form. Snarere vidner 
den om Gr.s evne til intuitivt at overskue et digterisk forløb i 
dets enhed af indhold og form.
Foruden at være en af Gr.s mange salmebearbejdelser hører BfB. 

til hans omkvæds-salmer. Ganske vist har Gr. overtaget omkvædet fra 
sit forlæg, men han har indarbejdet det i salmens forløb på en så
dan måde, at det ikke virker som en statisk gentagelse, men som en
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understregning af salmens dialektisk fremadskridende forløb i 
spændingen mellem det fortidige, nutidige og fremtidige perspek
tiv i menighedens enhed (i Kristus) med sig selv og med Gud.

Endelig er BfB. det klassiske danske eksempel på en børnesalme. 
Ikke fordi Gr. har skrevet den specielt for børn, hvad han netop 
ikke har, men fordi den på forbilledlig måde forener et anskueligt 
billedsprog med en enkel, afklaret form. Gr. ønskede at skrive en 
julesalme, og han tog sin barndoms jul som udgangspunkt, fordi 
han dengang havde oplevet julen og juleglæden så stærkt, som han 
ikke senere havde gjort det ("julemorgen var mit himmerig" D 726. 
4:2). I BfB. møder barndomsoplevelserne os i en afklaret, almen
gyldig form, med en poetisk glød, der gør billedsproget levende og
historien nærværende. Gr. ønsker i sin salme at gøre julens virke-

71)lighed levende for os, og det lykkes, både for børn og voksne

NOTER
1. Om salmens historie, se A. Malling Dansk salmehistorie (1962) bd. 1, s.356-61 
Grundtvigs oprindelige gendigtning findes i Nyeste Skilderie af KjøbenhaVn 182o 
23. dec. nr. lo3, sp. 1633-34. Om Grundtvigs senere bearbejdelser, se Steen Jo
hansen Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs Skrifter, bd. 1 (1948) s.357

2. Dansk Kirketidende 187o, sp. 82o-822
3. Hans Brix Tonen fra Himlen (1912) s. 15-16

4. Chr. Ludwigs Af Menighedens Sang (1918) s. 91-92
5. Kr. Tårup Julen har Englelyd (1931) s. 38-55, afsnittet "Et Barn er født i 
Bethlehem"
6. Kr. Tårup illustrerer salmens folkelige betydning ved at henvise til sine eg
ne barndomsoplevelser og ved fra J.P. Jacobsens roman Niels Lyhne at citere ste
det, hvor Niels Lyhne og dr. Hjerrild juleaften går gennem Københavns gader: "De 
standsede udenfor en høj Stue, hvor man havde rullet op for et af Vinduerne, og 
gjennem den aabnede Trækrude lød det, baaret af Kvinders og Børns klare Røster, 
ud til dem:

Et Barn er født i Bethlehem,
BethlehemI
Thi glæder sig Jerusalem.
Halelujah, Halelujah!

De gik tavse videre. Melodien, navnlig Flygelets Toner, fulgte dem nedad den 
stille Gade.

"Hørte De", sagde Hjerrild", "hørte De begejstringen i dette gamle, hebræiske 
Sejershurra? - og disse to jødiske Bynavne! - Jerusalem, det var ikke blot sym
bolsk: den hele Stad: Kjøbenhavn, Danmark; det var Os, det kristne Folk i Fol
ket". Hvorefter følger en fornyet samtale om kristendom og ateisme mellem Niels 
Lyhne og dr. Hjerrild. (J.P. Jacobsen Samlede Værker udg. af Frederik Nielsen, 
Kbh. 1973, Bd. 2, s. 128 f.). Romanen udkom 188o, og juleaftenssamtalen er tænkt
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henlagt til 1854. Begge årstal er symtomatiske: sådan huskede Det moderne Gen
nembruds mænd tilbage på det foregående slægtsleds kirkelige helhedskultur, hvis 
to store navne var Mynster og Grundtvig.

7. Magnus Stevns "Noter og Nitter" i Fra Grundtvigs. salmeværksted (195o), udg. 
af Henning Høirup og Steen Johansen, s. lo8-112, opr. i Elevforeningen Kvissel 
Højskole Julen 19S83 s. 4-12
8. Arthur Arnholtz "Grundtvigs salmer og deres melodier" i Grundtvigstudier 19583 
s. 21

9. Se ovenfor

10. Ludwigs, anf.skr. s. 92

11. Om dette motiv, der skyldes en fejloversættelse af Habakuk 3,2, e. Malling 
anf.skr. bd. 1, s. 358

12. Dette motiv, som Christian Thodberg har gjort opmærksom på, genfindes f.eks. 
i Gr.s prædiken til Fastelavns søndag (9. februar) 1823, hvor det hedder om Jesu 
dåb: "hvilket Syn for Morgenstjerner for Magter og Kræfter og Throner i det Høie 
for Engles mange Tusinder, ja først og sidst for de smaa Børns Engle, der see al
tid Faderens Ansigt, som er i Himlene ... Ja, hvilket Syn for dem, som skue klart 
i Aanden, og dog for Ingen skulde det med Rette være saa opløftende, saa glæde
ligt som for os Mennesker, hvis Salighed det gjaldt..." (Prædiken til Fastelavns
søndag 1823, manuskript-side 5-6, Grundtvig-Arkivet fase. 14, Det Kongelige Bi
bliotek)
13. Se: Christian Thodberg "Om "Gud Helligånd, vor trøstermand" i Humanitet og 
eksistens (1976) s. 24-37 og Lise Helweg "Til Glæde for Graad - Om V- strukturen 
i Grundtvigs "håbssalme" i For sammenhængens skyld (1977) s. 247-259 + bilag
14. Udvalg af Danske Psalmer3 besørget af L.C. Muller, Cand. Theologiæ (1831). 
BfB. har nr. 4. Se Steen Johansen bd. 1, nr. 498 A

15. Historiske Psalmer og Riim til Bøme-Lærdom, samlede og udgivne af L.C. Ha
gen, Theol. Student. (1832). BfB. har nr. 12. Se Steen Johansen bd. 1, nr. 5o2 A

16. Sang-Værk til den Danske Kirke samlet og læmpet af Nik. Fred. Sev. Grundt
vig. Første Bind. (1837). BfB. har nr. 163, s. 391-393. Se Steen Johansen bd. 2, 
s. 6o, nr. 582 A

17. Grundtvig-Arkivet fase. 38o; se Grundtvigs Sang-Værk. Samlet udgave, Bd. 6 
(1956) s. 63

18. Psalme—Blade til Kirke-Bod samlede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig (1843). En 
utrykt salmesamling. BfB. har nr. 39. Se Steen Johansen bd. 2, s. 213, nr. 745
19. Kirke-Psalmer udgivne til Prøve af Kjøbenhavns geistlige Convents Psalme- 
Comitee. (1845) ("Prøveheftet"). BfB. har nr. 65. Se Steen Johansen bd. 2, s.
266, nr. 8o4 A. Jfr. illustrationerne s. 221 og 223.

20. (Salmeblad til Vartov julen 1845) s. 1-2. Se Steen Johansen bd. 2, s. 284, 
nr. 832

21. Danne-Virke et Tids-Skrift af N.F.S. Grundtvig, Bd. 3 (1817) "Ragna-Roke" 
s. 32o. Se Steen Johansen bd. 1, nr. 312, s. 137 f.
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22. Prædiken til juledag 1821 (Grundtvig-Arkivet fase. 13) ms.s. 4 f.

23. Sst.
24. Prædiken til juledag 1822 (Grundtvig-Arkivet fase. 14) ms.s. 3.
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29. Søndags-Bogen bd. 2, s. 63
30. Sst. s. 6o f.

31. Sst. s. 61

32. Prædiken til juledag 1823 (Grundtvig-Arkivet fase. 16) ms.s. 8
33. Søndags-Bogen bd. 2, s. 6o

34. Prædiken til juledag 1821, ms.s. 4 f.
35. Søndags-Bogen bd. 2, s. 54 f.
36. N.F.S. Grundtvigs Sidste Prædikener i Vartov Kirke 1861-72 udg. af C.J. 
Brandt (1880) bd. 2, s. 456. Prædiken til juledag 1871
37. Prædiken til juledag 1822, ms.s. 3
38. Prædiken til juledag 1823, ms.s. 12

39. Prædiken til juledag 1824 (Grundtvig-Arkivet fase. 18) ms.s. 5
40. Søndags-Bogen, bd. 2, s. 61 f.
41. Sst. bd. 2, s. 63 f.

42. P.G. Lindhardt: Konfrontation. Grundtvigs Prædikener i kirkeåret 1854-55... 
(1974) s. 34. Prædiken til juledag 1854.

43. Sst. s. 39. Prædiken til søndag efter jul 1854 (31. december)
44. Søndags.Bogen, bd. 2, s. 59

45. Prædiken til juledag 1833, ms.s. 6

46. Prædiken til juledag 1821, ms.s. 15; jfr. samme prædiken ms.s. 9 ff., hvor
det bl.a.st. også nævnes, at det var de fattige hyrder, der først af alle fik
budskabet om Kristi ("Himlens Konge-Søn", ms.s. 11) fødsel.
47. Prædiken til juledag 1823, ms.s. 2 f.
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48. Søndags-Bogen bd. 2, s. 48 og 64
49. Sidste Prædikener bd. 2, s. 363. Prædiken til juledag 187o.
50. Prædiken til juledag 1821, ms.s. 1 f.
51. Prædiken til juledag 1833, ms.s. 3

52. Sidste Prædikener, bd. 2, s. 457, prædiken til juledag 1871. Allerede i ju
ledagsprædikenen 1821 (ms.s. 15 og 1-3) er "det store Halleluja" et hovedmotiv. 
Sammenlign juledagsprædikenen 1825 (ms.s. 4)

53. Sst. bd. 1, s. 123, prædiken til juledag 1861

54. Sst. bd. 2, s. 363, prædiken til juledag 187o
55. Sst. bd. 2, s. 456, prædiken til juledag 1871

56. Feter Rørdam. Blade af hans Levnedsbog og Brevvexling fra 18o6 til 1844.
Udg. af H.F. Rørdam (bd.l, 1891). s. 217 f. P. Rørdam til Grundtvig, Mern 19. 
oktober 1841

57. Sst. s. 218. P. Rørdam til Gr., Mern 19. okt. 1841.

58. Sst. s. 226. P. Rørdam til Gr., Mern 12. nov. 1841
59. Sst. s. 233. P. Rørdam til Gr., Mern 7. dec. 1841
6o. Sst. s. 236 f. P. Rørdam til Gr ., Mern 26. dec. 1841
61. Sst. s. 24o. Gr . til P. Rørdam, København 5. jan. 1842
62. Grundtvig og Ingemann. Brevvexling 1821 - 1859. Udg. og indledet af Svend 
Grundtvig. (1882). Nr. lo2. Grundtvig til Ingemann, Kbh. 13. jan. 1842, s. 25o

63. Peter Andreas Fenger3 en levnedstegning ved Frederik Barfod. (1878) s. 74
64. Dansk Kirketidende 1846, 1. marts, spalte 413. Chr. Ley "Om Forberedelsen 
til en ny Dansk Psalmebog". Indlægget er dateret "Luthers Dødsdag 1846", d.v.s.
18. februar

65. Dansk Kirketidende 187o, sp. 79o. C.J. Brandt "Et Blad af Danmarks nyeste 
Psalmehistorie". Brandt tilføjer om BfB., at Gr. "havde vist kendt den Psalme 
fra sin Barndom"

66. 1:1 og 3:3-4 i Gr.s (!) gendigtning af Luthers salme i Sang-Værket bd.l, nr.193

67. Biskop Otto Laubs Levnet. En Livsskildring i Breve. udg. af F.L. Mynster. Bd.l, 
s. 136-139. Fra Chr. Mynster til Otto Laub. Valløby 2. jan. 1846

68. Sst. s. 145. Fra Otto Laub til Chr. Mynster. Hågerup 24. jan. 1846
69. 1:1 og 4:1-2 i Gr.s salme, Sang-Værket bd. 1, nr. 4oo
lo. Anf. værk bd. 1, s. 233. P. Rørdam til Gr. Mern 7. dec. 1841
71. Hvor optaget Gr. har været af BfB., både af selve salmen og dens versemål, 
kan ses af, at han hele livet igennem, fra "Ragna-Roke" i 1817 til juleprædikenen 
187o, har arbejdet med salmens form og indhold, og af, at han har brugt versemå-
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let til en række salmer til de kirkelige højtider. Som det fremgår af den føl
gende oversigt, hvor salmerne er anført efter Grundtvigs Sang-Værk bd. 1-5 
(1944-51), stammer de fleste salmer med inspiration fra BfB. fra Sang-Værkets 
bd. 1 og det følgende lo-år.

Bind 1

163 Et Barn er født i Bethlehem (11 v)
2oo Guds Engle sang i Stjerne-Tal (12 v)
266 Idag opstod den Herre Christ ( 6 v)
267 Til Himmels foer den Ærens Drot (8 v)
3o6 I Graven laae den Herre Christ (9 v)
316 Til Himmels foer, som Gud og Mand (6 v)
Bind 2

59 Et Barn er født i Bethlehem (lo v) (= Prøveheftet)
86 Idag opstod den Herre Christ (6 v)
91 Til Himmels foer den Ærens Drot (8 v)

Bind S

60 I Dag opstod den Herre Christ (8 v) (1815)
149 I Jøde-Land om Jule-Nat (7 v) (1837)
197 Fra Himlen kom den Helligaand (lo v) (184o)
256 Opstanden er den Herre Christ (11 v) (1843)
259 Til Himmels foer den Herre sand (8 v) (1843)
263 Fra Himlen kom den Hellig-Aand (7 v) (1843)
282 Vor Frelser ved Guds Høirehaand (5 v) (1843)
Bind 4

1 Vi er et Værk af Herrens Haand ( 14 v) (1839-41)
16 I Graven laae den Herre Christ (14 v ) (1843) 

llo Det himmelske klang i Engle-Kor (9 v) (1845)
126 Fra Himlen kom den Helligaand (11 v) (1845)
154 Opstanden er den Herre Christ (11 v) (1846)
155 En Søndagmorgen Kvinder tre (14 v) (1846)
356 Et Barn blev født i Bethlehem/ Guds Himmel (14 v) (1852/53)
Bind S

231 Et Barn er født i Bethlehem... / Det er vor Herre (12 v) (186o-62)
Hertil kommer fra Grundtvigs prædikener:
Et Barn er født i Betlehem.../ O Gud ske Lov for Julenat (5 v) fra prædikenen 

til juledag 1837. Se Prædikener af N.F.S. Grundtvig i Frederiks-Kirken 
1832-39. Udg. v. C.J. Brandt (1875) s. 433.

Et Barn er født i Betlehem .../ Forvundet er nu al vor Nød (3 v) fra prædike
nen til juledag 187o. Se Sidste Prædikener3 bd. 2, s. 364
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OM KANTIONALSATS 06 "OVERSTEMMESAISER"
VED CHRISTIAN VESTERGAARD-PEDERSEN

I 1586 udgav Lucas Osiander FUnffz-Lg Geistliche Lieder und Fsalmen.
Det skete "auf Contrapunctsweise ... also gesetzt / das ein gantze 
Christliche Gemein durchaus mitsingen kan". Osiander var ikke musi
ker, men hofpræst i Stuttgart på den tid, men han havde også beskæf 
tiget sig med musikalske spørgsmål, og han havde gjort nogle erfa
ringer med salmesangen, ny og vanskelig som den var. Den hidtidige 
tradition med melodien i tenoren befordrede ikke menighedens med
virken, hvad Osiander udtrykte sådan: " ... så forstår den jævne 
mand ikke hvad det er for en salme og kan ikke synge med. Derfor 
har jeg lagt melodien op i discanten, så man kan kende den, og en
hver lægmand kan synge med". Satsen (der ikke er repræsenteret i 
Den danske Koralbog (DDK)) er en enkel firstemmig sats, der går un
der betegnelsen "kantionalsats". Ordet findes før Osiander, og man 
forstår ved den en såkaldt node med node-sats ("Contrapunctsweise") 
idet formålet var at skabe en sats, som alle kunne forstå. Der fo
rekommer da heller ikke imitation, en teknik der ellers var almin
delig i den kirkelige sats. Rent praktisk forløb det på den måde, 
at koret, der jo skulle varetage musica figurata, sang den firstem
mige sats, ikke for korsangens skyld, men for at hjælpe menigheden 
til bedre at kunne synge melodien ("mitsingen"). Der er altså tale 
om et samarbejde mellem kor og menighed. Idag er denne satstype 
stadig levende - omend den har fået følgeskab - og den bliver nu 
spillet af orglet, mens koret og menigheden synger overstemmen sam
men med orglet. Menigheden af idag får således dobbelt hjælp: af 
orglets overstemme og af korets eenstemmige sang (der jo er lig med 
orglets overstemme).

Netop fordi denne vokale satstype har været så fremtrædende - og 
stadig er det - er der i nyere tid, med større eller mindre styrke, 
fremført ønske om at finde frem til en sats, der imødekommer i 
hvert fald nogle af orglets muligheder - for det er jo orglet, der, 
naturligt nok, skaber sådanne ønsker. Men selvom man finder disse 
ønsker helt i sin orden, så må man heller ikke idag tabe af syne.
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at salmesangen i særlig grad er menighedens anliggende og at der 
derfor er hensyn at tage. Det samarbejde, som Osiander satte i- 
gang, skulle gerne kunne fastholdes, omend det rimeligt nok nu 
kan - og bør? - etableres med lidt flere nuancer.
Nedenfor bringes nogle betragtninger over den aktuelle situation 

på koralsatsens område, ud fra en undersøgelse af, hvordan den er 
noteret i DDK.
Ligesom man kan tale cm en kantionalsats ( = firstemmig korsats 

a cappella) hos Osiander og nogle årtier frem, så kunne man måske 
på grund af orglets indflydelse tale om en "overstemmesats", idet 
såvel kantionalsatsen som alle andre typer af satser i de følgende 
århundreder jo bliver udført på orglet og der derved sker visse 
forandringer. Kantionalsatsen vil man kunne finde til alle tider.
En lang række komponister op gennem de forskellige århundreder 
skriver stadig en sådan sats og fastholder således dens oprindeli
ge væsen, idet de som dengang noterer den sådan, at den umiddelbart 
kan synges af kor. Men med orglets "indtrængen" og korets forsvin
den reduceres det vokale til korets eenstemmige sang, der skal 
støtte menighedens eenstemmige sang, og orglet spiller nu satsen 
som "overstemmesats", idet det er dets opgave at spille overstem
mens toner. Trods notation som firstemmig korsats udføres satsen på 
orglet som en "overstemmesats". Fra denne situation ef der ikke 
langt til også at noteve selv kantionalsatsen som en "overstemme
sats". Hertil bidrager bl.a. vise- og danseprægede melodier i tiden 
fra o. 16oo og fremefter (eks.: 69, 386, 398) (Tal henviser, når 
intet andet er anført til DDK). Og med dette nye væsen og denne nye 
notation kan satsen ikke mere synges direkte som korsats. (En kor
stemme må jo indeholde alle toneri). Men kantionalsatsen er altså 
stadig i sit væsen en korsats, uanset om den er noteret son oprin
deligt eller som "overstemmesats", men udførelsen på orglet sker 
efter "overstemmesatsens" principper, også selvom den er noteret 
som korsats. Man kunne skelne mellem "noteret overstemmesats" og 
"veel overstemmesats", hvor der med "reel" menes en sats, hvor et 
rytmisk afekordgrundlag er det afgørende, mens der med "noteret" 
angives en sats, hvor der trods notationen er tale cm mere eller 
mindre ligeberettigede vokalstemmer.

I det 19. århundrede er den "reelle overstemmesats" naturligt nok 
udbredt, således at satsen ofte blot kan overføres, in casu til DDK 
(eks.: 41, 114, 126, 252, 254, 258, 328 og - Weysel). Der tænkes
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altså her på de udpræget romantiske melodier, der så kraftigt do
minerer i disse årtier. (I halvnode-koralen (der i denne sammen
hæng forstås scan en kantionalsats, der spilles som en "noteret 
overstemmesats") af Zinck og Weyse m.fl. kan findes eksempler på 
gentagelse af kun meloditonen (Zinck) og samme sted med akkord
gentagelse (Weyse)). Helt outreret kommer denne skrivemåde frem i 
de tilfælde, hvor man bedre kan tale om en klaversats (eks.: 58, 
78, 427), og den er endnu mere fremmed for orglet end en kantional 
sats er det. Og i en sådan sats kan man ofte møde vekslende stem
metal !

En "frigørelse" fra den firstemmige korsats kan også ses i fore
komsten af det unisone, hvad enten det nu er i en enkelt "akkord", 
en enkelt takt eller i hele perioder (eks.: 78, 43o, 259 (i denne 
sidste oprindeligt eenstemmigt ved "Ære være Gud")), samt de tal- 
rige tilfælde af unison optakt (eks.: 98, 148, 22o, 336, 4o6, 436 
og - Weyse!), ofte som dominant-tonika-virkning. Men satsen kan da 
undertiden alligevel bruges som korsats - med forbehold hos Weyse 
og lignende satser hos andre komponister.

rEt fænomen som imitation - der er helt fremmed for kantionalsat- 
sen (men dog et lille overraskende moment!) - forekommer for 19. 
århundredes vedkommende en enkelt gang i DDK. Det er Gade's lille 
morsomhed i 358, hvor tenoren imiterer (= gentager) sopranen. Og 
det lader sig gøre, fordi ordet Halleluja gentages også i de andre 
stem ner. Der er altså ikke tale om imitation i klassisk forstand 
med to tekster samtidig. Det "kantionale" præg bibeholdes. At ak
korden på tenorens "-le-" så bliver lidt tynd, får man tage med.

Hvad det 2o. århundrede angår må det være naturligt at koncen
trere sig om Thomas Laub, men også de øvrige danske komponister 
bør tages med.

For Laub*s vedkommende er den enkle kantionalsats helt domineren 
de. Ikke mindre end 65 af de 73 satser i DDK (litaniet ikke medreg 
net i denne sammenhæng) fastholder det oprindelige kantionalpræg. 
Og dette er vel ganske forståeligt, når man tænker på Laub1 s histo 
riske placering. En gennemgang af Laub1 s øvrige ca. 25 satser vi
ser samme forhold.
Men det vokale udgangspunkt i Laub's arbejde bevirker også, at 

der forekommer elementer, der til en vis grad ligesom lader den hi 
storiske besindelse gå "bag om" kantionalsatsen. Der kan peges på 
følgende forhold:
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1. Den enkelte stemmes melodiske selvstændig hed
eks.: 18, 27, 59, 77, 118, 171, 255, 366

2. Udfyldning af akkorden i kadencen
eks.: 5o, lo, 77, 161, 171, 255, 367, 4oo

3. Anvendelse af forudhold i perioden
eks.: 13, 27, 5o, 56, 59, 7o (I), 77, 8o, 161, 199, 322

4. Korpræget kadence
eks.: 5o, 66, 77, 8o, 13o, 171, 255, 367, 381, 4oo, 416 

426, 439. - Smign. iøvrigt punkt 2.
NB slutakkorden i 373!

5. Duo-partier
eks.: 3oo (se Dansk Kirkesang (DK) 123) og 387 (se DK 161) 

Sådanne steder er vel egentlig en form for imitation 
og dermed et fænomen, der kunne give lidt kontrast i 
en firstemmig sats. Men her har Laub nok i endnu hø
jere grad haft koret i tanker! For man kan jo ikke se bort fraden kendsgerning,at de tostemmige takter, 
når det drejer sig om menighedssang, forårsager et 
uheldigt klangbillede. I 387 (=DK 161) har Laub i 
DK givet anvisning på, hvordan det ordnes, når det 
drejer sig om kor, og her har kormedlemmerne også 
mulighed for at synge hele teksten, mens de i 3oo 
(= DK 123) må nøjes med overskårne sætninger. Så i 
tilfælde af menighedssang er den firstemmige udsæt
telse i DDK vel motiveret.

Som helhed må det om anvendelsen af disse elementer siges, at de 
nok ikke fjerner satsen så langt fra den enkle sats. Men kan det 
være lidt forfriskende med "lidt andet", så må man til gengæld og
så sige, at disse ting gør satsen unødigt kompliceret i visse si
tuationer. Det rette må være det enkle: f. eks. at satsen slutter 
samtidig med de syngende. Men det er klart, at koret kan have glæ
de af disse ting.

"Overstemmetypen" (altså "den noterede") forekommer hos Laub i 
DDK i 42, 111, 115, 176, 214, 318, 389 og 433. I 111, 214, 318 og 
433 (kun eet sted!) er det Laub's egen notation. I 115 gentager 
Laub selv alle toner i samtlige stemmer (DK 46).

Me<3 hensyn til det unisone, så er denne effekt ikke ualmindelig 
hos Laub. Den findes hos Laub selv i følgende nr. i DDK (altså i 
virkeligheden i DK!): 13o, 152, 161, 169, 187, 255, 3bo, 322, 345, 
381, 411, 416, 419. I 152, 255, 381 og 411 er de pågældende takter 
harmoniseret i DDK, så hele satsen bliver firstemmig. Det samme 
gælder 5. og 6. periode i 419. Det synes, som om DDK på dette områ
de har berøvet Laub's koralsats et interessant og værdifuldt træk.
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Det er således meget givende at studere Laub's koralsats. Men 
det må vist også være tilladt at gøre opmærksom på situationer, 
der kan genere den syngende lidt. Den stærke rytmiske bundethed 
("taktstregens tyranni"?) i hans kantionalsatser har afstedkommet 
en række lange toner, som næppe kan fastholdes. I 39o er den lange 
sluttone i 1. og 2. periode forlængst afkortet til to slag (se 
Medlemsblad for DANSK ORGANIST- OG KANTORSAMFUND 1951, side 11-16, 
hvor Søren Sørensen også omtaler andre lignende tilfælde og viser 
vej ud). I 1. og 3. periode i 92 er sket det samme (iflg. DDK 
Laub's egen angivelse). Man spørger da sig selv, om det da ikke 
også kan lade sig gøre i 5o, 66, 284, 322 og 439 (alle af Laub) 
og iøvrigt også i 186, 279 og 328 (alle af romantiske komponister) 
og måske i endnu flere. Hvorfor ikke fortsætte "liberaliseringen", 
hvor det kan forsvares.

Også eksempel på uheldig betoning som følge af rytmisk bundethed 
kan nævnes: i 13 synges ordet "folkefærd" på cJ J J ; det må kunne 
rettes til J «l • Og det samme bør nok ske med ordene "moder hos" 
i samme vers. En parallel til disse to tilfælde findes iøvrigt i 
126 (Winding) på ordet "kongestols". Når man tager i betragtning, 
hvor mange gange man stiller menigheden overfor uregelmæssigt me
trum og deraf følgende (næsten uoverstigelige?) vanskeligheder med 
betoningen (eks.: 4o, 212, 176, 318 m.fl.), så må de her nævnte 
tilfælde vist siges at være bagateller, der let kan rettes - selv
om de går imod det rytmiske grundmønster i de andre vers.
Endnu et tilfælde skal nævnes i forbindelse med et rytmisk forløb: 

hvorfor har Laub ikke gjort sig fri af rytmen i de to sidste linier 
i 189? Vil det ikke være mere naturligt at synge ci J ci «) I «| d cTI 

J cl O ? Harmoniseringen forbliver uændret. Til sammenlig
ning henvises til 1., 2., 5., og 6. periode i 359, hvor Laub selv 
vælger netop dette rytmiske forløb. Den metriske identitet må kunne 
betinge samme rytmiske udformning.

Går man videre til de øvrige danske komponister fra 2o. århundre
de, der er repræsenteret i DDK, vil man kunne konstatere, at den 
hos Laub så stærkt fremtrædende kantionalsats fortsætter, men for
holdet mellem denne og den såkaldte "overstemmesats" (her den "reel
le") er nu ca. 1:1. Det er hos Carl Nielsen, Knud Jeppesen, Thorvald 
Aagaard, Bernhard Christensen og Povl Hamburger, man møder en sats
type, der mere eller mindre udtalt principielt kan sidestilles med 
de romantiske melodier, men som nu danner ligesom et rimeligt sup-
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piement til den meget strenge vokale node mod node-sats fra Laub's 
tid. (Overførelse fra solosang (eks.: 4o8, 413) til en for orglet 
(koret?) egnet sats skal ikke omtales nøjere her, hvor det kun 
drejer sig om de færdige produkter).

Hvad det unisone angår, så forekommer dette fænomen kun to gange 
hos disse komponister, begge gange hos Knud Jeppesen: 3o, hvor de 
to første takter oprindeligt er unisone (hvorfor ændret?), og 36o, 
hvor den unisone begyndelse er bibeholdt.

Hos disse komponister finder man ingen eksempler på imitation, 
heller ikke i form af duo-partier.

Der blev i artiklens indledning nævnt et undertiden forekommende 
ønske (krav?) om, at orglets part af menighedssangen kunne bringes 
mere i overensstemmelse med orglets natur. Ved siden af de mange 
melodier, der i de senere årtier er komponeret til nye tekster, er 
der fremkommet (f. eks. på Musikhøjskolens Forlag i Egtved) dels 
en række orgelsatser, dels nogle harmoniseringer af koralsatser, 
begge dele af utraditionel karakter. Men også mere officielle pub
likationer har set dagens lys.
Her skal blot kort omtales "46 SALMER. TILLÆG TIL DEN DANSKE SAL

MEBOG". Udgivet af Kirkeligt Samfund af 1898 og Samfundet Dansk 
Kirkesang hos G.E.C.Gad 1976 og tilhørende hefte "23 gamle og nye 
salmemelodier i firstemmig udsættelse", udgivet af Henrik Glahn og 
Søren Sørensen hos Wilhelm Hansen 1976, samt 178-TILLÆGGET til Den 
Danske Salmebog, redigeret af Kirkeligt Centrum og udkommet på Mu
sikhøjskolens Forlag, Egtved, 1978 og tilhørende "Koralbog til 178- 
TILLÆGGET" , udkommet samme sted og år. (De respektive melodisamlin
ger benævnes i det følgende henholdsvis KSK og KCK). KCK er resul
tatet af en konkurrence, som Egtved-forlaget udskrev i 1978.
Begge de i denne artikel nævnte musikalske satstyper forekommer 

i disse to samlinger. I KSK lægger man mærke til de mange bidrag 
af Bernhard Christensen, såvel "gamle" som nye og utraditionelle 
satser. Men sammenlagt er det kun ganske få melodier og satser, 
der er lidt friere - og hermed tænkes også på, cm de mere eller 
mindre har gjort sig uafhængige af den strenge sats i kirketoneart 
og dur/mol. I denne henseende viser KCK langt større spændvidde.
Ja, den er måske gået for langt i moderne retning. Samlingens 
nr. 12 bliver næppe foreløbig "dagens ret"! Men de to samlinger 
præsenterer da vist - den ene tøvende, den anden (vel?) frimodigt 
- så meget utraditionelt, men tillige interessant materiale, at
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også sådanne ting nu naturligt må indgå i kommende stillingtagen 
til kirkens melodirepertoire.
Som illustration til denne artikel kan man side 176-18o finde 

tre melodier med hver to udsættelser, komponeret af artiklens for
fatter. Teksterne var "udbudt" i konkurrencen fra Egtved i efter
året 1978. Melodierne - den ene nogle år gammel, de to andre ny- 
komponerede - findes ikke i KCK eller andetsteds og præsenteres 
altså her for første gang offentligt. Det samme gælder udsættel
serne .

De to udsættelser - den alternative og utraditionelle er kom
met til senere - repræsenterer henholdsvis kantionaltypen og "over
stemmetypen" (den "reelle"). Den firstemmige udsættelse er noteret 
sådan, at den direkte kan "afsynges" af et kor og desuden kan spil
les på orglet, såfremt man skulle bruge den til menighedssang. Den 
alternative udsættelse, med en klart isoleret overstemme, vil være 
velegnet for en solostemme, således at "Guds Søn ..." synges af 
enten en mands- eller kvindestemme, mens de to andre, ifølge nota
tionen, må synges af en damestemme. Det lader sig dog også gøre i 
disse to at bruge en mandsstemme, såfremt man de pågældende steder 
sørger for en 16'-stemme, enten som register (i pedal) eller som 
oktavering (i manual). I "Det første lys ..." vil anvendelsen af 
en 16' måske give fornemmelse af for stor afstand til understemmen 
på grund af den enkle og gennemsigtige sats. Det vil dog afhænge 
af, hvilket register man bruger, også hvis man kun har manual til 
rådighed.

Det vil være nærliggende at spørge, om disse satser også er 
tænkt som alternative satser i tilfælde af menighedssang? Egentlig 
ikke, men det lader sig gøre, på samme klanglige betingelser som 
nævnt ovenfor under mandsstemmen. Skulle der så ikke være en sats 
til hvert vers? I så fald måtte den videre udbygning forme sig son 
en række orgelsatser, en partita, i hvilken alle parter får deres 
individuelle opgave på lige fod med hinanden. Men en nærmere omta
le af en sådan praksis kan der ikke blive plads til her.
Formålet med de 3x2 satser kan da - alle muligheder taget i be

tragtning - konkretiseres i følgende fire punkter:
1. orgelledsagelse til menighedssang
2. korsang a cappella (samme sats som 1)
3. fremførelse af en solostemme
4. alternativ sats ved menighedssang (samme sats som 3).
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CHRISTMAS CAROLS

VED POUL GRUBB

Formodentlig er det umuligt, selv for en englænder, at give en 
klar definition af ordet carol, og jeg vil derfor prøve på anden 
måde at indkredse emnet. Tilsyneladende kan ordene song, hymn og 
carol bruges næsten i flæng både om verdslige og religiøse sange, 
hvorimod ordet "psalm" modsat det danske "salme", der har en noget 
flydende betydning, kun kan bruges om bibelske tekster.
Det falder nemmere at gøre rede for ordets oprindelse og udvik

ling. Alt tyder på, at det er afledt af det græske choraules og 
det latinske chorula, navnet på den fløjtespiller, der ledsagede 
kordansen med sit spil. Da ordet omkring år 15oo optages i det en
gelske sprog, betyder det dansevise, men siden er dets betydning 
skiftet og blevet bredere, således at det i dag næppe kan oversæt
tes ved andet end det farveløse ord: sang.
Til alle årstider og kirkefester findes der carols, verdslige 

som religiøse, men de bedst kendte er Julens, og i det følgende er 
det udelukkende dem, der tales om. Deres oprindelse er dunkel og 
deres historie er kroget, men det er dog muligt at bringe lidt or
den i sagerne og opdele dem i tre hovedgrupper:

1) De ældste er religiøse sange, med ganske korte strofer stam
mende fra middelalderens mysteriespil.

2) Det næste lag er folkeviseagtige sange af blandet indhold, 
verdsligt som religiøst og næsten alle med omkvæd. Det er nærlig
gende at tænke sig, at de som vore egne folkeviser har været an
vendt til underholdning i vågenætternes pauser, sunget af en for
sanger og de dansende. Det gælder dog ikke dem alle. Nogle er rent 
verdslige gildesviser som den først trykte "The Boar's Head Carol", 
der den dag i dag anvendes ved Ju] efestl.'ighederne i Queens College
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i Oxford. Den er så alment 
kendt, at de engelske Julefri- 
mærker 1978, hvis motiver var 
carolsangen, bragte en illu
stration til denne.
Den verdslige Julesang vak

te ofte med og uden grund for
argelse i gejstligheden, der
for har flere oprindeligt 
verdslige carols for at beha
ge fået en lille kristelig 
sløjle på senere.

3) Igennem middelalderen og 
helt op til det nittende år

hundrede skaffede peblingene sig midler til livets opretholdelse 
ved sang for rigmænds døre. Da de sociale forhold bedredes, ophør
te denne skik, men i England overlevede den, om end i en anden 
form. Små og større grupper af børn og voksne går i Juletiden og 
Juleaften rundt i gaderne og synger carols ofte med instrumentled
sagelse. Visse carols er ligefrem skrevet med dette formål for 
øje som f.eks. "Here we come a-wassailing" med linierne:

We are not daily beggars 
that beg from door to door.
But we are neighbours' children 
whom you have seen before.

Også denne sang har en kristelig sløjfe:
God bless the master of this house 
likewise the mistress too 
and all the little children 
that round the table go.

Af disse vers fremgår det, at sangen stadig er ledsaget af bøsse
rasien, nu er formålet blot et andet. Børnene samler til deres 
private julefest.

I visse byer er sangen organiseret af en komite. Små kor drager 
syngende gade op og gade ned for til sidst at samles på en central 
plads eller i en kirke til et stort kor og de indsamlede midler 
går så til et socialt formål.

Sure mennesker findes overalt. Engang prøvede Londons politi at 
standse sangen ved et forbud; det mislykkedes pure. Dels fordi san-

De engelske jule frimærker havde 
carolsangen som motiv.
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Små og større grupper af børn og voksne går i Juletiden og Juleaften 
rundt i gaderne og synger oarols3 ofte med instrumentledsagelse, som 
det ses på disse glansbilleder.

gen er populær og dels fordi vismanden og spøgefuglen G.K. Chester
ton i et digt på samme versemål som "God rest you merry gentlemen" 
latterliggjorde aktionen:

God rest you merry gentlemen.
Let nothing you dismay.
The herald angels cannot sing,
The cops arrest them on the wing.
And warn them of the docketing 
Of anything they say.
God rest you merry gentlemen.
May nothing you dismay:
On your reposeful cities lie 
Deep silence, broken only by 
The motor horn's melodious cry, 
the hooter's happy bray.
So when the song of children ceased 
And Herod was obeyed,
In his high hall Corinthian 
With purple and with peacock fan.
Rested the merry gentlemen.
And nothing him dismayed.

Chestertons vers bragtes i Kristeligt Dagblad ca. 195o i en fornø
jelig oversættelse ved Poul Hjorth Lange:

Guds fred, I muntre herremænd.
Godt nyt forkynde vi, 
thi englene, som sang Guds lov 
for hyrder, der på marken sov, 
nu sættes fast for gadesjov 

af Londons politi.
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Guds fred, I muntre herremænd,
Godt nyt forkynde vi:
Småengle er i spjældet sat, 
nu love Gud i tavse nat 
kun sporvognsklemt og bilhorns skrat 

i fredfyldt harmoni.
Guds fred, I muntre herremænd,
Gid glæden blandt jer bo.
Som I en konge og en gang 
skred ind mod småbørns julesang - 
Da øvrigheden staven svang, 

i Bethlehem blev ro.

Den engelske reformation lukkede ikke som på kontinentet den al
mindelige salmedigtning ind i kirkerne. Først sent i forrige år
hundrede lykkedes det, væsentlig ved et pres fra vækkelsesbevægel
serne. Det er noget af forklaringen på hymne- og caroldigtningens 
folkelige præg både i tekst og melodier. Den tåltes, men forfulg
tes, når pietismens bølger, som under Cromwell, slog ind over 
statskirken, men den kunne ikke undertrykkes. Den levede og blev 
stadig fornyet; fra reformationstiden til i dag er der skrevet ca
rols og komponeret melodier til dem. Der er importeret tekster og 
melodier, der bortset fra de allernyeste føles som folkeeje. Em
nerne spænder over hele Juletiden, men dvæler med forkærlighed 
ved bebudelsen, Maria, Barnet i krybben og Helligtrekongerslegen- 
den.
Ældst mellem de originale er "The Coventry Carol" (en vuggesang" 

og "The First Nowell" og mellem oversættelserne "A Boy is Born in 
Bethlehem" (Puer natus ..) og "In dulci jubilo, now sing with 
hearts aglow", som siden har oplevet en skov af oversættelser og i 
dag vist nok mest anvendes i en oversættelse af Neale: "Good Christ
ian men rejoice".

Af senere tilkomne kan eksempelvis nævnes:
"While shepherds watched ..." af Nahum Tate, ca. 17oo
"Christians awake" af John Byrom, ca. 17oo
"Hark the herald angels sing" af Charles Wesley, 1739
"Angels from the realm of glory" af James Montgomery, ca.1825
"Once in Royal Davids city" af Cecil Frances Alexander, 1848.

Det er ikke lykkedes mig at komme i besiddelse af et arbejde, der 
grundigt gennemgår den enkelte carols historie, oplysningerne er 
hentet fra noter i forskellige tekst- og melodiudgaver. Som erfa
ringen viser fra andre livets forhold, kan fejltagelser blive gen-
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De første linier af en kendt engelsk Julesalme i en dej
lig kinesisk oversættelse. Kniber det med den fulde for
ståelse, vil nedenstående transskribering af 1. strofe 
sikkert være til ikke ringe hjælp. red.

]. Chliift" lii tiong-sin séng-to',
Khoui-lok, tek-i hiung-cbéng,

Clthiå" Ifii, cbliiA- lin liii, hoiin-lii kim Pck-lT-hcng, 
Lui, liii tiim-ki'* Clui,

'L'lii"-toiig Kun-iing cliliiit-Hi,

(Ilo) liii, tiii-ko king-pui 1,
Cliliiii" liii, tiii-ke ki:ng-|»iii I,
Cliliiii" lui, tui-ko kong-piii 1,

Goa Clni Ki-tok.

taget så mange gange, at selv den mest kyndige hopper på dem. Den 
meget elskede "Away in a Manger", til hvilken der siges at findes 
mindst loo melodier, og til hvilken der allerede findes mange dan
ske oversættelser, tilskrives næsten overalt Luther. Ingen Luther- 
kender på fastlandet vil dog anerkende den. Meget tyder på, at den 
er opstået i en luthersk menighed i Pensylvanien omkring slutnin
gen af forrige århundrede, hvorfra den med lynets hast har bredt 
sig til hele den engelsktalende verden. Den er velklingende, barn
lig og lyder godt til den mest anvendte melodi af W.J. Kirkpatrik 
(1838-1921), men ikke særlig indholdsrig.
Det gælder de fleste carols, kun få er som mange danske Julesal

mer fine læsesalmer af stor dybde, men de er jublende glade, iøre
faldende og lette at lære. De har fulgt den engelske nation, hvor 
den har bosat sig eller har drevet mission. Jeg har fundet oversæt 
teiser til tysk, svensk, hebraisk og kinesisk, og der er gjort fle 
re forsøg på at omsætte dem til dansk.

Deres historie er broget. De var højt elsket i renaissancen, for 
fulgte og nedvurderede i Cromwelltiden, levede igen op i det 18. 
århundrede, for igen i det 19. århundrede at blive nedvurderede og 
næsten glemt. Hverken den borgerlige finkultur, den højkirkelige 
bevægelse eller den lavkirkelige pietistiske vækkelse havde brug 
for dem. De levede dog stadig videre i Vestenglands og Wales' bar-
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ske og afsides egne.
Omkring midten af århundredet tog tingene en vending. De engel

ske kilder, som har været til min rådighed, beretter samstemmende 
om den hændelse, der fik strømmen til at vende. I året 185o kom 
en engelsk gesandt hjem fra Finland og forærede to engelske præs
ter, J.M. Neale og T. Helmore, en gammel bog, "Piæ Cantiones", 
samlet af en svensk finne, Petrus af Nyland, og udgivet i Rostock 
1582 (de engelske kilder er uenige om, hvor dette eksemplar nu be
finder sig, men i vort Kongelige Bibliotek findes en ny udgave be
sørget af G.R. Woodward 19lo) . Inspireret af denne bog udgav de 
"Carols for Christmastide" 1853 og "Carols for Eastertide" 1854.
De indeholdt hver 12 tekster med melodier, der dels er oversat, 
dels gendigtede og dels helt nydigtede. At strømmen vendte ved 
denne tid synes rigtigt, men betragter vi de tolv Christmas Carols, 
er idag kun tre af disse almindeligt kendte: "Christ was born on 
Christmas day", "Good Christian men rejoice" og "Good king Wences- 
las", en legende, hvis gendigtning ikke vurderes højt mellem ken
dere, men er så udbredt, at de engelske Julefrimærker 1972 var en 
række illustrationer til den.

De engelske julemærker 1972 var en række illustrationer til sangen om den 
gode konge Wenceslas, der fra sit vindue ser en fattig bonde samle bræn
de. Sammen med sin page vandrer kongen ud i den kolde vinternat for at 
finde bondens hytte og skænke milde gaver til den fattige.

Nogen tvivl kan man have, om det var de to præsters udgivelser, 
der åbnede datidens blik for værdien af carol-traditionen, eller 
disse publikationer blot var typiske for en almindelig, tiltagende 
forståelse på den tid. Hvorom alting er, så er interessen for de
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gamle carols siden vokset og vokset. De er optaget i "Hymns an
cient and modern", der findes indbundet sammen med Common Prayer 
og i talrige andre sangbøger (i "The Hymnal of the Protestant 
Episcopal Church in USA", 194o, har man morsomt nok prøvet at dele 
dem i to afdelinger, en med hymner og en med carols). Benjamin 
Britten komponerede sin "A cermony of carols", hvor han anvender 
de gamle tekster og melodier. I Kings College i Cambridge indførte 
man Nine Lessons, hvor de bibelske tekster blev indrammet af ca
rols. Denne gudstjenesteform blev siden efterlignet af mange engel 
ske skoler og kirker og importeret til Danmark. Den er tilgængelig 
i en meget fin grammofongengivelse. Melodierne med deres tekster 
findes udgivet på mange måder, men den eneste større samling, jeg 
kender, er "The Oxford Book of Carols", der udkom første gang i 
1928 og i 1972 havde nået sit 29. oplag. Den indeholder 197 numre, 
alle med melodier, en god indledning og mange noter.

I Danmark har disse sange ikke været kendt af ret mange før 1945 
Grundtvig har, dog uden større held, oversat "Hark the herald An
gels" i sangværkets første del (nr. 159) "Engle-Herolder, hør du 
dem!". Det første større forsøg blev gjort af Kai Friis Møller, 
der i 1916 udsendte "12 gamle Julerim", hvoraf de fem var engelske 
Senere, i 1956, udsendte han "Caroler ved Juletid", hvor han til 
de fem har føjet syv nye. Han var en i samtiden meget anerkendt 
digter og oversætter, af væsen akademisk. Hans form var elegant, 
men han var ikke folkelig, bestræbte sig ikke for at oversætte til 
sang og var på det religiøse område ikke "Søn af huset". I Højsko
lebladet har der været spredte forsøg, men det indtil videre hel
digste resultat er nået af Poul Hjorth Lange med en række oversæt
telser i Kristeligt Dagblad i So'erne. Siden har Kornyt bragt nog
le oversættelser af Poul Pedersen og i 178-tillægget har Alfred 
Schøning og Johannes Johansen bidraget med hver én tekst.
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mas Choirs by Jo Parfitt



247

EKSEMPLER PÅ NYERE CAROL-OVERSÆTTELSER

Hark! The Herald Angels Sing. På dansk og norsk. Mel. i koralbog 
til '78-tillægget nr. 28.

Lyt til englene, der synger, 
synger freden ind på jord, 
synger Herrens store glæde 
ind i dem, hvis frygt er stor 
Alle I, som sorgen tynger, 
har I hørt, hvad engle synger? 
Han, som var fra evighed.
Han er nu på dette sted.
Syng den store glæde ud, 
bragt af engle, sendt af Gud.

Han, hvis ansigt ingen skuer,
- den, som ser det, må forgå - 
Hans er æren i det høje.
Han biir en af jordens små, 
født i stalden af en kvinde, 
er i krybbens halm at finde, 
han, der selv har tal på alt, 
biir på mandtalslisten talt. 
Refrain....

Han, som vandrer mellem stjerner, 
træder ned på denne jord, 
for at søge kun det ene, 
den, som vild i mørket for.
Hvor Han går, må mørket flygte. 
Han har fundet, hvad Han søgte. 
Hvad hans hænder rører ved, 
lyser af Guds herlighed.
Refrain....

Kristus, navnet på vor glæde. 
Herrens ansigt har vi set, 
når vi ser det, skal vi leve, 
underet med os er sket, 
Kristus, navnet på vor glæde, 
vil, at ingen mer skal græde. 
Han er selv Guds åbne favn, 
Kristus, alle navnes navn.
Syng den store glæde ud, 
bragt af engle, sendt af Gud.

Johannes Johansen 1979

Hør hvor englehymnen toner:
"Hili deg konge, født i dag:"
Gud med verden seg forsoner, 
fred på jord. Guds velbehag!
Våre røster vil vi føye 
til triumfen fra det høye, 
juble skal vi glad med dem:
"Krist er født i Betlehem!"
Syng, hver sjel, hvert folkeslag: 
"Hiil deg konge, født i dag!"

Kristus, prist i høye himler, 
Kristus, Gud i evighet!
Hjertet bever, tanken svimler: 
Han er blitt en kvinnes sæd! 
Verdens Skaper kledd i kjødet! 
Hiil deg Gud i moderskjødet - 
født som vi med kropp og sjel, 
Jesus, vår Immanuel!
Refrain....

Hill deg, du som fred oss bringer, 
Rettferds Sol med lys og vår!
Under dine sterke vinger 
liv og lægedom vi får.
Mildt forlater du din trone, 
gir oss livsens gylne krone, 
byr de sønderknuste ly, 
føder syndere på ny!
Refrain....

Hilset vær, du svar på lengsler! 
Skap i oss ditt ringe bo, 
bryt ned våre hjerters stengsler, 
bo der inne ved vår tro!
Hør hvor herlig himmelsangen 
toner hist på hyrdevangen:
"Ære være Herren Gud 
for så salig gledesbud!"
Syng, hver sjel, hvert folkeslag: 
"Hiil deg konge, født i dag!"

Sven Wisløff Nielsen



248

AWAY IN A MANGER

W.J.Kirkpatrick (USA)3 sats: Ulrich Teuber

Barn_____'jesus, den lil-le1kom fattig til jord, men
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Barn Jesus, den lille, kom fattig til jord, 
men lo dog fra krybben så glad til sin mor, 
og stjernerne tindred af fryd, da de så 
barn Jesus, vor Herre, sødt slumre på strå.
Da oksernes prusten ham vækked af blund, 
barn Jesus opvågned med smil om sin mund. 
Bliv hos os, vor Jesus, vi har dig så kær, 
vi aldrig er bange, når du er os nær.
Barn Jesus, du kære, velsign du os nu, 
lad gode og glade os blive som du.
Engang var du lille, men nu er du stor, 
dog endnu blandt småbørn med glæde du bor.

Poul Hjorth Lange
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Du ligger i krybben, et leje af strå, 
den største i verden bli'r en af de små. 
Du såede stjerner, som var de kun frø, 
nu tørrer Maria dit hoved med hø.
Nu skryder et æsel, nu brøler en ko, 
blandt kvæget i stalden Gud Herren må bo. 
Så dybt du dig bøjed', så højt op du for, 
at nu kan du følge gudsbarnet på jord.
Jeg be'r. Herre Jesus, bliv hos mig inat, 
du såede stjerner som blomster i krat, 
du er i det lave, i krybben du lå, 
du henter til Himlen engang dine små.

Johannes Johansen, 23. december 1978

"Away in a Manger" tillægges Martin Luther ifølge engelsk tradition. 
Poul Langes oversættelse og Ulrich Teubers sats er lånt fra Kornyt 
1971, nr. 4 med velvillig tilladelse fra redaktionen af Kornyt, der 
udgives af organisationen Folkekirkens Ungdomskor.

P.G.

ANMELDELSER
LEIF LUDWIG ALBERTSEN: LYRIK DER SYNGES,
Berlingske Leksikon Bibliotek nr. 125. Berlingske Forlag. København 
1978 . 168 sider. Pris: 59 kr.

Da Albertsens bog om "Lyrik der synges" udkom for et år siden, var det følgende 
konklusion på en analyse af en Kingo- og en Brorsonsalme (hhv. DDS 41 og 461), 
der blev plukket ud af den sensationssøgende dagspresse:

"DDS er her og andetsteds undergået en bevidst kastrering med henblik på at 
virke entydigt opbyggelig uden subjektive udskejelser. På denne måde er 
DDS både uanvendelig for en intellektuel elite, der må sidde og skamme sig 
over dette usammenhængende vås, og uanvendelig for en moderne mennesketype, 
der keder sig ved disse blandede reminiscenser fra det 16.-19. århundrede 
gengivet i postkortformat, bag et filter af borgerlighed, der slører alle 
stærke farver. DDS er kun egnet for den reaktionære almue, og det er måske 
også den, der udgør størstedelen af kirkens publikum i dag..." (s.lllf).

Her er jo nogle markante formuleringer, der, når de rives ud af deres saglige
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sammenhæng og skæres til med henblik på avisoverskrifter - f.eks. "Salmebogen 
- kun for reaktionære", Berl. Tidende 22.12.1978 - kommer til at sige uendelig 
lidt om professor Albertsens egentlige anliggende. Den citerede passage er jo 
kun én blandt flere konklusioner på de undersøgelser, som forfatteren lægger 
frem for læseren.
Mig bekendt er Albertsens bog det første større forsøg på gennem en analyse 

at trænge frem til en karakteristik af den syngelige lyrik og dens betingelser. 
At dette pionerarbejde kommer netop nu er imidlertid ingen tilfældighed. Bogen 
er en blandt flere spændende frugter af den almindelige, sociologisk orientere
de videnskabelighed, der vokser frem i disse år på universiteterne. Jeg behøver 
bare at minde læserne om Jan Arvid Hellstroms opgør med den traditionelle hym- 
nologi i sidste nr. af HM. Hellstrdm anklager hymnologien for at være isolatio
nistisk og uden forståelse for de sammenhænge af national-, kirke-, liturgi-, 
litteratur-, kunsthistorisk m.m. art, hvori salmen indgår. Eller man kunne næv
ne Ålborg-professoren Lars Lonroths "Den dubbla scenen. Muntlig diktning från 
Eddan til Abba", Stockholm (Prisma) 1978, hvori han i et kapitel beskæftiger 
sig med Luthers "Vår Gud år oss en våldig borg" som kampsang og ideologisk vå
ben for det stockholmske borgerskab og statsmagten i Gustav Vasas skikkelse.

Hvad Albertsens bog angår, bidrager den virkelig til den perspektivudvidelse 
for hymnologien, som Hellstrom efterlyser. Den er en lærebog i en genre, som 
ingen tidligere har haft mod og vilje - og måske heller ikke viden og forudsæt
ninger - til at give sig i kast med. Albertsens alsidighed viser sig bl.a. i at 
tage alvorligt, at en sang er en enhed af tekst og musik. Og de personlige for
udsætninger er til stede til at angribe emnet fra begge sider. Han erkender, at 
de analysemetoder, der står til rådighed for den traditionelt arbejdende litte
raturvidenskab, når et læsedigt skal analyseres, ikke uden videre lader sig an
vende på sanglyrikken. Den manglende erkendelse af, at sanglyrikken har sine 
egne love, har ofte givet denne en stedmoderlig placering i litteraturhistorien 
hvorved billedet af virkeligheden forvrænges. For sandheden er jo den, at den 
sungne lyrik har haft - og måske stadig har - en ofte særdeles stor betydning 
i det enkelte menneskes og i folkets liv. Derfor søger Albertsen at gå nye veje 
at analysere sig frem til de kræfter, der findes i folkelige sange af verdslig 
såvel som af religiøs art. Og hans resultater må siges ikke blot at have akade
misk interesse. Både digtere og brugere vil kunne lære af de lovmæssigheder, 
der gælder på dette område. Den salmeinteresserede læser vil i Albertsens bog 
finde det hymnologiske emneområde behandlet i sammenhænge, hvori man ikke tra
ditionelt forventer at se den kristne salmesang anbragt. Ved at se salmen som 
en del af det større kompleks, som den syngelige lyrik omfatter, gør Albertsen 
et interessant forsøg på at analysere denne lyriks tilblivelse (i den sammen-
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hæng gøres der bl.a. rede for digterens status i samfundet til skiftende tider, 
hans placering på samfundspyramiden og hans selvforståelse) og den efterfølgen
de tilslibningsproces, når forbrugerne tilegner sig kunstnerens værk på deres 
egne betingelser.

Det er denne under brugen stadig fortsatte tilslibning eller nedslidning af de 
originale kunstværker til et klichesprog, der er akceptabelt for det kollektiv 
(f.eks. menigheden), der skal synge dem, der plejer at mishage litteraturhisto
rikerne. Albertsen har et ønske om fordomsfrit at analysere denne proces, som 
brugskunsten må gennemgå, for at finde frem til de love, efter hvilke forandrin
gerne sker. Dette gøres også forholdsvis lidenskabsløst i et længere kapitel om 
nationalhymnerne (hvilket ikke forhindrer gennemgangen af Der er et yndigt land 
s. 83 og 48 i at være ustyrlig morsom). Det falder derimod forfatteren sværere, 
for ikke at sige umuligt, at bevare en akademisk neutralitet i de kapitler, 
hvor den kirkelige brug af de store salmedigtere behandles. Så forfalder også 
han til mindre ærbødige udtalelser - som jeg dog ikke er uden forståelse for - 
om den vandalisme og talentløshed, hvormed selvbevidste teologer i salmebogs
kommissionerne har maltrakteret digterværkerne, fordi de slet ikke kunne få øje 
på den kunst, de ødelagde. Jeg fornemmer her en inkonsekvens: når klichesproget 
indfinder sig i den i brug værende verdslige sang, sker det så at sige efter na
turens orden. Men når det samme klichesprog efter de samme for al sanglyrik 
gældende tilslibningslove holder sit indtog i Kingos og Brorsons digte, er det 
de selvbevidste teologers afskyelige værk. Under alle omstændigheder nøjes Al
bertsen ikke med at indtage den akademiske analytikers holdning i neutral di
stance til stoffet, men forbeholder sig retten til at være både engageret og 
indigneret. Derved bliver Albertsens bog mere end en videnskabelig beskrivelse. 
Den bliver selv et aktivt led - som impuls og inspiration og kritisk instans - 
i den udviklingsproces, som den levende brugskunst hele tiden befinder sig i.
Der kan naturligvis være indvendinger mod et og andet i bogen. Således kunne 

dommen over f.eks. DDS have været mere nuanceret, mindre generaliserende. Det 
er nu engang ikke DDS så meget som dens forgængere, der har maltrakteret digter
nes tekster. DDS gjorde et stort restaurerende arbejde, men sikkert ikke dygtigt 
nok. I kapitel 3, "Om brugssituationer", forekommer det mig, at der lidt for 
ubekymret opereres med begrebet trance. Der skulle ifølge Albertsen indgå et 
element af trance i al kollektiv sang. Jeg vil ikke bestride, at trance kan fo
rekomme i menighedssang. Det er imidlertid undtagelsen på vore breddegrader.
Men påstanden avler den nye påstand, at "meningen med al menighedssang" er at 
glemme denne verdens ufuldkommenheder (s.55). Mon dog? Måske drejer det sig i 
menighedssangen mindre om at glemme denne verden end om at forkynde en virkelig
hed, der er større og stærkere end denne verden. I øvrigt savner jeg en analyse
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af trance-elementet. Er trancen ved sangen, når det kommer til stykket, mon 
blot en virkning af noget så prosaisk som iltmangel p.g.a. den syngendes skæve 
vejrtrækninger?
Af de småting, der bør rettes ved et nyt oplag af bogen - og den fortjener 

flere sådanne - kan nævnes et par trykfejl i teksterne s. 1o8-1o9 (Hvo i st.f. 
Hvor), på s.loo vers 3 sin i st.f. sind, og i vers 4 Viissdom. I den afslutten
de ordforklaring savnede jeg besked om, hvad katekrese s.118 er. For svedismen 
"attervendende" s.131 er der vist nærliggende danske synonymer.
Jeg er overbevist om, at ethvert seriøst arbejdende medlem af kommende sang- 

og salmebogskomiteer vil kunne læse denne i grunden positive bog til sin opbyg
gelse og dygtiggørelse. Skam få den, der ikke gør det. Men i det hele taget en
hver, der interesserer sig for salmens og anden kollektiv sangs funktioner så
som politikeren, præsten, læreren, korlederen etc. vil have glæde af denne bog. 
Den kan læses som en lærebog. Men til dem, der ved det ord forestiller sig noget 
kedsommeligt, kan jeg sige, at det er en af de fornøjeligste bøger, jeg længe 
har læst. En herligt respektløs, utraditionel og provokerende, men tillige dyg
tig og forbavsende alsidig indføring i en ikke tidligere beskrevet problematik.

Jens Lyster

ANDERS MALLING! DANSK SALME HISTORIE

Bind VIII. Salmebøgerne. J.H. Schultz Forlag, København 1978.
561 sider. Pris: 282 kr.
I betragtning af op gav ens omfang og for at undgå en ensidig vurde
ring er bindets 1. del indtil s. 278 anmeldt af Jens Lyster, mens 
2. del anmeldes af Jens Højgård. Der er ikke tilstræbt nogen har
monisering af de to anmeldelser.

Ligesom J.R.R. Tolkien i Ringenes Herre skaber sin egen verden på sine egne be
tingelser, således bevæger Malling sig i sit otte binds værk Dansk Salmehistorie 
i sit eget univers. Særlig det 8. bind, om salmebøgernes historie, må læses på 
Mallings betingelser. D.v.s., at der kræves fortrolighed med de syv foregående 
bind. Ikke mindst fordi betragtelige dele af det stof, som man kunne forvente 
at finde i bd. 8, kun er repræsenteret ved en henvisning til et af de foregående 
bind. Derved holder Malling ikke, hvad han lover s. lo, at bd. 8 "begynder med 
aaret 1528 og skildrer udviklingen kronologisk og sammenhængende indtil vore da
ge". vil man f.eks. læse om Arrebos psalterparafraser, kan man måske være heldig 
at finde den s. 82 anbragte henvisning til bd. VI, s. 39ff., hvor Arrebo er bio
graferet. Færdig med Arrebo! Kapitlet om Brorsons Troens rare Klenodie leder man
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forgæves efter i indholdsfortegnelsen - og noget navne- eller sagregister fin
des ikke - men efter en større eftersøgning konstateres, at der findes et afsnit 
"Schrader og Brorson" på knap en spalte, som man må tage til takke med. Her hen
vises til Brorsonbiografien VI, s. lolff. og til de enkelte salmer i bd. I-V. 
Hvad rummer så iøvrigt den lille spalte om Schrader og Brorson? Referater af 
den nyeste forskning, Urban Schrøders og Johannes Grubbs artikler i Hymn.Medd. 
1975-1977, der støtter Hejselbjerg Paulsens datering af Klenodiet? Nej da! Der
imod referat fra en artikel fra 1975 af Indre Missions formand Kr. Friis om 
"Min kæreste julesalme"! Sådanne drillerier er den lune Malling en mester i.
Man får ofte i Mallings bog noget helt andet end det, man forventer. Og så er 
det i øvrigt lige meget, om "man" er videnskabsmanden eller bare den almindeligt 
interesserede læser. Så er det op til læseren, om han kan lide denne spøgefulde 
form.

Man kunne have tænkt sig, at denne stort anlagte salmebogshistorie havde væ
ret indledt med et forord, der gjorde rede for forholdet til tidligere forsøg i 
genren: C.J. Brandts Vore danske Kirke-salmebøger fra reformationen til nutiden, 
Kbh. 1886. Th. Borup Jensens Danske salmebøgers historie fra reformationstid til 
nutid, s. 78-19o i Salmen som lovsang og litteratur I, Gyldendal 1972. Men der 
er intet sådant vejledende forord. Man er derfor selv henvist til, ved gennem
læsning, at danne sig et skøn over, hvad forfatteren har tænkt sig med bogen og 
hvilke læsere han henvender sig til. Bind 8 har ikke det sigte at være igangsæt
tende for hymnologisk forskning på et højt piar}. Dertil mangler der noget så 
elementært som registre, nødvendige litteraturhenvisninger og en erklæret mål
sætning. Heller ikke sproget er videnskabsmandens til jævnbyrdige læsere. Både 
s. 42 og 74 får læseren at vide, at fraktur, gotisk skrift, er det samme som de 
populært kaldede krøllede bogstaver. Der mangler præcision i den tekniske termi
nologi. Det i Sverige opbevarede eksemplar af Malmøsalmebogen omtales som "den 
svenske kilde". Side 39 og 86 står hhv. "tryk" og "udgave", hvor det retteligt 
burde hedde "eksemplar". Side 38 og 93 f. omtales "særtryk", hvor der menes 
selvstændige, mindre tryk såsom flyveskrifter og pjecer. Af en videnskabelig 
fremstilling ville man vel også forlange mere, end hvad Malling byder på i ret
ning af sammenhænge. Han indleder ganske vist bogen med en tegning af "Salmebo
gens stamtræ", hvor hovedstammen og dens frugter karakteriseres ved luthersk 
teologi, troskab mod originalteksten og hensyn til traditionen. Denne stamme 
skyder så med Guldberg 1778 en vildtvoksende gren, der vokser yderligere sine 
egne onde veje med Evangelisk-kristelig 1798, for så, efter mange velmente for
søg i forrige århundrede, at blive tvunget ind til stammen igen med DDS 1953.
En anden gren er tegnet som en stiplet linie, udgående fra Kingo 1699. Det er 
den grundtvigske sangtradition, der, efter at have sat en mængde kviste, som



254

føjes sammen til et knippe. Salmer 1935, bringes tilbage til stammen takket væ
re DDS 1953. Dette stamtræ, som jo nok kunne diskuteres, strukturerer i grunden 
bind 8. Men også derudover kunne man vel forlange at se sammenhænge. Gennem sit 
arbejde for Dansk Salmeregistrant har Malling haft enestående muligheder for 
at studere de strukturer, som mængden af salmesamlinger antager til forskellige 
tider. Men resultatet består ofte kun i registrering af de enkelte bøgers ind
hold. Karakteristikker af bøgerne sker ikke ved sammenfattende vurderinger, men 
ved hjælp af smagsprøver. Kan læseren så selv ud fra disse smagsprøver danne 
sig en kvalificeret mening om bogens indhold? Kun hvis man tør stole på, at Mal
ling har fremdraget det, der skønnes at være det typiske og karakteristiske.
Men Malling har nu engang en forkærlighed for det kuriøse, smagsprøverne bliver 
derefter, hvorfor deres værdi som materiale for videre forskning er noget tvivl
som.
Henvender Malling sig til et helt andet forum end forskere? Til den jævne, 

uskolede læser, der er gået i gang med at læse salmehistorie som tidsfordriv i 
de lange vinteraftener, eller fordi det hører til uddannelsens eksamenspensum? 
Det jævne, tilforladelige og hyggelige i fortællemåden tyder på, at Malling har 
villet skrive folkelæsning. Hvis det var målsætningen, skulle bind 8 vurderes 
og anmeldes derefter. Men bind 8 er ikke noget konsekvent forsøg på at folkelig
gøre emnet. Malling kræver forudsætninger hos sin læser, der f.eks. skal vide, 
hvem Hans Thomissøn er, når dette navn helt uformidlet optræder for første 
gang s. 14. Som populærvidenskab betragtet rummer bind 8 endvidere for mange og 
for lange aftryk af kildemateriale. Forord, forordninger, kabinetsordrer etc. 
aftrykkes side op og side ned med den oprindelige skrivemåde og uden forklaring 
af tekstlige vanskeligheder. Den slags er ikke just egnet til hymnologiske mis
sionsfremstød. Den før berørte mangel på tolkning af det fremlagte materiale 
fornemmes i en folkelig eller populærvidenskabelig sammenhæng særlig fatal. 
Sproget er også sine steder så problematisk, at der skal særlige forudsætninger 
til for at ane meningen bagved. Forstår man umiddelbart flg. appel: "Vi mangler 
stadig forfattere til 76 salmer i E, hvis historiske efterladenskaber trods Bal
les dagbog lader meget tilbage at ønske"?? (s.289).

Nej bind 8 sigter ikke på hverken den almindeligt viderekomne hymnologiske læ
ser eller på nybegynderen. Bind 8 kræver frem for alt læserens indforståelse. 
Fortrolighed med Mallings bindstærke værk, med sprogbrugen deri, med salmebogs
signaturerne og andre specielle forkortelser, som kun ejeren af bind I har nøg
len til. Og ubegrænset tillid til, at vor far nok ved besked. I bd. 8 er det 
præsten, der taler til menigheden. Forekommer det den udenforstående, at præsten 
snakker sort, så kan den pågældende forvisse sig om, at det ikke er tilfældet 
ved at slå efter i postillens 7 foregående bind, hvofved der kommer mening i
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galskaben. Et eksempel på side 88: Salmen "Naar jeg betænker den tid og stund" 
lægger op til, at man skal finde dens forfatter, "fordi den danner et akrosti
kon "Niels Pedersen", og saa fandt man, at Aurilesius bedst kunne passe, indtil 
man fandt salmen i et norsk haandskrift, som stammer fra Jølster. Se IV, 7ff". 
Her forudsætter præsten, at den trofaste menighed kender historien og derfor 
kun behøver et par stikord for at genopleve den i erindringen.

Jeg har valgt at anskue og anmelde bogen, som den måtte blive set med den uden
forståendes kritiske øjne. Med dem konstaterer jeg, at der er lagt et kæmpear
bejde og en kolossal flid ned i dette digre bind. Det rummer den hidtil mest 
omfattende gennemgang af dansk salmebogs historie. Og ikke kun de officielle 
salmebøgers, som Mallings forgængere har begrænset sig til. Nej, der tilstræbes 
også at gøre læseren opmærksom på det mylder af salmesamlinger, der har eksiste
ret sideløbende med de officielle salmebøger. Jeg så gerne en grundigere analyse 
af disse privatsamlingers relationer til de officielle salmebøger. Men man kom
mer ikke uden om, at Malling f.eks. foretager den hidtil mest omfattende regi
strering af det 17.årh.s fuldkomne salmebøger og deres indhold og opbygning i 
kapitlet "Fire store boghandlere" s. 98-132. Måske går overblikket tabt i denne 
detaljerigdom. Jeg har således spekuleret på, om der dog ikke skulle være en 
sammenhæng mellem Moltkes tysk-danske salmebog 164o og Gertsens lignende bog 
fra 1674 (Malling s.lo2 og 121f.). Hvorfor nævnes ikke med ét ord P. Severinsens 
pionerarbejde om de fuldkomne salmebøger i Kirkehist. Saml. IV rk., 5. bd?

I et bemærkelsesværdigt omfang aftrykker Malling salmebogsforord og aktstykker 
i forbindelse med de enkelte salmebøger. Denne materialesamling gør bind 8 værd 
at ty til. Og det ser ud til, at Malling i regelen tilstræber den størst mulige 
præcision i gengivelsen. Jeg har ikke mulighed for at kontrollere, om det altid 
er lykkedes. I "Fortalen til leseren" i En Ny Psalmebog 1553 (s.32), i uddraget 
af de to fortaler i Thomissøns salmebog 1569 (s. 44-47) og i Guldbergs forord 
1778 (s. 275f.) fandt jeg hhv. 6, 4, 19 og O fejl. Heraf ingen grove. Mest små- 
forsyndelser mod tegnsætning, stavemåde og småord, der er glemt. Det har undret 
mig, at Malling, når han nu har valgt at lade bind 8 være mere materialesamling 
end tolkning, ikke er konsekvent med at gengive de udvalgte tekster i deres hel
hed og med større filologisk omhu, frem for at genfortælle afsnit heri med sine 
egne ord, hvad de ikke bliver kortere af. Det er klart en forringelse af deres 
værdi, som ikke kan opvejes af den pædagogiske effekt ved indgrebene. Side 59 
gengives i sin helhed det brev af 5. nov. 1569, hvormed kongen fra feltlejren i 
Varberg autoriserede Thomissøns salmebog. Men hvorfor er brevet af Malling ble
vet "lempet efter moderne sprog og stavemaade", når en filologisk forsvarlig 
gengivelse er så vanskelig at oplede som i dette tilfælde. C.J. Brandt aftrykte
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den i Kirkehist.Saml. I, 1849-52, s. 14off., hvilket passende kunne være nævnt.
I øvrigt er Mallings tillempning til moderne sprog helt tilfældig og principløs. 
Hans kommentar til aftrykte aktstykker kan være nyttige, men er lejlighedsvis 
diskutable. F.eks. skriver han i det meget aktstykkeprægede kap. om Guldbergs 
salmebog s. 269 om "den forsvundne kabinetsordre af 12. febr. 1777". Det bør 
sammenholdes med, at Bjørn Kornerup i Den danske Kirkes Hist. bd. V, s. 379 om
taler "Kabinetsordren, der foreligger skrevet med Guldbergs egen Haand...". 
Glædeligt er, at bd. 8 har illustrationer: fotos af titelblade på de vigtigste 
salmebøger og af væsentlige aktstykker. Det er en pædagogisk gevinst. Men er 
det ikke forvirrende at gengive titelbladet på Guldbergs salmebog 1778 efter 
1783-udgaven? En fejl må det være, at gengivelsen af teksten på titelbladet til 
Tausens salmebog mangler, trods løftet nederst s. 31. Men heldigvis råder foto
grafiet s. 33 bod på mangelen.

Jeg har nævnt Mallings forkærlighed for registrering frem for analyse. Jeg 
havde foretrukket det sidste. Men registrering er nu ikke af det onde for den, 
der gerne selv vil arbejde videre og begynde dér, hvor Mallings begrænsning vi
ser sig. Malling har nogle fortrinlige indholdsoversigter, hvis pålidelighed 
jeg i al almindelighed ikke har grund til at drage i tvivl. Der er alenlange 
tabeller over nytilkomne salmer i de enkelte salmebøger. Nogle gange alfabetisk 
ordnet, andre gange efter forfattere. Begge dele er værdifuldt. Hvad indholds
oversigterne angår, kunne man nu nok med held have begrænset sig til s^lmestof- 
fet, mens bønnelitteratur og anden andagtslitteratur kunnfe have været berørt 
mere i almindelighed. Der foreligger ingen dansk primærforskning på det felt, 
når vi kommer forbi året 1575, så Malling har ingen jordisk chance for at skri
ve noget seriøst herom. Det bliver da også kun til lidt refereren og snak om 
løst og fast. Det samme kan siges om præsentationen af private salmesamlinger i 
kapitlerne "Fra Sthen til Holger Rosenkrantz", s. 7o-97, og "Bøger og digtere 
164o-17oo (et udvalg)", s. 133-162, hvor der burde være skåret drastisk ned.
Det er ofte ganske tilfældigt, hvad der kommer med og hvad der udelades. Hvor
for medtage Vedels ligprædiken over Johan Friis 1571, blot fordi den til slut 
indeholder nogle religiøse digte? Der kunne nævnes snesevis af ligprædikener 
med enkelte afsluttende digte eller salmer. Hvorfor bruge to spalter på at be
skrive et flyveskrift af Claus Berg 1589 indeholdende to nationale viser og et 
flyveskrift af H.H. Bang 1611 med "En liden Kriegs Sang"? Eneste årsag til at 
udvælge netop disse to blandt utallige flyveskrifter synes at være, at disse to 
figurerer som første skrift i to samlebind med flyveskrifter på Karen Brahes 
Bibliotek. Malling noterer s. 78 forneden, at den første vise tjener som titel 
til hele samlebindet. Det er ikke korrekt. Samlebindet som sådan har ingen titel. 
Og om det også havde fået det af den, der havde besørget indbindingen, ville det
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jo være ganske irrelevant i vor sammenhæng. Hvorfor der tilkommer Nelaus Poulsen 
Nested tre spalter fatter jeg ikke. Hans forskellige småskrifter beskrives 
s. 89f., men kun i ét af dem optræder en ny salme, en oversættelse fra tysk, som 
Malling ikke kender oversætteren til og "derfor tør gætte paa, at den er oversat 
af Nested". At han tør! Jeg turde ikke på så spinkelt et grundlag. I en række 
tilfælde fornemmes det, at Malling i grunden ikke har noget at sige om indholdet 
af disse andagtsbøger. Så nøjes han med at fortælle om deres smukke indbindinger 
og om, hvilke fornemme personer bogen er dediceret til.

I kapitlet "Tillæg til det 17.aarhundrede", s. 163-185, fortæller Malling for
nøjeligt om nogle af de kuriositeter, som forekommer i den tids salmebøger. Om 
alfabetsalmer, om navneskjul, om akrostikon og andre former for kryptogrammer 
såsom eteostika, hvor tal, især årstal, gemmer sig i sentenser. Her kommer Mal
ling også ind på en tidligere fremsat tanke: at der skulle gemme sig et årstal i 
sidste vers af Sthens navnesalme Du Herre Krist. Selv om Malling fremlægger et 
stort materiale - som i sig selv er interessant og værdifuldt - til støtte for 
denne teori, forekommer den mig langt fra at være overbevisende.

I dette kapitel burde Malling også have samlet al sin viden om den psalter- 
gendigtningsbølge, der skyllede hen over landet på den tid, under inspiration 
af og i reaktion mod Goudimels og Lobwassers udgivelser. I den sammenhæng skulle 
Arrebo 1623 og 1627 have været anbragt sammen med en række andre forsøg i genren, 
som læseren nu selv må hitte rundt omkring, f.eks. s. 86 og 88f. Sidstnævnte 
sted omtales kannik i Lund Thomas Willumsøns psalterparafrase, der efter forfat
terens død i 16ol henlå i manuskript, først hos en ukendt ven, siden hos den 
halvbroder, der endelig udgav det i 1641. Måske kunne man få hjælp til at iden
tificere den ukendte ven ved, gennem læsning af Hymn.Medd. 1977, s.lo3f., at er
fare, at malmøpræsten Peder Lauritzsøn brugte to af Willumssøns utrykte parafra
ser (til Ps. 128 og 149) til forlæg for to tekster i sin spændende Parodiæ Sacræ 
1617. Hvad Malling s. 78 forneden skriver om Lobwassers tekster på dansk, er en 
misforståelse af Nils Schiørrings artikel i Fund og Forskning 1963. Schiørring 
skriver om Lobwassers melodier, ikke om teksterne. Og hvorfor får man ikke en 
henvisning til H.F. Rørdams væsentlige afhandling "Danske Bearbejdelser af Davids 
Psalmer i 17de Aarhundrede", Kirkehist. Saml. 3, 1857-59, s. 538-583? Den kan 
være svær at finde frem til.

Med kendskab til Mallings øvrige forfatterskab må man sige, at han har gode 
journalistiske evner til at forstå og referere den hidtidige forskning. Denne 
evne burde være kommet bedre til sin ret i bd. 8. Det sker f.eks. i forbindelse 
med Niels Knud Andersens forskning i malmøsalmebøgerne. Hvis han havde læst sam
me forskers artikel om "Kollekterne i Hans Tausens Salmebog", Hymn.Medd. 1977, 
s. 7-26, kunne han s. 37 være kommet over sin usikkerhed m.h.t. omfanget af den-
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ne salmebogs 1. tillæg. Problematikken omkring Tausens salmebog trænger til dy
beregående undersøgelser end dem, Malling foretager. Referatet af Severinsens 
datering af 2. tillæg til 1552 slutter med et: "Det lyder lidt usikkert". Ja, 
ganske afgjort. Dette tillæg må være blevet til før Chr. Ill's bibel 155o, si
den der anvendes uddrag af Tausens mosebogoversætteIse 1535 og ikke af bibel
oversættelsen 155o. Kunne det endvidere tænkes, at det såkaldte 2. tillæg med 
flere bidrag fra Tausen er ældre end det såkaldte 1. tillæg? Side 32 undrer jeg 
mig over, at ingen har studset ved, at Hans Tausen til sin salmebog overtager 
Chr. Pedersens forord fra 1533. Det skulle vel ikke være Tausens eget forord 
fra hans nu tabte Afftensang medth Psalmer, Viborg 1528, som Chr. Pedersen har 
lånt og som Tausen genbruger i 1544. Dich Helanders artikel om den sene 1568 
udgave af Tausen, der spøger s. 39 og nævnes s. 64, står at læse i Kirkehist. 
Saml. 1971.
Naturligvis kan det ikke forlanges af Mallings værk, at det skal bringe svar 

på alle spørgsmål. Det er i høj grad på sin plads, at det netop rejser spørgs
mål, som andre kan søge at besvare. Nogle af spørgsmålene burde Malling imidler
tid have kunnet svare på ved at være bedre orienteret om den nyeste forskning. 
Afsnittet om Søren Terkelsen burde være sammenholdt med, hvad Erik Sønderholm 
skriver i sin fortjenstfulde udgivelse af Astree Siunge.Choer, Karl Wachholtz

L

Verlag Neumunster 1976, især s. 176 og 226-23o. Beskrivelsen af Daglige øvelser 
165o burde, foruden henvisningen til bd. II, s. 475ff. have haft en henvisning 
til Tove Villarsens bidrag i Hymn.Medd. 1974, s. 1o5-1o8. S. 64 nævner Malling 
"en gaade, der venter paa sin løsning". Måske havde sagen ikke været så gådefuld, 
om man havde læst Hymn.Medd. 1976, s. 87ff., hvor der også, s. 89, er gjort for
søg på at datere udg. C af Thomissøns salmebog mere nøjagtigt end til 1574-78.

I andre tilfælde er Malling måske lidt for hurtig til at give et svar. Et 
åbent spørgsmål er tit mere igangsættende for videre forskning end et skråsik
kert svar. S. 99f. citeres boghandler Moltkes forord til hans håndbog om at den 
er oversat efter en tysk bog, og han gentager det i bogens titel. "Ingen af de
lene er rigtige", konstaterer Malling. Jamen, kan man nu så sikkert afvise re
daktørens egne ord? Han må dog vel vide bedst besked. Der må være en mening med 
ordene, som Malling bare ikke kender. Det kunne være spændende at se, hvem af 
Hymn.Medd.s læsere, der først finder Moltkes tyske forlæg! Malling går ud fra, 
at Moltke selv redigerer sine salmebøger. Han taler om "den omhu, hvormed 
Moltke gennemtænker sagen, udvælger stoffet og ordner det", s. lo4. Mon ikke 
Moltke har fået det meste forærende fra sine tyske forlæg?

Læst med kritisk skønsomhed kan Mallings 8. bd. blive til stor glæde, ikke 
blot for husmenigheden, men også for forskere, der ønsker at foretage et hurtigt 
strejftog gennem den danske salmebogs historie for at danne sig et overblik
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over salmebogsmaterialets mangfoldighed. Derefter må man ad andre veje finde 
frem til den foreliggende litteratur. Bd. 8 bør dog stadig være inden for række
vidde på forskerens reol på grund af de mange aktstykker, som her er gjort til
gængelige.

Malling slutter det indledende afsnit om "Salmebogens stamtræ" med ordene:
"Det er mit haab, at andre venligt vil rette mine fejl og bøde på mine mangler, 
for lovsangen skal aldrig høre op". Jeg håber, at jeg med ovenstående har været 
venlig nok. Men jeg forstår ikke rigtigt sammenhængen til lovsangen. Menes der 
de kommende generationers lovsang for Mallings salmeværk? Menighedens lovsang 
til Gud er - Gud være lovet - ikke afhængig af salme(bogs)forskningens kvalitet.

Jens Lyster

EVANGELISK-KRISTELIG PSALMEBOG

Guldbergs salmebog var indført i købstæderne l.s.i advent 1783, og den skulle 
efter planen indføres i landdistrikterne 1791. Men allerede 1786 sendte Vajsen
huset en forespørgsel til kancelliet om muligheden af at indføre Gb. på landet 
samme år til advent, da lageret var rigeligt stort. Det blev afslået, og trods 
en ny henvendelse året efter stod sagen i bero en tid endnu.
Kancelliet havde flere gange rådført sig med biskop Balle; Balle var langtfra 

yderliggående rationalist, men han havde dog en del indvendinger mod Gb; derfor 
havde han på et tidspunkt tilbudt at udarbejde et tillæg, som kunne indbindes 
sammen med denne, og siden foreslog han, at han kunne "..foranstalte en Samling 
af aanderige Sange ved nogle udvalgte Medarbejderes Hjælp, som efter nogle Aars 
Forløb kunde fremlægges for en kongelig Kommission til Bedømmelse.." (citat 
s.286). Dette forslag blev godkendt af kancelliet, og sidst på året 179o nedsat
tes den kommission, som i løbet af de kommende 7 år udarbejdede E.
Malling gennemgår omhyggeligt salmebogssagen - og omstændeligt kommissionens 

møder. Vi får her at vide, hvor kommissionen hentede sit stof; men vi får ikke 
stort at vide om den anden og meget væsentlige side af arbejdet, nemlig omarbej
delserne. Det er ikke ubekendt, at de fleste salmer i E var stærkt bearbejdede; 
det var et "princip at der skutte ændres" (3o3), og mange gamle salmer var på 
det nærmeste ukendelige; men til belysning af denne side af sagen må vi nøjes 
med to eksempler - og en anbefaling af "..en gennembladning af Dansk Salmehisto
rie I-V hvor der kan "..findes mange eksempler, hvor originalteksten kan
sammenlignes med bearbejdelsen i E, fordi denne ikke bestaar i enkelte ændringer, 
men omfatter helheden" (3ol). Den viden, Malling har gemt der, burde måske nok
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have været inddraget på dette sted i større udstrækning end det er sket. Nu må 
vi tro ham på hans ord, når han siger: "Evangelisk-kristelig salmebog blev den 
stove katastrofe i vore salmebøgers historie paa grund af omdigtningen" (3o6).
Ved karakteristikken af bogen gennemgås desuden kort de tre hovedafsnit, som 

E er inddelt i; der er et kort, let overskueligt afsnit om "Særpræg og stil", 
og gennemgangen af bogens historie afsluttes med træk af dens "indførelse og 
brug" - og af "de stærke jyders" hårdnakkede vægring ved at bruge den.

ROSKILDE KONVENTS SALMEBOG

I første halvdel af 18oo-tallet udviklede tingene sig hurtigt - også på salme
sangens område, og det er ikke let at danne sig et overblik over den udvikling, 
der fører frem til R. Der fandt en ændring sted i kirke- og kristendomsforstå
elsen, vel især på grund af de forskellige vækkelser i tiden, og som følge her
af voksede utilfredsheden hurtigt med den stærkt rationalistisk prægede E. Der 
blev udgivet tillæg til E, man søgte tilbage bag E og fandt de gamle salmers 
oprindelige former frem (Kingo ved P.A. Fenger, Brorson ved J.A.L. Holm,
Brandt og Helwegs store samling af gamle tekster), og der blev ikke mindst dig
tet nye salmer.

Denne udvikling følger Malling kronologisk; det kan måske have sine fordele, 
men det er på den anden side ikke en fremgangsmåde, der er velegnet til at ska
be overblik; det kunne ellers have været forsøgt under få rubrikker som fx. gen 
udgivelse af gamle salmer, nye salmer, udgivelse af salmesamlinger til menig
hedsbrug og endelig det egentlige reformarbejde omkring kirkens salmebog, til
læggene til E og det forberedende arbejde på R. Det har Malling altså ikke for
søgt, men her er dog registreret en hel del stof, som siden kan bearbejdes. Der 
findes også for denne salmebogs vedkommende en fyldig gennemgang af kommissions 
arbejdet, dels i Københavns præstekonvent, dels i Roskilde. På dette punkt har 
Malling haft en god hjælp af de omhyggelige referater, som blev trykt i Dansk 
Kirketidende og i Scharling og Engelstofts Theologisk Tidsskrift; om der har 
været adgang til andre kilder i form af protokoller el. lign., fremgår desværre 
ikke af fremstillingen. Det er derimod tydeligt, når vi kommer til omtalen af 
Ingemanns revision, hvor Malling giver en velunderbygget skildring af Ingemanns 
- hvad de små ting angår temmelig omfattende - revisionsarbejde (355ff.).

Derimod føler jeg mig ikke tilfredsstillet, når Malling skal beskrive "Salme
bogens præg og karakter"; skal der endelig være et sådant afsnit efter den fore 
gående gennemgang af, hvad der er blevet optaget i R og undertiden også i hvil
ken form, så skal afsnittet bestå af andet og mere end citater og optællinger.

I forbindelse med sidste afsnit "Mangfoldige tillæg" (342ff.) er der blevet 
en vis usikkerhed tilbage hos mig: Er det samtlige kendte tillæg, som er nævnt?
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Hvis ikke, hvad er da kriteriet for at vælge netop disse? (Jeg kan ikke tilbage
holde en lumsk mistanke om, at kriteriet kan have været: bøger som er i Mallings 
besiddelse; cf.fx. bemærkningen s. 344 om et tillæg sendt til biskop Martensen 
"som har kigget i hæftet og sikkert fundet, at det var pæne salmer, og det samme 
maa siges, efter at det i dag er skaaret op, saa der kunde kigges lidt mere i 
det" - og følgende for mig ikke umiddelbart gennemskuelige bemærkninger om et 
andet tillæg: ""Psalmer, samlede til Brug for Menigheden af Høyer Møller. Fjer
de forøgede Oplag". Odense 1882. Udgiveren er bedre kendt under sit mærke "En 
gammel Feltpræst". Han var med i begge krigene, hvor det gik værst til. Det vi
des ikke, hvornaar første udgave af nærværende tillæg er udkommet, men da sal
merne er nummereret 571 til 7oo, maa det formodes, at den er blevet til nogen 
tid efter 1866, da Høyer Møller blev sognepræst i Kølstrup og Agedrup. Indtil 
nr. 648 synes den lille bog at være systematisk ordnet: resten kan være føjet 
til ved følgende udgaver" s. 347) .

SALMEBOG FOR KIRKE OG HJEM

Forud for KH gik der tre forslag. R havde fået sit første store tillæg i 1873, 
men på grund af stramme bestemmelser om indførelse, kunne det så at sige ikke 
benyttes i København. Derfor tog en kreds af københavnske præster med C.J.
Brandt i spidsen i 1882 fat på at udarbejde forslag til en ny salmebog; det var 
færdigt i 1885.

Der er her sket et par bemærkelsesværdige ændringer i forhold til E og R; man 
har igen søgt at ordne salmerne efter søndagene ("de tempore"), man har optaget 
mange gamle salmer, og i den forbindelse er det værd at fremhæve følgende fra 
forordet: "I Sammenhæng med denne Stræben efter at give Salmebogen en historisk 
Karakter, har det været vor Grundsætning at holde os saa nær til Salmernes op
rindelige Skikkelse, som dette lader sig forene med vore Dages Kirkebrug, og 
saaledes lade hver Forfatter tale med sit eget Tungemaal. Hvor der ikke forekom 
Udtryk, der ligefrem maatte støde Nutiden eller være uforstaaelige, have vi der
for foretrukket at beholde Digterens egne Ord, og i sidste Tilfælde stundum kun 
at tilføje en kort Forklaring til et eller andet forældet Ord. Dette gjælder i- 
sær for Hoveddigternes Vedkommende, medens det ikke har kunnet holdes saa nøje 
med en Del af vore ældste Salmer. Med Hensyn til disse have vi tilladt os stør
re Frihed, dog altid med det for Øje, at bevare de gamle Salmers Grundtone"
(cit. s.349). At det var en ændring af langtrækkende betydning viser Mallings 
tilføjelse: "Disse ord kunde have staaet i et eventuelt forord til salmebogen 
af 1953". (sst). Men trods alle gode intentioner mødte forslaget stærk kritik 
og massiv afvisning både i kirkerådet og i Roskilde Konvent. Man fandt "de tem- 
pore"-princippet upraktisk, der var for mange arkaiske, tildels uforståelige
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vendinger, og der var for mange - og for mange dårlige - salmer af Grundtvig.
Næste forslag udkom tre år senere, "lidt ændret og lidt forøget" (Malling,

353) , og det mødte igen modstand de samme steder.
Man lagde da kursen lidt om; i stedet for at arbejde videre henimod en ny 

salmebog udarbejdede det samme salmebogsudvalg et nyt stort tillæg til R 
(RT II) . Det godkendtes, omend modvilligt, af kirkerådet og blev autoriseret 
til brug 189o; samtidig lempedes bestemmelserne for indførelse. I dette tillæg 
var optaget ca. loo egentlig nye salmer, blandt disse flere af Grundtvigs bed
ste; desuden ca. 75 reviderede tekster, et forhold, der var egnet til at vække 
skepsis overfor hovedsalmebogen. Dette i forbindelse med det rent praktiske, at 
salmebogen med sine to tillæg var uhåndterlig, gjorde situationen uholdbar.

I 1892 udkom et tredje forslag til KH, og nu var forslagsstillerne og kritik
ken kommet hinanden så nær, at dette forslag kunne godkendes efter visse ænd
ringer i salmebestanden, og efter at salmerne var blevet grupperet om, så de nu 
stod opstillet "efter materierne", som Balle havde kaldt denne ordning. KH blev 
autoriseret 1899, og Malling kalder den en kompromis-salmebog, "det fremgaar ik
ke blot af tilblivelseshistorien, men ogsaa med al mulig tydelighed af forordet. 
Der er sket et kompromis mellem to salmebogsidealer, paa den ene side det, som 
ønsker, at salmedigterne skal tale med deres eget mæle, og hver tid maa beholde 
sit særpræg, og man skal derfor tilstræbe at komme originalteksterne saa nær 
som muligt. Paa den anden side at salmebogen skal være nutidig og let tilgænge
lig for enhver. Vilh. Beck skriver 8. okt. 1899 i Kristeligt Dagblad, at det er 
Kingos og Brorsons tanker, vi skal elske, og ikke deres forældede sprogform, og 
han skriver samtidigt i Indre Missions Tidende, at der er ting i den nye salme
bog, som man ikke kan synge uden at le. Kingo siger (175, v.4): "Dog sidder Gud 
hos mig til Fad, Han strør sin Trøst oppaa min Mad". Han synes ogsaa, at det er 
komisk at synge: "Til Himlen fo'r mit Hoved hjem" (256, v.3).(363).
Ved Mallings gennemgang af denne som ved de foregående salmebøger breder be

skrivelsen sig mere end analysen. Forordet citeres med enkelte kommentarer, ind
holdsfortegnelsen anføres, og der meddeles nogle optællinger; men der er ikke 
nogen analyse af dette stof til at vise fx. hvordan dets forhold er til den 
evangelisk-lutherske tro (cf. symbolikken i stamtræet!). Af tallene kan man af
læse, hvordan stoffet er fordelt på de tre trosartikler; men man kan ikke se, 
hvilke træk salmebogen understreger fx. om forsynet, i forsoningslæren, i kirke
forståelsen eller om det genfødte menneskeliv. Med Mallings indblik i salmebø
gerne skulle vi have haft bedre oplysning om disse spørgsmål, som vist nok også 
hører salmebogshistorien til.

Dette afsnit afsluttes med en gennemgang af tillæggene til KH, blandt hvilke 
fremhæves det, der i 1913 blev udgivet af præsterne Widding, Severinsen og
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Ludwigs.
Fra dette punkt, KH med sine mange tillæg, fortsætter den kongerigske salme

bogshistorie med Den danske Salmebog; men for at skabe bedre betingelser for at 
forstå dens beskaffenhed foretager Malling et par store sidespring, dels beskri
ves den sønderjydske salmebogshistorie fra reformationen til Den sønderjydske 
Salmebog (1925), dels er der et rids af "Arven fra Vartov", hvormed menes Grundt
vigs specielle Vartovsalmebog, Festsalmer og de mange tillæg til denne.

DEN DANSKE SALMEBOG

I det sidste store afsnit om Den danske Salmebog skifter fremstillingen karak
ter, der er her lige så meget tale om erindring og selvbiografi som om salme
bogshistorie, især i forbindelse med de to kommissioner, hvor Malling selv har 
haft sæde, det udvalg, som udarbejdede det sønderjydske forslag, og salmebogs
kommissionen. (Der er endda smuttet lidt pinlig selvros ind; man havde gerne 
undværet udtrykket "den arbejdsivrige Malling" s. 5ol, ligeledes dr. L.J.Kochs 
udtalelser s. 531 og ordvekslingen med fru Malling s. 549).

Det sønderjydske forslag udkom 1943, det grundtvigske 1944 og det midtjydske 
1947. Da var ministeriets salmebogskommission allerede nedsat (maj 1946) og i 
fuld gang med sit arbejde. Dette arbejde fortæller Malling meget bredt om, 
støttet dels på referater fra møderne, dels på private dagbogsoptegnelser; vi 
hører om arbejdsmåden, og under referaterne fra (samtlige) plenarmøder får vi 
et indtryk af striden om de enkelte salmer. Den grundtvigske gruppe arbejdede 
(med held) på at få Grundtvig meget fyldigt repræsenteret, den tidehvervske 
gruppe arbejdede ud fra det af Aastrup udtrykte synspunkt, at salmebogen er en 
kirkes bekendelsesskrift og som sådan må den absolut ingen salmer indeholde, som 
strider imod en ret luthersk tro. Malling udtrykker sin (og dermed til dels mis
sionsfolkenes) holdning sådan, "at man hellere maatte finde sig i, at der var no
get, man ikke kunde lide, end at berøve andre muligheden for at synge det, man 
bedst kunne lide" (521).

Der redegøres endvidere for stiftprovst Hee Andersens private salmebogskreds 
og for Carl Hermansens andel i salmebogens endelige skikkelse. Om dette sidste 
forhold har Malling en passus, som ikke forekommer helt tilfredsstillende. Ved 
et møde med salroebogskommissionen efter at prøvesalmebogen var udkommet, fore
lagde Hermansen et ændringsforslag, og herom skriver Malling: "Hans forslag hvi
lede på eget arbejde, men han turde sige, at han havde 98% dækning for sine for
slag i biskoppernes erklæringer. Hans forslag var ikke at betragte som et ulti
matum, men vi var dog hermed stillet overfor "en bunden opgave""(538) . Er den 
sidste sætning Hermansens ord, eller er det Mallings kommentar? Det havde været 
rart at vide.
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Omsider blev Den danske Salmebog autoriseret 25. februar 1953, og den blev 
indført i menighederne i et tempo, som vist nok forbavsede alle.

I det sidste afsnit om D refererer Malling over store strækninger sin dagbog 
og referaterne (!) fra kommissionsarbejdet. Det kan måske forsvares som en fol
kelig, fortællende fremgangsmåde? men videnskabeligt må det siges at være util
fredsstillende. Det gælder iøvrigt også i vid udstrækning den forudgående del 
af værket: vi ved aldrig helt præcist, hvad der har stået i kilderne. I den for
bindelse må det også nævnes som et stort savn i bogen, at der ikke findes kilde
angivelser eller litteraturhenvisninger. Malling antyder flere steder, at han 
håber på forstående efterfølgere på salmehistoriens område; han kunne nu godt 
have lettet dem noget i det fremtidige arbejde ved sådanne henvisninger. Det 
ville ligeledes have gjort bogen langt mere anvendelig, om den havde haft regis
tre. Men en første grundig bearbejdelse af stoffet til den samlede danske salme
bogshistorie har vi fået i Mallings værk.

Jens Højgård

ps. Jeg formoder, at der på s.511 er en trykfejl; der skal da vist stå "Forfat
terregister af Brinkkjær, fordi han ligger inde med Severinsens samlinger".

FORFATTERNES ADRESSER
Domprovst K.L. Aastrup, Bryrupvænget 4, 52oo Odense V.
Antikvarboghandler Poul Grubb, Skyggelundsvej 9, 25oo Valby
Sognepræst Jens Højgård, Enderslev præstegård, 4652 Hårlev.
Domprovst Johannes Johansen, Tvedesvej 12, 3ooo Helsingør
Pastor Jørgen Kristensen, Aventoft, Postboks 7, 627o Tønder
Pastor Poul Hjorth Lange, Kaj Munks Vej 2o, 75oo Holstebro
Professor, dr.theol. Einar Sigurbjornsson, AsvallagStu 4o, IS-lol 

Reykjavik, Island
Universitetslektor, mag.art. Christian Vestergaard-Pedersen, Køge- 

mestervej lo, 34oo Hillerød.

TILSENDTE PUBLIKATIONER
2o nye salmer Af Henning Blauenfeldt, Ringe 1979.
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I tidsskriftets sidste årgange har læserne kunnet orientere sig om 
salmebogssituationen på Grønland, i Norge, Sverige, Finland og på 
Island. Hvor vi fremover skal vende os hen i verden for at åbne 
nye horisonter for vore videbegærlige læsere må bero på et skøn.
Men efter Hendes Majestæt Dronning Margrethes rejse til Kina i år 
vil det være velmotiveret at sætte focus på den righoldige salme
digtning, der er vokset frem i vort nye venskabsland i ly af den 
kinesiske mur. I redaktionen er vi imidlertid enige om, at alt for 
mange fine nuancer vil gå tabt, om vi først skal lade en kinesisk 
artikel oversætte til et dårligt dansk eller andet nordisk sprog. 
Problemet er imidlertid, hvilken af de mange kinesiske dialekter, 
der er bedst tilgængelig for vore læsere? Det er for at sondere 
terrænet, at vi beder alle vore abonnenter om at deltage i en spæn
dende hymnologisk julekonkurrence. Tilskyndelsen til at deltage 
bliver nyttige og smukke bogpræmier, som ved lodtrækning blandt de 
rigtige, indsendte besvarelser vil tilfalde måske netop - hvem 
ved? - Dem I
Vinderens navn offentliggøres i HM 198o/l. Deres besvarelse ind

sendes til sekretæren, Pastor Peter Balslev-Clausen, Ahlmanns Al
lé lo, DK-29oo Hellerup,*senest den 25. januar.
Opgaven er denne: i Poul Grubbs artikel om Christmas Carols er 

s. 243 aftrykt begyndelsen af en kinesisk oversættelse af en elsket, 
engelsk julesang, som vi med velberåd hu har undladt at nævne den 
engelske titel på. Hvad er den engelske titel? Vi kan oplyse, at 
der er anvendt det kinesisk, der forstås i Nan-king provinsen. Nu 
er vi imidlertid ikke tilfredse med, at De bare tilbageoversætter 
fra kinesisk til engelsk. Derved vil jo kun Deres sproglige, men ik
ke Deres hymnologiske færdigheder komme for dagen. Vi vil altså 
gerne, at De sender os den engelske originaltitel. Og ønsker hermed 
god fornøjelse og glædelig jul.

p.r.v. 
J.L.

PS: Det rigtige svar fylder faktisk ikke mere, end at De kan få plads 
til det i meddelelsesrubrikken på vedlagte giroindbetalingskort.
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Artikler

Albertsen, Leif Ludwig: Paul Gerhardts skæbne i
danske salmebøger 123-131

Balslev-Clausen, Peter: En dansk skolesangbog 7- 35
- - - : Et barn er født i Betlehem.

Grundtvigs julesalme 193-231
Grubb, Poul: Christmas Carols 239-246
Hellstrom, Jan Arvid? Psalm, øsamfund, samhalle,

sammanhang 133-156
Pedersen, Jørgen: Den latinske hymne i tusinde år. 2.del 36- 9o
Sennels, Richard: Tanker omkring en melodikonkurrende 91- 94
Sigurbjornsson, Einar: Islandsk salmedigtning - en

historisk oversigt 181-192
Teuber, Ulrich: Bibelsk salme med menighedsomkvæd

(2.udg. af den norske "prøvekoralbog", 
koralheftet til "Salmer 1973", Oslo 1977) 156-162

Vestergaard-Pedersen, Christian: Om kantionalsats og
"overstemmesats" 232-238

Salmetekster

Børup, Morten: In vernalis temporis 1
Ellingsen, Svein: Der er en røst som uopphørlig søker 167

: Herre, når din time kommer 168
- : I de sene timers stillhet 12o

- - : Kristus, du er alt mitt håp 168
Gerhardt, Paul: Nu dancket all und bringet Ehr 13o

: Op. alle, som paa jorden boer 13o
Grundtvig, N.F.S.: Dagen gryed til Bryllupsfest 2

- : Paa Jerusalem det ny 89
Johansen, Johannes: Det første lys er ordet, talt af Gud 176

: Det var ikke en nat som de andre 118
: Du gik som sædvanlig af Helligånds drift 174
: Du glans af Herrens herlighed 5
: Du ligger i krybben, et leje af strå 249
: Lyt til englene, der synger 247



267

Jørgen Kristensen: Du knoklede for Tidehverv 172
: Kom, Adams børn, frimodigt frem 173

Lange, Poul Hjorth: Barn Jesus, den lille, kom fattigtil jord 248
Michaelsen, Jørgen: At tro er at komme 122
Nielsen, Sven Wisløff: Hør hvor englehymnen toner 247
Schjelderup, Bodvar: Bølgerne bryder om revet (oversatved Helge Dahn) 117
Skeie, Eyvind: En dag skal Herrens skaberdrømme møde 6
Vestergaard, S.T.: Frydelig kom unge vår 1
Vestgotisk-spansk (7.årh.) s Urbs beata Jerusalem 9o
Aastrup, K.L.: Du skal aldrig grue 18o

- : En grålig lysning 4
- - : Guds søn har været her 178

SaImemelodiev

Herresthai, Harid: I de sene timers stillhet 12o
Hovland, Egil: Kristus er sannelig oppstanden fra de døde 162
Kirkpatrick, W.J.: Du ligger i krybben, et leje af strå(Away in a Manger) 248
Kverno, Trond: Herre, til deg tar jeg min tilflukt 161
Madsen, Axel: En dag skal Herrens skaberdrømme møde 6

- - : En grålig lysning 4
Nørfelt, Henrik Fibiger: At tro er at komme 122

- - - : Du gik som sædvanlig af helligånds drift 174
Pedersen, Asger: Bølgerne bryder om revet 117

: Det var ikke en nat som de andre 118
Warming, Per: Dagen gryed til Bryllupsfest 2
Vestergaard-Pedersen, Chr.: Det første lys er ordet,talt af Gud 176

- - : Du skal aldrig grue 18o
- - : Guds søn har været her 178

AnmeIdeIsev

'78-tillægget til Den Danske Salmebog (Leif Kayser) 94-loo2Thomas Laub: Musik og Kirke (Henrik Fibiger Nørfelt) lol-lo2
Ingolf Olsen og Torben Schousboe: Fem snese danske sange,

salmer og viser af Carl Nielsen og Thomas Laub,
arrangeret for guitar-akkompagnement (Jørn
Jørkov) 1o3-1o4
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Svein Ellingsen: Noen må våke (Henrik Colding-Jørgensen) 166
: Det skjulte samvær. Salmer og dikt.(Jens Lyster) 167-17o

A Heritage in Song (Dansk-amerikansk sangbog udg. af Jo
hannes Knudsen) (Hans Verner Lollike) 171

Leif Ludwig Albertsen: Lyrik der synges (Jens Lyster) 249-251
Anders Malling: Dansk Salme Historie bd. 8 (Jens Lyster

og Jens Højgård) 252-263

Ordet frit

Vilstrup, Kasper: Kommaer som Paulus satte dem 
Lyster, Jens: Svar til Kasper Vilstrup 
Krarup, Hans: En kommentar til en omtale

Referater

Nordisk stævne på Island 1978 (Bodil Kruse) llo-112

Møder

lo4-lo5 
lo6-lo7 
163-165

Selskabet Dansk Tidegærds sommermøde 1979
Hymnologisk kongres i Regensburg i august (1979)

(Jens Lyster)

Forskningsopgaver

Lyster, Jens: Forskningsopgaver

Prisopgaver 
Hymnologisk prisopgave

Hymnologiske Meddelelsers julekonkurrenee 1979

112- 113

113- 114

loS-llo

114
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Redaktionelt 115-116 (J.L.), 171

Tilsendte publikationer 114-115, 264

Forfatternes adresser 115, 171, 264

Hymnologiske Meddelelser 1979/1-4 er renskrevet af Aase Koefoed. 
Henrik Fibiger Nørfelt har renskrevet nodematerialet.
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