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DEN MØRKE MORGENRØDE
Melodi og sats: Erik Haumann
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Lisbeth Smedegaard Andersens påskelørdags
salme Den mørke morgenrøde bragtes i 

© EH s^n helhed, men uden melodi, i HM 1982/1 
_____ side 7.

— Ovenfor ses Erik Haumanns melodi forslag 
hertil. red.

DU GAV OS, GUD, DEN LYSE JORD
Du gav os, Gud, den lyse jord, 
som strækker sig, så langt dit 
har magt, ord
og himlen er dit gode hvælv 
om hvad der sker, 
som du har sagt; 
med hvad vi ser 
bevidner du dig selv.

Du skaber mellem bjerg og hav 
vort liv, som hører dagens krav og kald;
du viser os med lysets gangvor levevej
med fryd og fald
og vækker dig
i os en glædessang.

Bevar os på din lyse jord 
og øg de vidder, vi bebor, 
med fred;
lad os, som du har hjertelag, 
gå ud og ind 
i kærlighed, 
med vejr og vind 
forløses dag for dag!

Henning Blauenfeldt.
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LIVET ER GUDS GODE GAVE

Mel.: Op, min sjæl, thi sol er oppe
Livet er Guds gode gave, 
skaberværk og ejendom, 
aldrig kan vor kundskab lave 
denne skaberorden om.
Skønt vi tror, det er vort eje, 
hører det dog Herren til - 
her på vore krumme veje 
satte livet Han på spil.

Her i vore blide egne 
langt fra sult og hungersnød 
ingen tør sig fattig regne, 
ingen savner dagligt brød.
Dagligt brød er dagligt gilde, 
sultne går vi dog fra bord, 
om vi ikke dagligt ville 
mættes af hinandens ord.

Tidens mål er delt i dage, 
fyldes på Vorherres bud, 
hvad vi endnu har tilbage, 
ved alene Himlens Gud.
Fortid lever kun som minde, 
fremtid er Vorherres sag, 
evigheden skal vi finde 
i Hans ord på denne dag.

Intet liv er uden brøde, 
hver en time stiftes gæld - 
sådan lægges dagen øde, 
kun fordi vi vil os selv.
Herre, slet det regnestykke, 
lær os selv at slette ud - 
Du, som råder for vor lykke, 
kærligheds og nådes Gud.

Jens Svendsen
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SALME 06 SPROG
ET FOREDRAG I TRONDHJEM 4.JUNI 1982

VED LEIF LUDWIG ALBERTSEN

Protestantismen adskiller sig ikke mindst derved fra katoli
cismen, at den introducerer forestillingen om det almindeli
ge præstedømme. For en lutheraner er præster ganske vist 
stadigvæk mere hellige mennesker end andre: "åbenlyst eder 
beredte er saligheds klæder", siger Grundtvig til sine un
ge kolleger i salmen til præsteindvielse. Men det ligger 
i det lutherske, at alle har ikke blot lov, men endog pligt 
til at studere med. Bibelen er for alle, - en tese, vi hol
der fast ved trods dens gevaldige konsekvenser. Tilliden 
til den enkeltes evne til at læse og forstå, hvad han læser, 
udmærker den evangelisk-lutherske kirke fremfor mange andre 
trods bitre erfaringer i løbet af de sidste fire-fem-hundre- 
de år.

Derfor har man også opfordret mig til at ytre mig om hym- 
nologi, selvom jeg slet ikke er teolog endsige præst. Forså- 
vidt som de præster, der tager stilling til mine bemærknin
ger, anser sig selv for gode lutheranere, er de ovenikøbet 
nødt til at tage mig alvorligt, for her taler en ægte læg
mand på teologiens område. At det står enhver tilhører frit 
for at tænke sit, behøver ikke at ødelægge den demokratiske 
stemning. Manden på gaden har ret til at tale.

Jeg vil derfor i denne samnordiske sammenhæng tage mit 
udgangspunkt uden for den etablerede teologi i håb om og 
tillid til, at det er velbehageligt ikke bare for Vorherre, 
men også for d'herrer.

+
Salmer er en form for digtning, og jeg vil derfor begynde 
med digtningen. En af de største nulevende nordiske digtere.
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William Heinesen/ har bl.a. skrevet drejebogen til en film, 
der løb i Danmark for ca. en snes år siden. Jeg har kun set 
den engang, dengang, men da jeg ikke har set ret mange film 
siden og ikke har fjernsyn, kan jeg godt huske store dele af 
den. Der var i filmen tale om poesien, men også om nøden ved 
at leve på et udsted, hvor man drømmer om civilisationen som 
"marmor og røde tæpper, skønne kvinder og fabeldyr". Filmen 
hed "Tro, håb og trolddom".

På stedet er der en kristen klub, en sekt, der kalder sig 
Se£a-samfundet. I stedet for at sige goddag eller farvel si
ger man "sela". Poul Reichhardt tager i filmen afsked med et 
andet medlem af samfundet i hellig værdighed med sit "sela". 
Et øjeblik efter vender han tilbage og siger med hovedet ind 
ad døren: "Jeg låner lige din cykel. Sela!"

Det er ikke nødvendigt at minde mit ærværdige publikum om, 
at sela er en vistnok musikalsk mellembemærkning, der hyppigt 
optræder i Davids salmer. Når en sekt i William Heinesens fan 
tasi kalder sig selasamfundet, har dette ikke musikalske grun 
de, men folkereligiøse. Man har syntes, at ordet sela er hel
ligt, for det forekommer kun i Bibelen og giver overhovedet 
ikke nogen mening hverken i eller uden for denne. "Sela" står 
dermed på niveau med andre hellige ord som "Amen" og "Halle
luja", der også er aldeles nonsens for lægmand og netop der
for er garanter for noget helligt, der synes for ureflekteret 
til at kunne kaldes kristent, men lige fuldt gennem traditio
nen er knyttet til kirken.

Folket, det folk, der reagerer folkereligiøst og forkert, 
har lov at tænke selv og lov at sige "sela" eller "amen" el
ler "halleluja" også, selvom de tanker, der ligger bag, er 
ufuldstændige og måske endog hæretiske.

Og hvis folket er fanget af religionens mysterium, elsker 
det et sådant sesam, der løfter mennesket ud af hverdagen og 
ind i en trylleverden.

Det er netop det, vi ufolkelige lærde ikke så gerne ser. 
Men da vi ikke er katolske patere, der selv danner elite og 
viselig byder over hvermand, men er villige til at lade menig
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hedens mest ydmyge tænke selv, således som Luther fordrede det, 
Grundtvig radikaliserede det og Socialdemokratiet har gjort det 
til alt menneskeligts grundlov, geråder vi allerede på grund af 
charmen ved et selasamfund og magien ved ord, der er kristne 
nok, men bruges på ukristen stemningsbærende måde, i et dilemma 
som ikke løses uden videre gennem kommissioner, der først spør
ger rundt i menigheden og derpå mener, de har ret til at bestem 
me selv og give menigheden det tilbage, som den objektivt er 
bedst tjent med.

Dette dilemma er af sproglig art, ligesom protestantismen 
er et i eminent grad sprogligt anliggende, en koncentration 
omkring det livgivende ord, der skaber, hvad det nævner og ik
ke kan lede vild. Vi står os ved at indse dette og face facts.

Et foredrag om salme og sprog i skandinavisk sammenhæng må 
derfor reflektere følgende emner: den protestantiske tillid 
til sproget, til den hellige tekst og dens forståelighed, 
men også og navnlig til den form for sprog, som rummes i 
den sungne religiøse tekst salmen. Disse tanker må man gøre 
sig både på generelt plan og med henblik på vor samtids og 
fremtids problemer. Foredraget bliver på denne måde ikke et 
blot og bart indlæg i en løbende salmedebat, men et forsøg 
på at rokke fundamentalt ved et par af protestantismens 
grundpiller ikke for at omstyrte templet, men nok for at 
bekræfte sig selv i, at det kan holde endnu.

+

Hvad man skal forstå ved en salme, er så uafgrænset som alle 
litterære genrer er det. Her i Skandinavien gælder for gen
ren ligesom for det tyske Kirchenliod, at det skal dreje sig 
om en tekst, der er kollektivt sangbar, frembærer et alminde
ligt kristent budskab, som det giver mening at en menighed 
synger, idet den forretter sin gudstjeneste, og samtidig 
sprogligt og tankemæssigt baserer på tankegange i et af Bi
belens testamenter. Denne definition, der går tilbage til 
den danske salmeforsker Niels Møller1^, kan udbygges med, 
at glosen hidtil især er blevet brugt på tekster, der ikke 
blot opfyldte disse krav og altså var potentielt anvendelige,
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men også rent faktisk blev anvendt. Det, der ikke står i vore 
salmebøger, er i den almindelige bevidsthed ikke rigtige sal
mer; enten er de ikke blevet det endnu, eller også er de det 
ikke mere.

Hymnologien foretager forskellige opdelinger af salmetyper 
f.eks. efter oprindelse (David eller andre) eller efter funk
tion. Særegent for Skandinavien er det vistnok at kalde alle 
disse typer med den betegnelse salmer, der mange andre steder 
er forbeholdt de originale Davidssalmer. Årsagen hertil er 
mig ikke bekendt og forsåvidt ligegyldig; inden for nordisk 
hymnologi hersker der ikke stor tvivl om, hvilke tekster det 
er, vi beskæftiger os med. Den uenighed, der kan registreres, 
og som gerne skulle føre til frugtbar meningsudveksling, gen
sidig befrugtning ligesom hos andre østers, fælles forklarel
se og en lykkelig fremtid for os alle, ligger på andre felter.

Hymnologien er imidlertid en ung videnskab, og stridigheder 
kan stadig tolkes som ungdommelig kådhed, som forspil til de 
elskendes senere forening. Ungt ved hymnologien sammenholdt 
med de fleste andre videnskaber er dens manglende arbejdsde
ling. Vi oplever hymnologer, der både er historikere, der 
analyserer tidligere hymnologipolitik, og er moderne politi
kere, der sidder i salmebogskommissioner, og vi oplever hym
nologer, der dels er forskere og kommissionærer, altså teo
retikere, og samtidig er aktive som salmedigtere. En sådan 
sammenblanding af funktionerne er udtryk for ungdom, for 
det hele menneske, der endnu ikke er opspaltet i tusind 
specialfunktioner, og det er det, der er så livsaligt 
ved hymnologien for en, der som mig kommer fra en viden
skab (nemlig germanistikken), hvor det er utænkeligt at 
sammenblande historisk analyse med aktuel kulturpolitik 
eller behandling af andres litteratur med produktion af 
egen.

Måtte denne ungdom forblive evig! Måtte vore Hymnologi- 
ske Meddelelser fremdeles forblive en naiv enhed af nye 
digte, nye melodier og mere eller mindre lærde afhandlin
ger uden den stringente alvor, der er alle bureaukraters
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drøm. Dette som en mellembemærkning, der slet ikke hører hjem
me på dette sted, hvor ingen kan gribe ind og modsige mig, mod 
hine systematikere, der gerne så de levende og i ordets bedste 
betydning amatøragtige Hymnologiske Meddelelser udvidet til et 
skandinavisk organ, helst under Nordisk Råd, hvor alt afgøres 
efter interessernes naturlige politiske balance. Hymnologien 
kan tidsnok blive gammel og erstatte engagement med små pedan
tiske grænsestridigheder.

Hymnologi er altså p.t. stadig en såkaldt anvendt videnskab. 
Dens penge kommer ikke som regelmæssige tjenestemandsstillinger, 
men ad hoc eller con amore. Hymnologer er enten mennesker, der 
får deres penge for noget andet og eventuelt beslægtet, eller 
mennesker, der sidder i kommissioner for at producere nye sal
mebøger, som vi lige har set det i Norge og Sverrig, mennesker, 
der hentes ind i lokalet for at udføre en opgave og kan gå igen, 
når de har gjort deres pligt.

Aktiv hymnologi kan også f.eks. bestå i at udgive gamle sal
mer i originalform med indledning og kommentarer for at bringe 
et historisk vue , der kan inspirere til at forstå salmer bed
re og måske også til at skrive nye på en bedre måde end ellers. 
Men aktiv hymnologi kan også bestå i at redigere salmebøger ik
ke i kommissioner, men som en privatmand, der selv digter en 
del af materialet. I Danmark er der gammel tradition for, at 
enkeltpersoners salmebøger kan blive gode, fordi de har karak
ter og holdning; jeg behøver blot at nævne navne som Thomas 
Kingo eller Birgitte Boye. I vore dage har f.eks. Jørgen 
Glenthøj udgivet indtil flere meget personligt farvede sam
linger, herunder i antologien Kirkesalmer (manuskript 1981) 
en afdeling Salmer fra Den danske Salmebog tilrettelagt for 
hymnemelodier, hvor kendte gamle salmer ændres over i et en
hedsmetrum under forkortelse og udeladelse af, hvad man kunne 
kalde retorisk prunk. Sådanne aktiviteter er altsammen hymno
logi og må være genstand for diskussion i en levende hymnolo- 
gisk sammenhæng. De er hver for sig udtryk for en engageret 
omsorg udsprunget af glæde, men også af uro: at vise enten, 
hvordan tilsyneladende kendte salmer før har set ud, eller 
hvordan de også kunne se ud, er at sprænge salmebogens selv
følgelighed for at sige: se og sammenlign! Sammenligningen
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er videnskabens begyndelse.
Hymnologien er så uskyldig og nysgerrig, så hengiven og ini

tiativrig som en hundehvalp. Det samme gælder ikke for de pro
testantiske kirker som sådanne. Der er alderdomsproblemer i 
protestantismen eller i al fald problemer skabt af, at betin
gelserne i dag er nogle andre end dem, der i sin tid gav 
Luthers bevægelse succes. Det skal jeg omtale i det følgende, 
hvor den centrale stilling, sproget har i protestantismen både 
i prosa og ikke mindst i salmer, vil blive analyseret på godt 
og desværre også ondt.

+

Protestantismens betydning falder sammen med betydningen af 
det nordvesteuropæiske borgerskab, der erobrede alverden i 
kraft af overbevisningen om, at hvert menneske har ret til 
at stå på egne ben og selv læse og begribe. Protestantismen 
fremmer udviklingen af nationalstater ved at lade fyrsten 
bestemme sit folks religion og også ved at foregøgle, at 
en tekst kan oversættes og være kanonisk på ethvert lokalt 
modersmål.

Denne opdeling af sandheden i nationale versioner var, 
hvad en marxist ville kalde progressiv på det givne tids
punkt. Det var af betydning for borgerskabets udvikling 
på det givne tidspunkt at danne nationale fremfor europæ
iske enheder, og Luthers fremhævelse af Bibelens betydning 
fremfor betydningen af den traditionelle kult faldt i trådd 
med, at stadig større dele af befolkningen i de følgende 
århundrede fik brug for at kunne læse og for selv at kunne 
bedømme. Protestantismen indgiver almuen en respekt for 
det nyopfundne trykte ord, der sluttelig fører til, at 
alle lærer at læse, og almuen forsvinder og bliver til 
vågent folk. Selvom det i endnu højere grad gælder for 
calvinismen, hvor man kan opleve, at en kirkes alter 
er så godt som intet, og at moderne belysningseffekter 
koncentrerer alt i kirken på et spotlight rettet mod en bog 
(Bogen), gælder det også for den lutherske bevægelse.
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at den bygger på respekten for en bog.
Bibelen er blevet vor kulturs centrale bog ikke blot i kul

ten, men også for kunsten, der bygger på bibelord og bibelste
der og forudsætter, at halvskjulte og halvironiserede citater 
straks forstås, at vi alle er indforståede og kan testamenter
ne udenad, fordi vi uafladelig læser i dem. Den sproglige for
mulering er således blevet basis for protestantismen også ud
over de få sætninger, der har central kultisk betydning. Op
lysningens 18. århundrede, der ofte bliver beskyldt for at 
være hedensk, var samtidig kulminationen af læseiver, den 
tid, hvor al åndelig inspiration gik via bogen - det var 
før teatrene var for alle.

Siden er det gået tilbage af flere grunde. I Danmark ud
førte Grundtvig som bekendt det, som tyskerne kalder en Vov- 
wartsverteidigung, ved at afvise den sorte boglærdom, men 
hævde ordets kraft også uafhængig af læsningen. I vor tid, 
i slutningen af det 20. århundrede, hersker den middelalder
lige analfabetisme påny, idet langt over halvdelen af Skan
dinaviens befolkning egentlig ikke kan læse mere. Man læser 
kun under protest, med vanskelighed, kun, hvis man er særlig 
motiveret, og modtager ellers sine indtryk gennem andre me
dier end bogen.

Dette stiller et fundamentalt spørgsmål ved den prote
stantiske version af kristendommen. Værre er det, at ikke 
blot de ulærde har mistet den nære kontakt med Skriften, 
men at samtidig de lærde er blevet for lærde til at stole 
på den.

Luther gik ud fra, at man kunne nære respekt for en 
oversat tekst og grunde sin religion på den. Senere epoker 
er blevet mere filologiske og har indset, at så nemt er 
det ikke. At vi i dag oplever nye bibeloversættelser og 
i morgen vil opleve det, der er hverdag i f.eks. de span
ske og de angelsaksiske områder: at Bibelen findes i ad
skillige versioner, der hver for sig er kanoniske, er jo 
ikke blot en følge af vor tids hektiske udvikling og af 
folkenes opsplittelse i forskellige kulturer, men også
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af bibelfilologien, der skaber en modsætning imellem, hvad vi 
er vant til at læse, og hvad der formodentlig har stået i ori
ginalen.

Respekten for Skriften med stort S nedbrydes således både 
blandt de lærde, der har flere og flere betænkeligheder og 
anmærkninger, og blandt de ulærde, der ikke mere nærer ærbødig
hed for det trykte ord, der var magisk hverdag på Luthers tid. 
Grundtvigs Vorwartsverteidigung bestod i at gå bag om Bibelen 
til f.eks. trosbekendelsen som en mere oprindelig tekst. Men 
også den er jo blevet individualiseret siden.

Respekten for Ordet, den enkeltes respekt for det ord, der 
var fælles for alle, grundede hos Luther på en tillid til det
te ords forståelighed. Det er almindeligt at citere Luther 
for at have tilstræbt en måde at udtrykke sig på, der lagde 
sig op ad den ulærde og forudsætningsløse, medens vor føren
de forsker på området Birgit Stolt, Stockholm, omvendt har 
bevist, at Luther i høj grad benytter et sprog, der i ordvalg
og sætningsbygning respekterer traditionen tilbage til det 

3)græske . Den iboende modsætning i protestantismens sprog
lige anlæg er trådt tydeligere frem, efterhånden som folket 
har taget løftet om at måtte læse selv og tænke selv alvor
ligt, mere alvorligt, end Luther selv forestillede sig, og 
er blevet særlig påfaldende, efter at det trykte ord ikke 
mere er folkets afgørende nyhedsformidler og tilsvarende 
har mistet i prestige - i hellighed.

Protestantismen byggede altså på den demokratiske oplys- 
ningsoptimisme, at når alle lærer at læse, vil alle være 
glade for at læse. Det gælder efter sigende stadig i Sov
jetunionen, men ikke her i Skandinavien, bl.a. fordi der 
er flere modsigelser mellem de tekster, skandinaviske læ
sere har adgang til, og dette naturligvis svækker tilliden 
til det trykte ord som sådant.

Denne skepsis er vi i almindelighed stolte over. Vi an
ser den for opvakthed hos folket. Men den fører via opvakt
heden også til apati, mistillid til alt det, man udsættes 
for. I denne almindelige situation har protestantismen med
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sine tekster ikke bedre betingelser end f.eks. regeringsaviser 
hvis selvglæde og tryghed også tolkes som forsøg på manipulati 
on.

Man vil spørge, hvad alt dette har at gøre med salmer, og 
det skal jeg straks forklare:

Også salmer er sprog, men formet sprog, kunstnerisk sprog, 
sprog på andre betingelser end den umiddelbare forståeligheds. 
Netop når den del af det protestantiske ord, der skulle være 
prunkløs forkyndelse af sandheden, kommer i krise, skulle den 
anden form for udsagn måske have en chance. I al fald må dens 
betingelser analyseres. Salmen er jo formet sprog. Når livets 
smerte finder trøst ved Jesu hjerte, foreligger der som be
kendt et rim. Det vil sige, at et udsagn er tilrettelagt un
der hensyntagen til ikke bare sandheden, men lige så meget 
til ydre lydlighed. Fordi noget rimer, bliver det en særlig 
form for sandhed. Det er klart, at denne form for "forståe
lighed" er af en anden art end folkeoplysningens logiske for
ståelighed. I det øjeblik, hvor tilliden til det prosaiske 
skriftord ikke mere er en selvfølge, kunne man derfor tænke 
sig, at den æstetiske formning af udsagnet ville være en an
den vej til erkendelsen. Der er jo tradition for lyrik i 
kristendommen bortset fra meget puritanske sekter, fordi 
vi har Davids salmer som argument for, at kunst ærer Gud, 
og at Gud åbenbarer sig i kunst.

Også på et par andre punkter kan salmen markere positio
ner, der rækker ud over den læsendes umiddelbare forståelse. 
Jeg tænker på dette, at al kult består i gentagelser, af 
sprog, der stiger op over analysen og bliver hellige tek
ster, måske endog stundom abraxastekster som "sela" eller 
"halleluja". Australnegrenes ritualer er på polynesisk og 
altså plat uforståelige for dem, der deltager i dem. Men 
det skader ikke. Og den 13-årige, der synger engelsksproge
de schlagere, men ikke forstår, hvad han synger, oplever 
også en særlig kvalitet ved mere at ane end at forstå.

At erkende dette synes et forrædderi mod protestantis
men. Men for det første antyder jeg dette på et tidspunkt.
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hvor jeg først er en trediedel inde i mit foredrag, og hvor 
der kan ske meget endnu. Og for det andet taler jeg jo for 
erfarne: ndn died puerts, sed his pildsist qut dur6s 
nequeunt movere lumbos (Cat. 16,10 sq.).

+

Hvis vi i grov forenkling siger, at protestantismen som en 
naturlig følge af opfindelsen af bogtrykkunsten lancerede 
tesen om, at alle skulle læse Bibelen selv og forstå den 
jævnt og direkte, kan man tilsvarende forenklende sige, 
at den demokratisering hen i retning af almindeligt præ
stedømme, som protestantismen vel udgør, også rummer me
nighedens mere aktive deltagelse i kulten i kraft af salme
sang. Det drejer sig i den forbindelse ikke om at kommente
re, at Luther selv ikke forestillede sig de nationalsprogede 
salmer sunget i messen, men om det faktum, at det blev de 
efterhånden, og at en lyriker som Paul Gerhardt er et ver
densnavn for protestantismen og derefter for andre kristne 
kirker ved at udvikle en form for salmer, der i århundreder 
har kunnet bruges i kirke og skole og hjem.

Når protestantismen i højere grad end katolicismen satse
de på menighedssang, hænger det naturligvis sammen med, at 
sang var et folkeligt anliggende. Folket sang, under arbej
det ved spinderokken eller som soldater på march. Folket 
har sunget, altid, fra verdens skabelse og til ca. 1950.
I dag har enhver arbejder sin transistor, ethvert barn sin 
båndoptager, og soldater marcherer ikke mere. Der er ikke 
ro til at synge i hverdagen, og derfor er sangen og dermed 
salmen i dag slet ikke en så selvfølgelig folkelig genre 
som, da salmen blev mode.

Salmens krise og årsagen til, at man ligefrem holder 
kongresser over den i stedet for bare at skrive salmer, 
der uden videre vækker genklang og bruges, er altså fler- 
foldig: ikke bare er tilliden til det sproglige udsagn, 
som protestantismen er afhængig af, stærkt på retur, men 
selve den genre at synge i kollektiv er i dag noget ex-
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ceptionelt, ikke noget, der udgør en naturlig del af hverdagens 
arbejdssituation, og på den måde må salmen og med den en stor 
del af den protestantiske kult miste en god del af sin folke
lige umiddelbarhed.

Problemet, om salmen i dag er en så naturlig foreteelse for 
den syngende som for nogle århundreder siden, er imidlertid 
en del af den akutte problematik, som jeg vil berøre senere.
Lad mig på dette sted i min fremstilling bringe nogle bemærk
ninger om, hvorledes salmer og anden kollektiv sang rent sprog
ligt skal være udformede for at fungere.

Der vil være nogle, der studser og vil hævde, at der er for
skel på salmer og anden kollektiv sang, og naturligvis er der 
det forsåvidt, som salmer er en aktualiserende tolkning af 
Guds ord, der stiles til Gud som udtryk for lovprisning eller 
bøn. Når dette er sagt, kan det konstateres, at de regler, 
der gælder for effektiv sprogbrug og syntaks i salmer og 
f.eks. i politiske sange, udviser store ligheder. Hvorledes 
jeg beregner, hvad der er effektivt, skal jeg straks forklare:

Man kan foretage såkaldte stilanalyser af salmer og regi
strere, hvorledes deres sprog typisk afviger fra sproget i 
andre genrer. Og man kan sammenligne de salmer, der holder 
sig i århundreder og ændres fra salmebog til salmebog eller 
oversættes fra sprog til sprog og konstatere, hvilke tenden
ser der efterhånden bevidst eller ubevidst gør sig gældende 
som udtryk for, hvad genren kræver.

Det viser sig da, at de krav til en salme, som vi nævnte 
ovenfor: sangbarheden, den kristne almindelighed i udsagnet 
og referencen til Bibelen, fører til en særlig salmestil el
ler salmetone, der er afgørende for salmens anvendelighed.

Til sangbarheden hører f.eks., at sætninger ikke må være 
for lange og uoverskuelige, fordi den syngende ikke kan for
stå betingelser eller indrømmelser over flere linjer, mens 
han synger. Tilsvarende må ejheller udsagn i løsrevet form 
støde an mod den overordnede sandhed. Hvis sandheden er at 
udtrykke tillid til Gud, kan man ikke i en hel strofe udtryk- 
ke mistillid, selvom denne strofe står på halvvejen og bli-
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ver overvundet i salmens løb. Allerede den gentagne melodi fra 
strofe til strofe kræver, at ånden, at tonen er ensartet sal
men igennem.

Til almengørelsen af sangbarheden hører muligheden for at 
citere fra salmen. Derfor skal mange enkelte verselinjer være 
som sentenser, der kan klippes ud og citeres for sig og både 
give god mening og have fynd. Salmens enkeltdele, ikke mindst 
den første verselinje, får karakter af deviser og må ikke bli
ve stikkende i det private, der kun interesserer i subjektiv 
udlægning.

Hvad endelig bibelnærheden angår, fører den til brug af 
allerede velkendte vendinger, der vækker de rette associatio
ner hos den bibelkyndige og underordner salmen et allerede 
foreliggende sprog. Disse bemærkninger gøres i al korthed, 
da jeg i andre sammenhæng har redegjort mere indgående for 
dem4^. I hvilket omfang sådanne regler for sangbar lyrik og
så gælder for andre ingroups som f.eks. politiske partier, 
er det ligegyldigt at påvise her.

Lad mig i stedet minde om et andet aspekt i salmens sprog, 
der sidst er fremhævet af et af de største navne i vore dages 
skandinaviske salmediskussion, nederlænderen Herngreen"^ .

Herngreen fremhæver dette, at salmen er skrevet af en 
digter, der mens han digter er besjælet af Gud. Gud kommer 
ifølge Herngreen tilstede i digterværket, hans ord bliver 
levendegjort på samme måde, som ordet blev levendegjort i 
Jesus. Herngreen taler parallelt til inkarnationen om en 
"inverbation", hvor ordet bliver tale iblandt os. Salmen 
er på den måde en aktualisering af mødet med Gud, kristen 
praksis, der i sin oplevethed står over den kristne teori, 
der er typisk for teologien.

Det sande poetiske sprog er altid en gudbenådet sprængning 
af den hidtidige sproglige virkelighed. Hvor digtet er en 
salme, er denne nye virkelighed intersubjektiv: forståelig 
for andre end digteren selv, og en aktualisering, en inver
bation af Guds ånd.
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Herngreen minder med disse undersøgelser, der her kun kan 
refereres i korthed, om, at salmer der er store klassiske 
salmer er så gode, at vi skal holde fingrene fra dem og ikke 
begynde at smårette i detaljen. Herngreen anvender mod moder
niseringen af salmer det argument, at en salme repræsenterer 
sin tids aktualisering af mødet med Gud og derfor må indgyde 
vor tid respekt ikke som kuriosum, men fordi man skal ære 
sin fader og moder. I vor sammenhæng vil vi rette blikket 
mod en anden side af denne respekt for de engang etablerede 
tekster: dette at gentagelsen af fasttømret sprog er en del 
af enhver kult.

Man kan opdele al tale i den, der er engangstale, og den, 
der er gentagelsestale. Gentagelsen og ligefrem gentagelighe
den er f.eks. typisk for lovtekster, de er til for at kunne 
bruges mere end én gang, for at skabe paralleltilfælde og 
kontinuitet^ .

Al almindelig tale er engangstale. Der står ikke det sam
me i avisen i dag som i går. Det eneste, der gentages, er 
de faste holdepunkter: at man siger goddag og farvel, at 
man kysser sin kone. Men disse ytringer er netop heller 
ikke meddelelser; de er tømt for individuelt udsagn, de 
er chiffrer, de er - om man vil - floskler, de er en del 
af en kult. De er gentagelsestale. Som sådanne er de be
slægtede med lovtekster.

Kultiske tekster er gentagelsestekster. Digtning er en 
slags sen og sækulariseret gentagelsestekst på samme måde 
som kulttekster og lovtekster: den kræver at blive stående 
og have almen gyldighed også i nye og ikke forudsete sammen
hæng .

At gentagelsen er en del af kulten, siger sig selv. Ingen 
ville goutere, at den apostoliske velsignelse skiftede fra 
gang til gang, at Fadervor sommetider var på tre bønner og 
sommetider på tolv, at nadverens indstiftelsesord alt efter 
præstens smag vekslede mellem forskellige drikke og varieren
de bagværk, at juleevangeliet efter behag blev forkyndt på
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forskellige årstider. De fleste vil vistnok indrømme, at disse 
variationer egentlig ikke ville angribe kristendommens inder
ste væsen, men blot ville støde an mod elskede konventioner. 
Med andre ord: på dette punkt er vi, som Jesus ville have os, 
vi er børn, der, når de hører et eventyr, kræver nøjagtighed 
i detaljen hver gang og ikke finder sig i, at møllerens yng
ste søn den ene gang hedder Mikkel og den anden gang hedder 
Jokum.

Gentagelighed i den uvæsentlige detalje har magisk værdi. 
Det er ikke kristendom, og det er ikke logisk, men kan vi 
undvære det?

En kristendom, der som protestantismen søger at skubbe 
tyngdepunktet fra traditionen til ordet, kan ikke dermed 
undgå at respektere, at også ordet er tradition og skriger 
på gentagelse, på uforanderlighed, på magisk kultisk folke- 
religiøs lovbundethed som det, der er stærkt bare ved at 
høres ofte.

Som intellektuelle er vi ikke glade ved at erkende dette.
For salmen gælder således dels det genrebestemte hensyn 

til sangbarhed og kristen fynd, dels på tværs heraf dette, 
at den er født af den enkelte store digters møde med det 
(hidtil) uudsigelige, men for det tredie, at denne lykkeli
ge forening af brugbarhed og æstetisk vision bliver en del 
af kristendommen ved at bruges og genbruges og opløftes 
blandt de kanoniske tekster. Man kan kun tale om ægte sal
mer, hvis det drejer sig om salmer, der bruges ofte over 
lang tid, og gør de det, bliver de til kultsprog, så de 
sprænger den jordiske forståelighed og næsten ville være 
lige så gode, hvis de var på polynesisk.

Jeg vil bringe et par eksempler fra danske salmer; de 
vil problematisere vor tids yndede forestilling om forståe- 
1ighed:

Den mest udbredte danske salme af alle også blandt børn 
uden kristen opdragelse er formodentlig Grundtvigs Dejlig 
ev den himmel blå. Den elskes af alle og forstås af ingen



73

eller næsten ingen. Det er i poesi ikke forståelighed, man el
sker .

+

Dejlig er den himmel blå, 
lyst det er at se derpå

synger danskeren, og det han forstår er nogle smukke gloser, 
ikke en sammenhæng. Men det gør ikke så meget, for ingen af 
gloserne vækker anstød.

Udtrykket himmel blå med efterstillet adjektiv forstås kun 
af en klassisk dannet elite. Alle andre hører ét adjektiv 
himmelblå ligesom i sætningen Giv mig mine himmelblå. Og an
den verselinje lyst det er at se derpå rummer ikke blot det 
meget gammeldags adverbium derpå, der iøvrigt almindeligvis 
angiver tiden: derpå betyder senerehen og ikke på vedkommende 
ting. Vanskeligere endnu er det at forstå linjens begyndelse, 
ordet lyst. Det er et substantiv: lyst i betydningen glæde, 
fornøjelse. Men det forstår næsten ingen. Den normale dansker 
kender ikke substantivet lyst, kun adjektivet lyst, der bety
der oplyst, ikke mørkt. De to verselinjer giver altså kun en 
mærkelig mening i retning af Dejlig er den himmelblå (himmel?), 
det er klart oplyst at se senerehen (?). Man synger og tænker 
ikke så meget imens.

Et senere sted, der er udeladt i den norske version af sal
men, lyder:

Vise mænd fra østerland 
drog i verden ud på stand

På stand betyder straks, men det er filologviden, der ikke de
les af ret mange. Normen er, at på stand er abraxas, magisk ta
le, uforståelighed. Men udtrykket nydes ligefuldt, fordi det 
rimer. Den gentagelse, der ligger som en forudsætning for kul
tiske tekster, er indbygget i disse selv, allerede når de ri
mer og dermed opløfter den rent lydlige parallelisme til noget 
besværgende.

Jeg nævner ikke dette for at spotte over de vankundige, men 
for tværtimod at minde om, at religion for de fleste af os er
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mere magi end indsigt.
En anden berømt dansk salme, Grundtvigs Alt står i Guds 

faderhånd, rummer bl.a. linjerne
Sikre på, vor arv og l<pn 
er med Guds enbårne son

og disse linjer er jeg aldrig nået frem til at forstå. Som 
barn tolkede jeg dem således, at Vorherre havde et kontor 
med flere afdelinger, og hvad angår juridiske spørgsmål, 
ens arverettigheder og lønudbetalingen, så var det Jesus, 
der var leder af den afdeling. I mellemtiden er jeg klar 
over, at denne tolkning næppe er den rigtige, men jeg 
holdt ligeså meget af salmen, mens jeg havde en barnlig 
tolkning af den.

Som spæd er jeg opdraget med den tyske version af Luise 
Hensels Jeg er træt og går til ro som aftenbøn. Det hedder 
i denne populære salme bl.a.

Hab' ich unreoht heut ’ getan,
Sieh’s mir3 lieber Gott, niaht an,

men den syntaks var mig for kompliceret. Jeg hørte
Hab' ich unreoht heut' getan,
Sohiess mioh, lieber Gott, nioht an,

og jeg har derfor i mange år forestillet mig Vorherre med et 
gevær sigtende over randen af en sky, parat til at plaffe mig 
ned. Jeg vil ikke tro, at jeg er specielt dum. De fleste må 
kunne berette om lignende misforståelser hos sig eller hos 
deres børn. At de opkommer og lever længe, hænger sammen 
med det faktum, at tekster på vers udgør en helt anden form 
for meddelelse end tekster i prosa. Deres rim og rytme fer
iener dem med en overbevisningskraft uafhængig af logikken; 
man forstår brokker, men søger ikke nogen sammenhæng. Ved 
store kunstværker bliver der ordkraft nok tilbage trods 
misforståelserne, og sådanne tekster kan derfor også berige 
de tænksomme gemytter, der har studeret og vil have andet 
og mere end barnekammerets groteske nonsens. Men salmerne 
virker på begge planer, både hos den voksne og hos den u-
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middelbare og sprogligt afmægtige. De virker ved at gentages, 
ved at indgå i en rytmisk sammenhæng - som f.eks. aftenbønnen, 
og protestantismen med sin oplyste trang til at overvinde bede- 
møllens ordskvalder og nå frem til ansvarlig tale står derfor 
konfronteret med store vanskeligheder ikke blot på grund af 
sprogets opløsning som sådan, men også derved, at det sprog, 
der lanceres på vers, erobrer sine tilhørere med ganske andre 
midler end prosaen: med fodslag, med rim, der bider sig fast, 
med magisk halvforståelighed, endelig med melodier, som tek
sten næsten kun er til for at muliggøre afsyngelsen af.

Jeg har ikke hermed plæderet for en religion, der består 
af nonsenstekster og misforståelser af grotesk art. Men jeg 
har villet minde om, at således virker anvendt poesi hos dem, 
der er som børn og dermed er Jesus specielt velbehagelige.
Mange vil komme med modsatte erfaringer og tale om teenagere, 
der efterlyste en mening bag kultens floskler. Men kære ven
ner, det er undtagelsen, det er ikke menneskets primære trang, 
kun en overbygning på en almindelig oppositionslyst. Se på ka
tolikkerne, der i årtusinder har elsket latinen uden at for
stå et ord af den, og som nu sukker over den hartad metodi
stiske nøgternhed, der har erobret den katolske messe. Og 
til dem, der vil sige, at den almindelige protestant, danske
ren eller nordmanden eller svenskeren på gaden, skam er mere 
eftertænksom og kritisk og sprogbevidst end sydeuropæeren, 
vil jeg bare svare: nå er han det? Jeg tror det ikke.

+
Udover protestantismens fiksering på det sproglige udsagn, 
på Bibelens forståelige læselighed, er således sproget i 
salmerne et eminent protestantisk emne, fordi det var pro
testantismens trang til at komme folket imøde, der førte 
til menighedssangen, men folket i mellemtiden ikke mere 
føler sang som et hverdagsbehov. Salmen, der ville gøre 
gudstjenesten mere umiddelbar og fratage den og hjemmets 
andagt karakteren af noget fremmed, er endt med at være 
det mest fremmede element i gudstjenesten. Man kan sammen
ligne med katolske nonners påklædning. Den går som bekendt
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tilbage til et ønske om at være uanselig og falde sammen med 
det jævne folks mest almindelige dress. At dette ikke er til
fældet i dag, vil alle indrømme. Effekten er slået over i sin 
totale modsætning. Ligeså ved salmen.

Vore dages hymnologiske analyser i Skandinavien kulminerer
kvantitativt i de to store salmebogskommissionsarbejder i Nor- 7)ge og Sverrig . Som lægmand er man fuld af beundring for det 
overordentlig omfattende arbejde, der her er gjort, og sig 
samtidig sit ansvar bevidst, der byder én ikke at rive ned, 
men være konstruktiv. Jeg vil derfor på ingen måde rette no
gen fundamental kritik mod disse arbejder; det ville gøre mig 
selv latterlig. Men ligesom jeg indrømmer, at jeg ikke er teo
log, at den teologiske videnskab er mig fremmed, må jeg bemær
ke, at de store og særdeles inspirerende norske og svenske un
dersøgelser svækkes ved (efter min mening), at der er en nød
vendig videnskab, der er dem fremmed. Man kan ikke bebrejde 
dem det, for denne videnskab er næsten ikke repræsenteret i 
Norge og Sverrig, - jeg tænker på litteraturvidenskaben, der 
i resten af Europa har en langtover hundredårig historie. At 
drive lyrikfilologi uden litteraturvidenskabelig skoling fø
rer i bedste fald til meget originale resultater. Men lad 
mig gribe et par punkter op og samtidig gentage, at det er 
store, det er inspirerende arbejder, der foreligger, og at 
manglen på litteraturvidenskabelig ekspertise ikke er ond 
vilje fra kommissionens side, men har rødder tilbage i det 
19. århundredes kulturpolitik.

En af de bedste, mest kortfattede redegørelser for redak
tionsprincipper bringer den norske kommissionsbetænkning 
(s. 12). Man har set sig forpligtet til at tage følgende 
fire hensyn:

1. hensynet til den originale poetiske tekst, der ofte
nok ikke mere er bevaret i gældende salmebøger,

2. hensynet til den form, salmen i øjeblikket synges i
(den ubrudte tradition),

3. hensynet til børn og unge, der lever i et andet sprog
miljø,

4. hensynet til musikalske stavelsestryk, altså til de
steder, hvor hidtidige tekster snubler, når
de synges.
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Lad mig kommentere disse punkter et for et. Hvad angår det før
ste punkt, hensynet til originalteksten, gad jeg gerne vidst, 
om dette hensyn skyldes pietet eller historisme eller - som 
Herngreen formodentlig ville formulere det - respekten for, 
at digtere simpelthen er bedre til at skrive godt sprog end 
os andre. Jeg frygter, at det er nostalgi og ikke respekt 
for digterordet, der har betinget punkt 1, for ellers ville 
der ikke forekomme flere punkter.

Hensyn nummer to går på den øjeblikkeligt herskende tra
dition. Også her kunne man spontant være fristet til at sige: 
hvorfor et relativt hensyn, hvorfor ikke absolut underkastel
se? Når vi nu har disse salmer, der dog fungerer, hvorfor så 
ændringer? Er ikke al kult betinget af, at der ikke sker æn
dringer, men at alt må forblive gentagelser?

Vi ser allerede ved forholdet mellem punkterne 1 og 2 alt 
kommissionsarbejdes ulykke, der består i hverken at være hed 
eller kold, men at ende som en af de lunkne, som Han vil ud
spy af sin mund. Ved punkt 3 kommer der sågar en dimension 
mere til:

At børn og unge lever i et andet sprogmiljø, nuvel. Hvor 
véd I kommissionsmedlemmer fra, at I kan gengive den guddom
meligt indblæste formulering af Vorherres tale i store dig
teres salmer således, at den forbliver ægte, selvom I skruer 
ned for dens retorik og patos? Jeg er også ked af, at hensyn 
til unge skal lanceres som hensyn til sprogfattigdom. Netop 
unge kan mere sprog end ældre, unge boltrer sig i fremmed
sprog, i fagtermini af alle arter fra Marx over Freud til 
boksning og tennis. Ingen skal få mig til at tro, at den 
unge, der er interesseret i kristendom, vil forstyrres af 
de par specialvendinger, der findes i salmer, jf. hvad jeg 
ovenfor sagde om den danske Dejlig er den himmel blå. Netop 
den norske kommissions forslag opererer jo med flersproget- 
hed: med både bokmål og nynorsk, og foreslår i konsekvens 
af denne flersprogethed et tillæg med originalt danske og 
svenske salmer! Vi er altså derhenne, hvor unge typisk er, 
der på lejr eller andre former for møder med begejstring 
synger sange på delvis uforståelige sprog. Hvordan det har-
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monerer med kommissionens ængstelige hensyntagen, forstår jeg 
ikke. Men selvom jeg forstod det: hvis protestantismen lever 
på sprogets centrale stilling, er det forrædderi mod protestan
tismen at svække dens sprog for at tækkes nogle udenforstående 
på kortere sigt.

Punkt 4 er noget med musikalsk betoning. Jeg kan ikke bedøm
me det på norsk. På dansk har vi en lang række fejlbetoninger, 
der er klassiske og derved er blevet specielt kristne uden at 
forstyrre nogen. Det gælder f.eks. i det ovenfor nævnte Grundt- 
vigcitat linjen er med Guds enbdarne søn, hvor enbdarne (sta
vemåden skyldes, at der skal være plads til en akcent) har et 
forkert tryk. Dem har vi masser af hos Grundtvig: fredskdvcns 
nattergale f.eks. og hos andre: Alvidende> dit øge mig ransåger. 
Jeg kan ikke bedømme, om problemet er et ægte problem på norsk. 
På dansk er forkert betoning i ellers magtfulde digte en del 
af den kristne tradition og a^ den poeticitet, der løfter 
teksten ud over ligegyldigheden og gør den lødig og dermed 
interessant selv for unge mennesker.

Konkluderende kan vi sige, at de fire norske punkter viser 
opladthed til kompromis, realpolitisk evne, men også defensiv 
holdning forsåvidt, som realpolitikken har ført til en sammen
stilling af hensyn, der dybest set er inkommensurable, ligger 
på forskellige planer, og udeladelse af det eneste hensyn, en 
teologisk kommission havde at tage: hensynet til, om ordet er 
gudbenådet, er glødende tunger på pinsedag. Well, det kan ik
ke måles. Men derved prostitueres ikke Ordet, men trangen til 
at måle.

Imidlertid - som en nu afdød dansk statsminister formulere
de det: regeres skal der, og kommissioner er til for at regere, 
omend under et skær af demokrati. Den meget omfattende svenske 
kommissionsbetænkning bringer os et par yderligere tanker i 
henseende til de spørgsmål, der stilles i dag og måske kan 
finde et svar. Også denne kommissionsbetænkning er et impone
rende arbejde. Den, der som jeg har kunnet følge arbejdet i 
dets forstadier, må være fuld af beundring for den sammen-
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hæng, arbejdet udviser i denne sin sidste og højeste fase. Her
drejer det sig imidlertid ikke om at bedømme dette store arbej- 
8)de , men blot om at fremdrage et par punkter, der uafhængig 

af deres sammenhæng kan føre os videre. Jeg tænker her på nogle 
af de bemærkninger, der gøres til emnet salme og sprog (bd. I 
s. 45-51).

Det ene af de punkter, jeg vil fremdrage, er kommissionens 
fremhævelse af begrebet ordmystik. Med glosen ordmystik menes 
der ikke nogen teologisk, men en antiteologisk vulgær betydning 
af ordet mystik som værende lig magi, folkelige besværgelser. 
Men altså: "ordmystik". Bortset fra valget af glosen, der vi
ser, at kommissionens medlemmer ikke har nogen særlig tilknyt
ning til kristendommen endsige til dens historie, er tanken 
jo god nok. Man vil lægge mærke til og tage hensyn til, at 
visse følger af ord, der lyder så kønt, fordi man ofte har 
hørt dem, virker magisk også på tværs af deres oprindelige 
betydning. Kommissionen sammenstiller denne magiske effekt 
med musikkens og vælger at respektere den lengthen, navnlig 
i førstelinjer.

Dette er en erkendelse, men enhver europæisk litteraturvi
denskabsmand kunne have bragt den på mere produktive formler. 
Det andet punkt handler om rim.

Jeg nævnte ovenfor, at rimene er en del af den magi, vi 
er enige om at anerkende tilstedeværelsen af på godt og ondt. 
Den svenske kommission har stået over for det problem, at 
dens medarbejdere for størstedelens vedkommende har været 
ude af stand til at skrive digte på rim. Derfor tyr man 
til f.eks. assonanser og skriver følgende: For det første, 
at grækere og romere havde ikke rim, for det andet, at ri
met binder tanken, for det tredie, at andre kulturer kender 
til assonanser, provancalsk lyrik, middelalderlige folkevi
ser etc. Man ønsker altså at bringe den svenske salmebog hen 
i retning af katolicismen. Det kan man da, men problemerne 
er følgende: Når man først har opfundet rimet, er vejen til
bage lige så svær som at glemme, at vi har opfundet brugen 
af elektricitet. Vejen tilbage er uægte, nostalgisk. Man
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skriver, at moderne lyrik er uden rim. Denne bemærkning er i bed
ste fald naiv, i værste manipulerende.

For vi må jo skelne mellem lyrik, der synges, og lyrik, der 
ikke synges og skal læses og nydes optisk. Al den moderne lyrik, 
der kan synges, såsom schlagere, politiske chansons etc., er 
aldeles rimet. For rimet er for den syngende - efter at nu en
gang rimet er opfundet, og allerede Fadervor rimede i sin ur
version - et argument i sig selv, noget, der strammer sproget 
til større overbevisning end ophobningen af urimede enkeltstør
relser .

Jeg bebrejder altså ikke den svenske kommission, at den ikke 
som resten af Europa kender til litteraturvidenskab. Den kan ik
ke gøre for det. Men vi andre ved, at det er forkert at sige 
som svenskerne, at "rimet låser tanken". Rimet er forud for 
tanken og igangsætter tanken, på jordisk plan, men også på 
himmelsk.

Dette ikke sagt for på nogen måde at forklejne den svenske 
salmebogskommissions imponerende arbejde, men blot for at vise, 
hvor vi nu skal videre henne. Jeg går ud fra, at jeg i mit fore
drag dels skal fremhæve forgængeres fortjenester, men dels og
så skal fortælle dem, hvor man efter min mening kan bryde nye 
veje. Og disse nye veje hedder litteraturvidenskab.

I litteraturvidenskaben beskæftiger man sig bl.a. med be
greber som genre, struktur, stilvaleur. I Sverrig har regerin
gen aldrig investeret i litteraturvidenskab, men min gode kol
lega Birgit Stolt i Stockholm er litteraturvidenskabsmand og 
har f.eks. søgt at bremse bibeloversættelseskommissionen, da 
den ville gøre Jesu parabler til eventyr. Siden da er svenske 
teologer vrede på Birgit Stolt (nogle af dem), men det, det 
gælder, er erkendelsen af det inspirerende bag det polemiske.
Og i så henseende kan litteraturvidenskaben måske bidrage til, 
at de løsningsforsøg, som skandinaviske salmebogskommissioner 
bringer, kunne blive lidt mere stedsevarende end ellers. Udøde
lighed længes vi jo alle efter, i himlen, men også her på jor
den - som om vi er små børn og aldrig kan få nok.



81

+

Vi er enige om, at der foreligger et dilemma. Kommissionerne 
må gøre noget, for det er det, de får deres penge for. Vi an
dre kan med ironiske smil påvise, at ingen kommission kan være 
konsekvent, fordi det modsiger selve en kommissions væsen.

Hvad dilemmaet salmer angår, er vi som ved andre dilemmaer 
henvist til at overvinde problemer gennem analyse. Analyse 
kan f.eks. bestå i at dele et punkt op i to punkter for at 
se en modsætning og komme dialektisk fremad. Men analyse 
kan også bestå i at vise, at en hidtidig oprettet opposition 
er falsk; det skal jeg straks bringe et eksempel på.

Hvad almindelig moderne salmepolitik angår, kan man minde 
om, at spørgsmålet, hvad man vil, hvad der er - for at tale 
samnordisk - ens syfte, kan være speget. Vil man være anam- 
netisk eller missionsk: vil man anamnetisk bekræfte de troen
de i deres tro, menighedens medlemmer i deres menighedstil- 
hørsforhold, eller vil man missionsk lancere salmer, der 
forstås af manden på gaden? Man vil gerne begge dele. Men 
det kan man ikke.

Menigheden ønsker gentagelse. Menigheden ønsker hellige 
sætninger, der er mere eller mindre forståelige, citater fra 
Bibelen (hvad man ikke kan bebrejde en salme), esoterisk kult. 
Manden på gaden, der skal vindes, den forudsætningsløse, der 
er vor tidsalders sande adelsmand med særrettigheder, skal 
have noget, han kan forstå uden anstrengelse, altså banalite
ter og ikke fagsprog. Missionske salmer må ikke handle om 
noget, man er nødt til at kende til apriori, de skal være 
så umiddelbare som en blomstereng. I missionske sammenhæng, 
over for hedenske folkeslag, tilrettelægger man evangeliet.
Det er strategi, meningen er ikke, at man forbliver populær, 
men at man lokker disse hedninger og langsomt drager dem ind 
i kristendommen. At denne metode skulle være nødvendig i Skan
dinavien, der har været kristent i 1000 år, undrer mig.

Men det væsentlige: missionske tekster er fundamentalt for
skellige fra de tekster, der appellerer til de indforståede, 
og som vi kaldte anamnetiske. Så kan man vælge politisk og
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sige, at de indforståede er finkulturelle sværmere, som vi er 
ligeglade med: vi vil tværtom nå "de unge, der har et andet 
sprogmiljø" osv. Vil det sige, at de, der allerede er kristne 
og er medlemmer, bliver en slags overklasse, der egentlig bur
de skamme sig?

Det anamnetiske betyder, at hidtidig kult, at digterværker, 
der er lært udenad, at sproget, som det allerede foreligger, 
er en eksistentiel magtfaktor. Man kan naturligvis beslutte 
sig til at sige, at alle de, der allerede har forstået noget 
af kristendommen og i deres menighed har brug for anamnetiske 
gentagelser, for hint ord, der med Bjørnson "skyder fortid 
og fremtid i hob for dit syn", at de mennesker er ligegyldige. 
Vi vil kun missionere og ikke være tro mod de helliges samfund.

Men så kynisk tænker salmebogskommissioner naturligvis ikke. 
De tror, man kan kombinere begge dele i den samme tekst. Det 
kan man ikke, for anamnetisk kræver vi fagtermini, bibelcita
ter, bestandighed, men missionsk kræver vi dagligsprog, sprog 
uden skjulte citatbetingede slugter og et sprog, der er på 
højde med sæsonens mode. Jeg siger ikke, hvad der er bedst, 
men kun, at man kan ikke have begge dele samtidig. Når teolo
ger tror det, skyldes det, at de af gode grunde ikke har stu
deret litteraturvidenskab.

Dette som en opspaltning af en tendens i to tendenser, en 
reflektion, der kan inspirere. Jeg går nu over til at tale 
om en anden modsætning og kommer dermed tilbage til mit fore
drags hovedanliggende. Det drejer sig om, at ikke mindst 
svenske teologer skelner mellem en teksts, også en poetisk 
teksts indhold, der kan forstås, og dens form, udsmykning, 
rytme, rim, der er udvendig dekoration, nydelse for de fin
kulturelle, noget æstetisk, der da kan blive stående, hvis 
det ikke forstyrrer, men ellers er andenrangs.

Denne holdning er mere end to hundrede år forældet i Euro
pa. Alle uden for Skandinavien ved, at et digts form er en 
del og den væsentlige del af dens indhold. Indholdet opstår 
på formens præmisser, ikke som følge af en æstetik, der kan 
skrælles af bagefter, men allerede derved, at rimmuligheder
ne kommanderer den højere sandhed, der produceres.
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Jeg er i sandhedens navn nødt til at sige, at de teologer, 
der fjerner rim fra salmer udfra en overbevisning om, at rim 
er ydre pynt for feinschmeckere og at "rimet låser tanken", 
er i modsætning til resten af verden. Rimet låser ikke tanken. 
Rimet har i Nordeuropa før og siden Luther befrugtet tanken 
i den grad, at strofer med rim udtrykker indforståethed, kult, 
gentagelighed, folkelighed, hvorimod det urimede digt siden 
dets opfindelse hos tyskeren Klopstock udtrykker privat in
dividualisme, uigentagelighed, elitær holdning. En salmebogs
kommission, der fornægter rimets betydning, stiller sig på 
anarkistiske modernisters side og bekæmper schlagere og be
kæmper det, folket kan forstå og elsker. Det kan man da gøre, 
men hvorfor skal man gøre det i forbindelse med en modernise
ring af kirken med henblik på en styrkelse af dens missionske 
effekt?

En tekst kan ikke på samme tid være poetisk og opdeles i 
form og indhold. Selv klassiske linguister som Roman Jakob
sen har altid understreget, at poesi er poesi derved, at for
men, altså rimet, rytmen, "ordmystikken" under poesiens be
tingelser blever en essentiel del af udsagnet, af indholdet.
Når et menneske træffer en tekst, som dette menneske identi
ficerer som poesi, f.eks. fordi den er på vers eller fordi 
den skal synges, så véd dette menneske udfra sin erfaring, 
at i denne tekst er formelementerne samtidig også indholds
elementer. Så véd dette menneske, at sentensernes, at rime
nes formsandhed er mere berusende og mere ægte end nogen nøg
tern teologisk analyse af, hvad der nu egentlig står, hvis 
man læser teksten som prosa. Rimeffekten er gudstjenesteprak
sis, der står over teologens analyse.

At fornægte dette er en sælsom form for elitær folkefjendsk- 
hed.

Det er derfor med glæde, jeg registrerer, at den svenske 
salmebogskommission har fjernet nogle bemærkninger, der pege
de i den retning, efter sine mellemvejs publikationer, og i 
sin slutpublikation nøjes med ordet "ordmystik", hvor afmæg
tigt og misforståeligt dette end måtte være.
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Men for at man ikke skal tro, at jeg her driver ensidig het 
mod mine skandinaviske brødre - for det være mig langt fra 
må jeg til slut i dette afsnit minde om, at den, der snarest 
drager falske skel mellem poesi og logik, såmænd er den oven
for nævnte Herngreen, der fremhæver salmens inverbatoriske 
aspekt ved at sige, at en salme jo ikke er noget læredigt.

Ved at tale om læredigtet er vi tilbage i den skandinaviske 
problematik, for Dietrichson, professor i kunsthistorie i Kri- 
stiania for hundrede år siden, også æresdoktor i Uppsala, var 
jo oprindelig litteraturhistoriker, men det var der ikke behov 
for. Han er forfatter til den eneste bog om det skandinaviske 
læredigt. Da læredigtet er et emne, jeg selv har beskæftiget 
mig med, kan jeg ikke slutte dette afsnit uden at minde Hern
green om, at den forestilling, mange har om læredigte uden 
måske at have haft lejlighed til at læse dem alle, er falsk. 
Selv læredigte, selv oplysningstidens mest nøgterne og kolde 
didaktiske poesi er mere poesi end logik. Selv hvor digtere 
ønsker at være gode teologer og moralske borgere, fører bru
gen af rim og rytme dem til, at deres produkter arbejder med 
analogiske argumenter og ikke logiske, med poetiske enkelttil
fælde og ikke almene sandheder, med enheder, der bestemmes af 
æstetik og ikke af emnets naturlige volumen.

Selv læredigtet i oplysningstiden viser (mod sin vilje), 
at sprog på vers er en så aldeles anderledes form for sandhed, 
at den ikke aposteriori kan gøres til genstand for logiske ret 
teiser. Indrømmet, at store digtere kan gribe gamle salmer op 
og måske gøre dem bedre. Men de fleste teologer og salmebogs
kommissionsmedlemmer er ikke store digtere, og derfor vil de
res rettelser udfra den fejltagelse, at digtet har et indhold 
uafhængig af dets æstetiske form, føre til kraftløs klingklang

Sprog i sungen lyrik er afhængigt af rimets og rytmens "ord 
mystik" ikke som et hensyn til visse gamle menighedsmedlemmers 
nostalgiske følelser, men som en erkendelse af, at sprog på 
vers er en fundamentalt anderledes sandhedserkendelse end 
sprog i prosa. Salmebogskommissionsmedlemmer kan med god 
grund frygte den magt, der ligger i det poetiske sprog. Det
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gjorde Platon også. Men de kan ikke med føje tro, at de kan over
skue og omforme den. Det kan de ikke.

+
Når vi ser, hvorledes sproget er en fundamental forudsætning for 
protestantismen, hvorledes sproget i salmer søger at erobre fol
ket på en ny måde sammenlignet med katolicismen, og hvorledes 
dette sprog i dag er i en krise, der forstærkes ved, at krisens 
læger er teologer uden viden om salmens særlige genrebestemte 
kraft, kan man fristes til at spørge, om hymnologien fremdeles 
kan være tjent med fortrinsvis at beskæftige teologer og i min
dre grad filologer. Hvad arbejdet med de prosaiske religiøse 
tekster angår, har mange europæere i dag indset, at de hellige 
skrifter skal forstås udfra en viden om genrehistorie og stil
historie og først i anden omgang er tilgængelige for teologisk
filosofisk systemtolkning.

Velkendte er de modsigelser, der findes mellem de synoptiske 
evangelier. De må minde os om, at tolkning uden hensyntagen til 
teksternes fundamentalt litterære form fører til pinlige situa
tioner. Men også de centrale religiøse termini er som bekendt 
ofte uden faste grænser, det være sig, fordi et ord længe har 
både verdslig og religiøs betydning, men efterhånden forældes 
verdslig set og derfor indskrænkes til sin religiøse betydning 
som f.eks. det danske miskundhed, men også, fordi de hellige 
skrifter qua litteratur tolder af variationer fremfor af filo
sofiske termini.

Et eksempel: Den danske protestantiske kirke gengiver 4. 
Mosebogs 6. kap. vers 24-26 således "Herren velsigne dig og 
bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig 
nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!" Vi 
skelner altså på dansk mellem ansigt og åsyn. Dette er en 
æstetisk skelnen, en glæde ved variationen, en trang til 
at undgå fastspændte gloser. Tidligere danske bibeloversæt
telser sagde iøvrigt begge gange ansigt, danske jøder siger 
begge gange åsyn, Vulgata skelner mellem facias og vultus, 
på hebræisk og på tysk hos Luther har man ingen variation,
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men to gange den samme glose. Vi ser således en glæde ved varia 
tionen i anden potens, idet der er nogle, der varierer på dette 
sted, og andre, der foretrækker at variere på andre steder. Man 
kan beslutte sig til at fjerne alle synonymer fra Bibelen, men 
en sådan handling må nok betegnes som ukristelig. Skriften er 
hverken tænkelig uden synonymer eller uden fundamental usikker
hed i hver enkelt gloses grænsedragning. Dens sandhed er - ikke 
mindst hos dens største forfattere som David med sine salmer, 
Salomon med sin Højsang og Jesus med sine parabler, poetisk 
og symbolsk anlagt, ikke egnet for pedanter. Derfor vil litte
raturvidenskabelig erfaring kunne gøre forståelsen mere adækvat 
det gælder allerede for Bibelens prosa, men i dobbelt grad for 
de kristne digteres salmer. Det første nødvendige trin er at 
gøre teologer klart, at digte ikke er prosaiske tanker sat på 
vers bagefter for æstetikkens og anvendelighedens skyld, men 
sandheder først født under versets betingelser i guddommelig 
inspiration og derfor ikke helt og fuldt systematisk analyser
bare.

Vi må lære, at salmer, som de formes af mestre - og dem er 
der ikke mange af i øjeblikket, men de kan komme igen, hvis vi 
oplever en revolution i sproget - at disse salmer just i deres 
form genspejler en højere harmonisk sammenhæng, der er for stor 
til at kunne oversættes til systematisk og logisk prosa. Der 
er nogen, der skammer sig over sådanne digtere. Men vi må kon
statere, at folket anerkender snarere end salmebogskommissio
nerne tilstedeværelsen af en vis uforståelighed i tillid til, 
at den kan være en højere forståelighed, som vi ikke kan be
gribe endnu, men nok ane. Og en sådan poesi er i sublim grad 
brugspoesi, hvis den udsiger noget af almindelig betydning.

Hvis vor tidsalder er en mellemtid uden de store inspira
tioner - og det er der jo adskilligt, der tyder på, vil det 
nok være klogt et stykke tid at ligge underdrejet uden at 
foretage de store gennembrud, selvom al redigering og nyover
sættelse er morsom og kreativ for gendigteren selv helt uaf
hængigt af objektiv værdi. Det er sikkert også Gud velbehage
ligt at digte små salmer søndag eftermiddag, som privat an-
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dagt. Men Gud må bevare os for, at de alle skal distribueres i 
menigheden. Mange gerninger er subjektivt gode uden at nytte 
udadtil. Vi må udvikle en bedre sans for, hvad der er gudbe- 
nådede digterord, og i vor mellemtid, hvor vi tvivler, skal 
vi undgå at dømme. Der er kun få, der er sproggenier, og end
nu færre, der samtidig skaber en inverbation af Guds ord. 
Paucis vivit humanum genus.

Det andet, vi nok skal huske i dag, er, at det er en ny 
og uhyggelig magt, vore dages kommissioner kan udøve. Så stor 
magt havde end ikke den romerske kejser. For salmebøgernes 
vedkommende er det noget nyt og u-europæisk, snarere asiatisk, 
at en ny salmebog uden videre og straks er enerådende. I Nor
ge og Sverrig er endog melodierne diktatorisk foreskrevne li
gesom de rødvinsmærker, disse staters såkaldt frie borgere 
har lov at snuse til.

Den diktatoriske magt, vore dages kommissioner har, burde 
føre disse til større ydmyghed, større angst. Måske burde de 
strejke.

For hvad vi ønsker, er jo liv, herunder levende associatio
ner, referencerammer således, at citater genkendes og elskes 
også, når de ikke forstås. Den svenske kommission har i høj 
grad fremhævet nødvendigheden af, at en ny salmebog sprogligt 
udvikler sig parallelt til en ny bibeloversættelse, - og jeg 
håber da, det er lykkedes. Men opgaven er svær, for salmer 
inspireres af for det første Bibelen, for det andet rimmulig
hederne, for det tredie Vorherre. Og derfor er det ikke muligt 
at modernisere salmer aldeles parallelt til bibelmoderniserin
ger. Hvordan det iøvrigt skal gå hele den klassiske verdslige 
litteratur, der lever på skjulte og delvis ironiserede bibel
citater, fra Bellman til Tegner, gad jeg vidst, men jeg vover 
ikke at spørge.

Måske vil Bellman være den vigtigste garant for, at det 
svenske folk beholder en vis kontakt til sin Bibel og dermed 
til Europa.

For kirken er også til for at lære menigheden europæisk 
historie. Dette argument kan synes ekstrakirkeligt, men kir-
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ken er ikke ekstrahistorisk, den er en historisk størrelse. Gud 
adskiller sig fra mange guder ved at være historisk fikserbar. 
Og derfor er kristen historieløshed for nationer, der som de 
skandinaviske har været kristne i 1000 år, en syg tanke, der 
forhåbentlig ikke tænkes ret længe.

I en situation som den, jeg skitserede,hvor protestantis
men står i en krise, fordi den bygger på ordets magt og for
ståelighed og på menighedens dagligdags sangglæde, skal kirken 
måske alliere sig med Europas kultur fremfor at prøve at lægge 
den bag sig. Vi er ikke interesseret i en menighed a£ umælende, 
der kun kan synge yeah-yeah-yeah, hvis vi da tror på, at kri
stendommen løfter menneskeheden, den tænksomme protestantisme 
i særdeleshed.

+

I Trondheims store Nidarosdom foregår den store danske romanti
ker Oehlenschlågers tragiske drama "Axel og Valborg". Axel er 
draget helt til Rom for at få pavens minde til at måtte ægte 
Valborg trods blodsbeslægtethed. Men hjemkommen angribes han 
af en munk, der anholder, at Axel og Valborg også har fælles 
gudmoder og altså er søskende for Vorherre, hvorfor de ikke 
kan få hinanden.

Der synges et par salmer i denne tragedie, men de kan ikke 
lære os noget i denne sammenhæng. Hvad vi kan lære, er den 
ægte skandinaviske respekt for folkelig common sense på tværs 
af pavelige principper og kolde systemer. Det ord, der er det 
levende ord iblandt os, genfødes i bestandig nye "inverbatio- 
ner", levendegørelser under Hans inspiration. Det betyder ik
ke, at vi skal give afkald på kommissioner og teoretisk flid. 
Men vi må ikke glemme hin kærlighed, der bryder igennem som 
besjæling også af vore landes største digtere. Hvis vi aner
kender, at Gud stadig taler til os gennem sit ord, der be- 
sjæler vort jordiske ord, så tror jeg. Han taler bedre gen
nem hine enkelte store end gennem regeringens demokratisk 
sammensatte kommission, selvom denne arbejder flittigt man
dag til fredag fra 9 til 4. Guds ord er noget andet.



89

Det er derfor den fundamentale frihed, der netop også ligger 
i protestantismen, den fundamentale tillid til, at også andre 
end præster har lov til at tænke og kan tænke, der får mig til 
at slutte dette foredrag i optimistisk tillid til, at den frie 
kraft, der var Nordens også allerede inden Ansgar, må vise sig 
stærkere end alle bureaukrater og lade vore sprog bruse og brin
ge det uudsigelige i ord med digterisk fylde og ung styrke på 
tværs af gammelmændenes mistro til de unge, idet det ypperste 
fra alle århundreder strømmer sammen og sprænger alle gennem
tænkte småhensyn i lovsangen til Hans ære.
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jf. HM X (1981), 176-183.
3. foredraget på IVG-kongressen i Basel 1980 og adskillige steder siden.
4. bl.a. "Lyrik der synges", Kbh.1978.
5. sidst HM XI (1982) hæfte 1.
6. Heinrich Lausberg: Elemente der literarischen Rhetorik, Munchen 1963, 4. 

Auf1. 1971, s.17.
7. Norsk Salmebok, NOU 1980: 40.

Den svenska psalmboken SOU 1981: 49-52.
8. en tilintetgørende bedømmelse leverede Svenska språknåmnden ved Catharina 

Grunbaum og Bertil Molde i en offentlig skrivelse af 14.januar 1982.

kurzfassung: kirchenlied und sprache,
Die evangelische Kirche geht davon aus, dass jedes Mitglied der Gemeinde die 
Bibel selber lesen und grundsåtzlich interpretieren kann. Heute ist unsere 
philologische Skepsis aber zu gross, um ubersetzten Texten im Detail zu trau- 
en. Hinzu koramt von der Literaturwissenschaft her ein Verståndnis fiir die Bi
bel als ein Sprachkunstwerk, dessen Begriffe oszillieren und oft mehr empfun- 
den als analysiert sein wollen.
Die traditionelle naive theologische Auffassung vom sprachlichen Verståndnis 

gtiff auf die Kirchenlieder åber und meinte, sie als mnemotechnisches Arrange
ment analysierbarer Wahrheiten verstehen zu konnen, sie daher auch entsprechend 
raodernisieren zu durfen. Der Vf. erinnert demgegenuber daran, dass ein Dichter, 
auch ein Kirchenliederdichter von einigem Erfolg, seine Gedanken und Visionen 
in kreativer Auseinandersetzung mit jeweiliger sprachlicher Form (z.B.durch 
Reimmoglichkeiten inspiriert) entwickelt und neue (von Gott inspirierte) Wirk- 
lichkeitserkenntnis entstehen låsst (Herngreen). Zugleich wird hervorgehoben, 
dass fur kultische Wiedergebrauchsrede die rationalistische Durchleuchtbarkeit 
des Details eher von Nachteil ist.
Der Vortrag versteht sich als die Auseinandersetzung mit norwegischen und 

schwedischen Kirchenliedkommissionen, die die åsthetischen Elemente des Kir- 
chenlieds als åusseren Dekor auffassten. L.L.Albertsen.
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IT SMUCT EPITHALAMION FRA 1572
HANS CHRISTENSEN STHENS DEBUT SOM SALMEDIGTER

VED JENS LYSTER

I Rigsarkivets Klevenfeldtske samling har overarkivar dr.phil. 
Vello Helk for nylig gjort et overraskende fund af flere snese 
trykte lejlighedsdigte og -sange fra især 1600-tallet. De fleste 
er danske lykønsknings- eller sørgedigte, men der er også sven
ske og tyske tekster iblandt. En betragtelig procentdel af disse 
etbladstryk og andet er unikke og hidtil ukendte.

Her skal det ældste af de nyopdukkede tryk præsenteres. Det 
påkalder sig en særlig interesse ikke mindst ved at indeholde 
den hidtil tidligst kendte salme af Helsingørpræsten Hans Chri
stensen Sthen. Ingen har vidst af den før nu. Sandsynligvis nåe
de den kun at blive trykt denne ene gang. Til gengæld har litte
raturhistorien længe været bekendt med selve trykkets eksistens, 
dog kun som en titel og et årstal. Hjemmelsmand til denne oplys
ning er Claus Christoffersen Lyschander, der i sin bibliografi1^ 
blandt Sthens skrifter anfører "Epithalamium Henrici Magni, Con
sults Helsingor. Hafn.1572. LB.” Oplysningen citeres af Jens 

2) ..3)Worm og Ehrencron-Muller , dog med udeladelse af det næppe 
forståede LB.
Hvad man ikke har kunnet læse hos Lyschander, men nu kan for

visse sig om med egne øjne, er, at det nævnte epithalamium er et 
ganske fornemt etbladstryk, begået af Lorentz Benedicht (det må 
være ham, forkortelsen LB sigter til) og indeholdende en 16 stro
fer lang bryllupssalme med omkvæd samt melodien i firstemmig ud
gave .

Etbladstrykket er blankt på bagsiden og rummer altså ikke mere, 
end der kan ses på hosstående nedfotograferede gengivelse.
Målene er 362 x 233 mm (rammens ydersider) og 346 x 221 mm 

(rammens indersider). Rammen er den samme som Benedicht året ef
ter anvendte til Niels Jespersens Graduale blad 1 v og 2 r. Tryk
ket er sort og titelen er:

It smuct EPITHA [LAMIONj |eller Brudesang: | Erlig oc Velbyr
dig Hendrick Mogensen/ Borgemester oc [kongl. Maiest. ??] 
Toldere | vdi Helsingør: Oc Erlig oc dydelig Birgitta Schulten/
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Erlig [oc..sor...J (Morten Schulten/ salig ihukommelse Borge
mester i Flensborg/ Daatter/ (Til ære/ i begge deris Bryllup.j 
Giort aff Hans Christensøn predickere oc Skolemestere | i Hel
singør. Anno M.D.Lxxij. B.Februarij.
2.spalte 6.linie fra neden: Ad Coniuges, lohan.Christ. | Viuite 
concordi iunctissima pectora leeto, | Et facili vestrum ferte 
labore iugum. | Prentet i Kiøbenhaffn/ aff | Laurentz Benedicht.
I [15] 72

Henrik Mogensen var borgmester i Helsingør 18.6.1555 - 1.8.1579. 
Han blev tolder 4.1.1564 og må være død før 11.7.15834^. Med fun
det af etbladstrykket kan genealogerne glæde sig ved en nøjagtig 
dato for borgmesterens indgåelse af ægteskab nr.2.

Som forventeligt ved Sthens forfatterskab er denne tidlige pen
neprøve en oversættelse fra tysk. Forlægget er brudesalmen Hie fiiv 
hie fUi'y filr eines fvommen Bveutgams thiiv af kantoren i Joa- 
chimsthal, Nicolaus Herman (ca.1500-1561), hvis forfatterskab

/T \Sthen også senere tyede til og oversatte fra '.
Hermans brudesalme optræder første gang som den anden vise i 

skillingstrykket "Zwei Schone Newe Lieder, wie man ein Braut 
Geystlich ansingen sol", Nurmberg 1556. Derefter uden nævneværdige 
ændringer i Hermans "Die Historien von der Sindfludt", Wittenberg 
1562 7) .

Sthens oversættelse følger versionen i "Die Historien.." ret 
nøje i de første 14 strofer, men afviger hen imod slutningen, idet 
str.15 udelades og str.16 ændres voldsomt for ikke at sige mod
digtes. Dog ikke således, som vi kender det fra Sthens bedste sal
mer, de "kristeligt forandrede" viser i Vandrebogen fra slutnin-

8)gen af det følgende årti . Nej, forandringen er i retning af
det snerpet bigotte. Sthen er dog uden skyld i den moraliserende
drejning af teksten. Moddigtningen skyldes ikke ham; den findes
allerede på tysk grund, nemlig i den hidtil upåagtede version af

9)salmen, som afslutter Johannes Mathesius' "Hochzeitpredigten"
Den meget produktive Mathesius (1504-1565) er en forfatter, som 

Sthen også ellers vides at have hentet inspiration fra. To bønner 
i 1571 og en prædiken i 1578 er oversat fra dennes digre "Postil- 
la. Oder ausslegung der Sontags Euangelien..", ligesom senere no
tater fra Sthens hånd viser kendskab til også Mathesius' Luther- 
biografi . Al sandsynlighed taler nu for, at Sthen også har 
ejet en Nurnbergudgave af "Hochzeitpredigten".
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Mathesius og Herman havde et snævert venskabeligt samarbejde 
i den fælles menighed i Joachimsthal som hhv. sognepræst og kan
tor. Derfor er det ikke til at vide, om det er Mathesius, der har 
drevet censur på kantorens livsnære brudevise, eller det er Her
man selv, der har fået kolde fødder og vælger at erstatte frodig
hed med formaning. Af tidsmæssige grunde har den første forkla
ring sandsynligheden for sig. Herman døde allerede 15.maj 1561, 
mens fortalen til Mathesius' "Hochzeitpredigten" er dateret 28. 
januar 1563.
Kun sørgeligt, at Sthen modtog og videregav salmen i den ka

strerede form, men han har næppe kendt dens oprindelige, sanse
lige skikkelse.
Forlægget (efter "Hochzeitpredigten", udg.Nurmberg 1575 i man

gel af adgang til de endnu tidligere Nvirnbergudgaver) og Sthens 
oversættelse gengives her side om side:

Wie man eine Braut ansingen sol/ 
wenn man sie beylegt.
Nicolai Hermanni loachimici.

Hie fur bie fur/
fur eines frommen Breutgams thur/ 
mit seiner Braut 
die jm vertrawt/ 
in zuchten vnd in ehren/
Gott woll sie segn vnd nehren.

Die Braut die wolln wir singen an/ 
in zuchten vnd in ehren/ 
sampt jrem lieben Breutigam/ 
in zuchten vnd in ehren/
Gott woll sie segn vnd mehren.

Sie beide sind inn Gottes hand/ 
in zuchten vnnd in ehren/
Weil sie sich gebn inn Ehlichen stand/ 
in zuchten vnd in ehren/
Gott woll sie segn vnd mehren.

Denn Gott hat sie gefiigt zusain/ 
in zuchten vnd in ehren/
Das durch sie werd gepreist sein Nam/ 
in zuchten vnd in ehren/
Gott woll sie segn vnd mehren.

1.
DEt er baade gaat oc lader vel/ 
i tuet oc vdi ære:
At ære den Stat Gud stifftet sel/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud oss velsigne oc nære.

2.
Denne Brud til ære siunge wi/ 
i tuet oc vdi ære:
0c hendis Brudgom en Vise ny/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud dem velsigne oc nære.

3.
De ere oc begge i HERrens haand/ 
i tuet oc vdi ære:
Thi de giffue sig i Ecteskabs baand/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud dem velsigne oc nære.

4.
Gud haffuer dennem tilhaabe sæt/ 
i tuet oc vdi ære:
At hans naffn ey skulde bliffue forgæt/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud dem velsigne oc nære.

5.
Da Adam schlieff vnd was allein/ DER ADAM soff oc vaar allen/
in zuchten vnd in ehren/ i tuet oc vdi ære :
schuff Gott ein Weib auss seinem gpein/ Skabte Gud en Quinde aff hans been/ 
in zuchten vnd in ehren/ i tuet oc vdi ære/
Gott woll sie segn vnd mehren. Gud dem velsigne oc nære.
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Da er erwacht vnd sie ersach/ 
in zuchten vnd in ehren/
Das ist mein fleisch vnd bein/ er sprach/ 
in zuchten vnd in ehren/
Gott wird sie segn vnd mehren.

Ein Månnin er sie selber nant/ 
in zuchten vnd in ehren/
Ir beyder hertz im leib entbrand/ 
inn zuchten vnnd inn ehren/
Gott woll sie segn vnd mehren.

Gott gab sie jhm an seine hand/ 
in zuchten vnnd in ehren/ 
setzt darmit ein den Ehelichen stand/ 
inn zuchten vnnd in ehren/
Gott woll sie segn vnd mehren.

Zum Adam sprach der Herre Gott/ 
in zuchten vnnd in ehren/
Im schweiss solt du gewinnen dein Brod/ 
in zuchten vnd in ehren/ 
dein Weib vnd Kinder nehren.

Dem Mann solt du gehorsam sein/ 
in zuchten vnd in ehren/
Das sol dein buss vnd straffe sein/ 
in zuchten vnd in ehren/
Dein Kinder ziehen vnd nehren.

So folgt nun Gott vnd seinem wort/ 
in zuchten vnd in ehren/
So wirds euch wol gehn hie vnd dort/ 
in zuchten vnd in ehren/
Gott woll euch segn vnd nehren.

Wenn euch Gott gibt ein leibes frucht/ 
in zuchten vnnd in ehren/
So ziecht sie auff in aller zucht/ 
in zuchten vnnd in ehren/
Gott wird sie wol ernehren.

Vnd weil jr nun seyt Mann vnd Weib/ 
in zuchten vnd in ehren/ 
so solt jr beide sein ein leib/ 
in zuchten vnnd in ehren/
Gott woll euch segn vnd mehren.

6.
Der hand opuaagnede oc sig omsaa/ 
i tuet oc vdi ære;
Hans Kiød oc been for hannem mon 
i tuet oc vdi ære/ staa/
Gud dem velsigne oc nære.

7.
En Mandinde skal hun kaldis ret/ 
i tuet oc vdi ære:
I kierlighed deris hierte er sæt/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud dem velsigne oc nære.

8.
Gud gaff hannem hende ved haanden 
i tuet oc vdi ære: brat/
Sætte der met ind den Ectestat/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud dem velsigne oc nære.

9.
Vor Herre oc Gud hand Adam bød/ 
i tuet oc vdi ære:
Met sued skalt du nu vinde dit Brød/ 
i tuet oc vdi ære/
Din Hustru oc Børn at nære.

10.
Til Quinden sagde hand i fortørn/ 
i tuet oc vdi ære;
Met smerte skalt du føde dine Børn/ 
i tuet oc vdi ære/
Dine Børn optucte oc nære.

11.
Din Mand skalt du være lydig mest/ 
i tuet oc vdi ære:
Det skal alt være dit Kaarss der 
i tuet oc vdi ære/ nest/
Dine Børn optucte oc nære.

12.
Saa følger nu Gud oc Christi lære/ 
i tuet oc vdi ære:
Saa fare i vel baade her oc der/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud eder velsigne oc nære.

13.
Naar Gud eder liffs fruct giffuer 
i tuet oc vdi ære: roet/
Saa føder dem op i ærlighed/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud vil dem gerne nære.

14.
I ere oc nu en Quinde oc Mand/ 
i tuet oc vdi ære:
Thi skulle i være it liff forsand/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud eder velsigne oc nære.

Zum Weib sprach er: mit schmertz vnd pein/ 
in zuchten vnd in ehren/
Wirstu geberen dein Kinderlein/ 
in zuchten vnd in ehren/ 
dein Kinder ziehen vnd nehren.
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15.
Mit trewen eins das ander mein/ 
in zuchten vnd in ehren/

Den ene mene den anden met tro/ 
i tuet oc vdi ære:
Met Hierte oc sind tilsammen bo/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud eder velsigne oc nære.

Ewr hertz vnd sinn stinT vberein/ 
in zuchten vnd in ehren/
Gott woll euch segn vnd mehren.

16.
Gott geb euch beiden ein gute nacht/ 
in zuchten vnnd in ehren/
Mit beten ewre lieb anfacht/ 
in zuchten vnnd in ehren/ 
das euch Gott frucht beschere.

Gud giffue eder begge gode Nat/ 
i tuet oc vdi ære:
Met Bøn begynder eders Stat/ 
i tuet oc vdi ære/
Saa vil eder Gud formere.

Denne Vise kand vel siungis i Brudehuss aff 
Piger oc Quinder/ naar Brud oc Brudgom føl
gis til Seng/ Oc da tien det sidste Verss 
i denne Vise/ ellers icke etc.

Hvad Sthen gik glip af var disse to afsluttende strofer i Hermans 
originale version. De gengives efter "Die Historien»Wittenberg 
1570 (ekspl. Kgl.Bibl.):

So wolln wir nu von hinnen gahn/ 
in zuchten vnd in ehren/
Vnd wolln euch beide zusamen lahn/ 
in zuchten vnd in ehren/
Gott wolt euch segnen vnd mehren

Gott geb euch beidn ein selige nacht/ 
in zuchten vnd in ehren/
Hort doch wie nur jtzt die Braut lacht/ 
in zuchten vnd in ehren/
Wird sie sich nicht sehr wehren/

Oder/
Wird sie sich zu jm keren.

En kåd og troskyldig bryllupsglæde, der lader naturen komme til 
sin ret, eksisterede altså også i reformationsårhundredet. Men 
som det kan forstås af den skæbne, der tidligt overgik Hermans 
brudesang, var der alvorsmænd blandt den nye tids evangeliske 
forkæmpere. De havde bryllupsglæden under alvorlig mistanke. Den 
stammede jo ikke fra Wittenberg, men syntes at være af langt æl
dre dato, ja, rent ud sagt fra den katolske tid. Den burde man 
derfor have et vågent øje med. Kunne den overhovedet legitimeres 
af bibelord? Herom var meningerne delte. De to versioner af Her
mans brudesang afspejler konflikten mellem på den ene side dem, 
der helst ville være nidkære for evangeliet alle døgnets timer 
og på den anden side dem, der foretrak engang imellem at sove 
eller synde på det.

Luthers eget afbalancerede syn på de dele kommer frem i bemærk
ningen om, at "im Ehebette betet man nicht". Han ser det formåls
tjenlige i en sondring mellem bøns liv og kønsliv. For begge deles 
skyld. Vor hjemlige Niels Hemmingsen udgav i 1572, det år, da 
Sthen sang helsingørborgmesterens nye kone i seng, en bog "Om Ec- 
teskab at l.Betencke. 2.Begynde. 3.Fuldkomme. 4.Leffue vdi." Heri
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behandles også det store problem, hvordan en god lutheraner bør 
fare frem på brudenatten. Skal den være helliget Herren eller 
hvad? Hemmingsen nødsages til at tage stilling til fænomenet 
"Tobiasnætter", som fromme bibellæsere inspireret af den apokry
fe Tobias Bog gerne så institutionaliseret og efterlevet. Tobi
as' adfærd på brudenatten turde siges at være yderst tøvende, 
men på længere sigt lønsom. Han fik et langt liv. Hemmingsen 
skriver herom i kapitlet "Hvad brud og brudgom bør gøre, når de 
er ene i brudekammer":

"Her kunde ieg oc aff Tobiæ Bog raade Brud oc Brudgomme, at de lode de Tre 
første Nætter gaa hen vdi Bøn til GVd, oc der effter beuise huer andre Ec- 
teskabs Veluillighed. Men om Brudgommen vilde det raade, da befrycter ieg, 
at hand skulde faa det Suar, som en vnger Mand fick aff sin Brud: Min Aller- 
kieriste, (sagde hand til Bruden) den hellige Mand Tobias giffuer Guds Børn 
dette Raad, at de som ere sammenføyede vdi Ecteskab, skulle intet andet ta
ge sig faare vdi de Tre første Nætter, end giøre Bøn til Gud. Huad heder 
(suarede Bruden) den hellige Mand? Brudgommen sagde: Hand heder Tobias. Ja, 
sagde hun, han haffuer giffuet Raad, som hand haffuer Naffn: Hand maa vel 
hede Tobe. Saa meente den gode Brud, at det skulle vere tobeligt, om hun 
skulde saa lenge miste Faffntag. Derfaare tør ieg intet raade her vdi, at 
vore Jomfruer skulle icke kalde mig ocsaa Tobe." 11)

Hemmingsens opfattelse er den, at for lidt og for meget fordær
ver alt.

Om brudesangen og dens funktion
De lutherske teologer var på vagt over for gamle folkelige sæder 
og skikke, som kunne tænkes at danne gemmesteder for papistisk 
vranglære. Ikke mindst var bryllupsritualernes sakrale karakter 
i søgelyset. Det kvindelige element i bryllupsfesten var i den 
gamle tid blevet tilgodeset og højt prioriteret af Mariakulten. 
Det blev nu mistænkeliggjort som afguderisk og fortrængt af de 
nidkære maskuline reformatorer, der klistrede skæg på Jomfru 
Marias lovsange. Det er typisk, at Sjællands biskop Peder Palla- 
dius (1503-1560) følte sig kaldet til at begå et evangelisk al
ternativ til den overleverede brudesang "Mariskjold". Denne kon-
trafaktur Hielp oss 0 HERre Jesu Christ kendes først fra Thomis-

12)søns salmebog 1569 , men slog næppe an, eftersom den blev
udeladt i både Reravius' salmebog 1575 og i Lor.Benedichts bil
lige salmebog 1586. Også Gradualet 1573 ignorerer kontrafakturen
og foreslår en anden Palladius-salme HVo som vil salig vdi Ver- 

13)den leffue , som degnen og brudeskaren kan synge, når bruden 
følges til sengs. Heller ikke denne optog Reravius i 1575, så 
Sthen har ikke været helt alene om at mene, at Mariskjoldvisen 
stadig manglede en afløser.



97

Sthens forlæg, Hermans brudesang i dens skiftende versioner, 
afspejler den usikkerhed, hvormed den lutherske gejstlighed så 
på de herskende bryllupsskikke. Det var kombinationen af alvor 
og andagt på den ene side og på den anden side lystigheden hos 
animerede bryllupsgæster opsat på løjer, der var så vanskelig. 
Som udtrykt af Troels-Lund hører der "en ganske egen Form for 
barnlig Lydighed og Usammenhæng i Tankegang til, for i det ene 
Øjeblik under skraldende Latter at "werpe" en afklædt Brud i 
Seng eller klaske paa en nøgen Brudgom, der kun iført høj Hat 
sprang til Vejrs efter en Himmelseng - og saa i næste Øjeblik, 
naar han sad deroppe med Hatten, andægtigt græde over, at den 
under Salmesang ombyttedes med en Nathue, medens Præsten velsig- 
nede Parret til at vorde mangfoldige" . Den svenske ærkebi
skop Laurentius Paulinus (1565-1646) var betænkelig ved gommens 
"uskikkelige spring op i brudesengen", som han betegner som 
"forargeligt og desuden farligt for gamle folk" og foreslår i 
stedet, at brudeparret efter afklædningen knæler paradisklædte 
ned foran sengen og efter Tobias" og Saras eksempel beder Gud 
inderligt om hans velsignelse, alt mens den tilstedeværende for
samling af bryllupsgæster med præsten i spidsen synger Kom hel- 
ghe Ånde Herre godh eller Sell år then man som fruotar gud 
eller 0 Jesu Christ, som mandom togh. Efter salmesangen læser 
præsten vielseskollekten og først derefter må brud og brudgom 
stige op i sengen.

Det skulle være muligt at sammenstykke et tidshistorisk bille
de af den lejlighed, hvortil Sthens brudesang er skrevet:

Fra Helsingørs kæmnerregnskaber véd vi, at borgmester Henrik 
Mogensen til sit bryllup i 1572 af byen fik foræret 6 tønder 
rostockerøl å 7 mark tønden . På den baggrund bør flg. sam
tidige, forstående formaning til mådeholden ædruelighed høres:

"Kommer mand end her lidet offuer knuden, som mand siger, oc bliffuer 
drucken, saa at mand icke lader sin druckenskab betage sind fra sig, da 
kand det løbe hen, oc Gud det icke tilregner dem, som glæde sig besynder
lige, at Gud haffuer Brud oc Brudgomme sammen føiet. Men Brudgommen oc 
Bruden bør aldelis at vaacte sig for druckenskab...." 18)

Er den af Guds gode gaver løftede stemning antydet med disse
ord, er situationen omkring og tidspunktet for afsyngelsen af
brudesangen beskrevet således:

"De (brudeparret) følgis ind met bluss, der følger dem Mend oc Quinder, 
Suenne oc Jomfruer: Her burde dennem som staa Brøluppet fore at tage vare, 
at spotske Spillemend eller andre met whøffuisk tale icke komme ind vdi
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Brudekammeret, men allereniste høffuiskt Folck, som met kysker snack, met 
aluerlig Bøn, oc aandelige Psalmer prise Gud oc der met opuecke Brud oc 
Brudgomme til større Gudfryctighed oc aluerlighed." 19)

Derefter, "naar alle ere vdgaane, oc de (brudeparret) ere ene in
de met Gud oc hans kyske Engle", beder parret sammen en bøn, som 
iflg. Hemmingsen ikke behøver vare tre fulde nætter.

Den 3.februar 1572 havde Sthen i fem fjerdingår beklædt dob
beltstillingen som rektor også kaldet skolemester ved latinskolen 
i Helsingør og kapellan ved Sct.Olai og skulle i den stilling
bl.a. "hver Løverdag efter Middag sjunge Diskant i Koret til Af-

20)tensang. Ungdommen dermed at øve og forbedre" . Sandsynligvis
har det også allerede dengang hørt til rektors bestilling at lede
korsangen ved bryllupper. I alt fald foreligger der fra sommeren

21)1578 flg. interessante dokument , der kærkomment belyser vort 
emne. Af udtrykket "efter gammel Sædvane" slutter vi, at bestem
melsen mere er en lovfæstelse af hidtidig praksis (og derfor også 
gældende i 1572) end en gennemgribende nyskabelse:

"Anno 1578 den 13de Juni blev bevilget med Slotsherrens og Superintenden
tens Samtykke denne efterskrevne Ordinants at skulle holdes med Discant- 
Sang i Brudemesser her i Helsingør i saa Maade:

Først naar Skolemesteren med sine Hørere og Disciple synge en hel Messe 
paa Discant i Brudevielse, da skal Brudgom give Personerne, som synge, en 
gammel Daler til Bøger og Papir, og Skolemesteren eller Hørerne ingen Part 
at have deri med dem i nogen Maade, men skal derimod indbydes frit til 
Bryllups Maaltid og vederfares det bedste; og da skal ei heller gives Sko
lepersonerne nogen anden Gave med Mad eller 01 for deres Umage, men at væ
re tilfreds med forskrevne Daler.
Men [naar] de synge baade i Kirken, som nu er sagt, og siden paa Bryl

lupshus til og fra Maaltid, item Bruden følge med Sang til Brudehus og 
gjøre i slig Maade den Tjeneste, dem bør, og skille+lig høvisk og vel, da 
skal gives Personerne Mad og 01 i Brudegaard efter gammel Sædvane og da in
gen Penge. Og Skolemester og Hørere at indbydes som før er meldt; vil og 
Brudgom ellers da forære Skolemesteren eller Hørere, det staar i hans eget 
Kaar". +) maske fejl for "skikke"?

Det skulle hermed være sandsynliggjort, at Sthen ikke bare har 
oversat Hermans brudesang, men også selv fremført den sammen med 
sine latinskoledrenge ved "premieren".

Brudesangens skæbne
Som nævnt må der i 1570ernes Danmark have været behov for en ny 
og brugelig brudesang til afløsning af Mariskjold. Men Sthens bud 
herpå slog åbenbart ligeså lidt til som Palladius' . Og man for
står det. For Hermans tekst er nu engang ikke noget særligt. Hvor
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må det have været drøjt at skulle synge "i tuet oc vdi ære" 32 
gangel Også selv om følget har haft en ironisk holdning til om
kvædet. En anden iøjnefaldende svaghed, tilstrækkelig graverende 
til at forklare sangens manglende succes herhjemme, er, at Gud 
Herrens dom over Adam og Eva (1.Mosebog 3,16-18) i str.9-11 føl
ger aldeles uformidlet efter beretningen om Evas skabelse (1.Mo
sebog 2,21-23) i str.5-8. Herman må have tænkt, at det ville føre 
for vidt i en brudesang at gendigte hele syndefaldsberetningen og 
nøjes derfor efter bedste, men ikke ret gode skøn med det til 
lejligheden relevante uddrag. Over for denne nedskæring af en god 
historie til tørre dogmatiske læresætninger (på rim, bevares) er 
det kun et sundhedstegn, om den folkelige reaktion har været ne
gativ. Hermans brudesang kunne vinde indpas i tyske salmebøger,

22)men ikke i danske trods gentagne forsøg
Seksten år senere, i En liden Vandrebog, forsøger Sthen sig på-

23)ny med en brudesang, OM Eoteskabs stat wi siunge vil . Denne 
originale digtning er anderledes velgjort. Ideen hertil er tyde
lig nok hentet fra den anonyme OM Eoteskab ville wi quæde, 1586,

24)som Sthen omdigter . Men for en enkelt passages vedkommende er 
der også tale om genbrug af 1572-oversættelsen. En sammenstilling 
af de pågældende strofer demonstrerer til fulde det åbenlyse ta
lent for plastisk fremstilling, som Sthen i den mellemliggende 
tid havde udviklet:

5.
DER ADAM soff oc vaar allen/ 
i tuet oc vdi ære:
Skabte Gud en Quinde aff hans been/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud dem velsigne oc nære.

3.
En dyb Søffn kaste hand Adam paa/
Oc der hand nu saa soffuendis laa/
Et Been tog hand aff hans side:
Der aff bygde hand en Jomfru prud/ 
Som skulde være Adams kieriste Brud/ 
Oc hannem all ære vide.

6.
Der hand opuaagnede oa sig omsaa/ 
i tuet oc vdi ære:
Hans Kiød oc been for hannem mon staa/ 
i tuet oc vdi ære/
Gud dem,velsigne oc nære.

4.
Der Adam opuaagnede oa sig omsaa/
Den deylige Jomfru for hannem mon staa/ 
Hans Hierte begynte at brende:

Aff Kierligheds ild/ vden Sorg oc Harm/ 
Hand tog sin Kieriste i sin Arm/
Hende for sin Hustru kiende.

Med kursivering er af mig fremhævet det tyske ribben, som Sthen 
iklæder herligt dansk kød. Forholdet bekræfter tidligere iagtta
gelser af Sthens særlige evne til at forbedre sine forlæg gennem25)enten mod- eller meddigtning
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Helsingørpvcesten i Adamskostume

Endnu en udhævning af enkelte ord - men denne gang kildens egen 
- findes med DER ADAM i brudesangens 5.strofe. Er fænomenet kun 
resultatet af en uopmærksom typografs fejlgreb i æsken med de 
store bogstaver, er det naturligvis ikke værd at spilde ord på.
Vi tilgiver gerne den uheldige navnløse nu, så mange år efter.
Men der kunne vel tænkes også mere spændende forklaringer. Netop 
i Sthens generation florerede kryptogrammerne som aldrig før, 
hvorfor man opmærksomt bør undersøge mulighederne for sådannes 
tilstedeværelse. At DER ADAM skulle være f.eks. nogen hensigts
mæssig forfattersignatur, synes dog ikke umiddelbart indlysende. 
Ligefrem præcis og eksklusiv er den just ikke, for hvem - bort
set fra feministiske digtere af Evas køn - ville ikke kunne kal
de sig ligeså? (Jævnfør Vorherres ubetænksomme brug af betegnel
sen Menneskesønnen I)

Ordene er ikke udhævet i Hermans tekst, så fænomenet må til
skrives Sthens påhitsomhed, der var ganske betragtelig m.h.t. 
kryptogrammer. Der er derfor grund nok til at søge efter sådanne 
også i den foreliggende brudesang.
Endnu i det 16.århundrede udgjorde tallenes og bogstavernes 

verden en enhed. Bogstaver kunne omsættes til tal og tal til bog
staver på en måde, som kun de færreste i dag har nogen anelse 

26)om .Et navn kunne indeholdes i et tal og et tal i et navn.
Der kendes en lang række eksempler på talmonogrammer fra den

27)tid, hvor et bogstav er udtrykt ved dets nummer i alfabetet 
Koden til løsningen af disse talgåder er den simplest tænkelige:
ABCDEFGHI K LM N 0 P Q R S T U 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Det bemærkes, at I og J er ét og samme bogstav.
Vejen fra bogstaver til tal turde være lige så farbar som den 

modsatte vej.
Den nøgne ADAM skulle omsat til tal se således ud: 1 + 4 + 1 + 

12 = 18. Skjult bag ved DER, som i brudesangens sammenhæng er en 
tidskonjunktion med betydningen DA, øges hans talværdi med 4+5 
+ 17 = 26 til ialt 44. Men hvad siger dette tal? Om hvad eller 
hvem siger det hvad og hvorfor?

Betragtet isoleret klinger DER ADAM tysk og betyder Mennesket. 
Umiddelbart ikke nogen ideel forfattersignatur,synes man. Og dog 
er det en sådan, man forventer at finde i de udhævede ord.
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Skulle en forfatter virkelig føle sig tiltalt af pseudonymet 
Der Adam, måtte der være specielle grunde hertil. Som f.eks. be
tegnelsens talværdi I Netop den må have virket nærmest magnetisk 
dragende på Hans Christensen Sthen, der var født anno 44.

Nu ville næppe nogen i dag være kommet på den tanke, at en per
son født i 1544 skulle tillægge tallet 44 en særlig betydning,
hvis ikke stærke indicier havde peget i den retning for Sthens28 )vedkommende. Jeg har andetsteds gjort rede for Sthens inter
esse for året 44 og det 44.år. Udhævelsen af DER ADAM i brude
sangen er for mig at se et yderligere argument for tesen om, at 
akrostikon HANS ANNO i salmen Herre Jesu Christ spiller på den 
særlige betydning, Sthen tillægger tallet 44 i sit liv.

Jeg gætter frimodigt på, at Sthen engang i sine studenterdage i 
det sydlige udland i et spirituelt øjeblik over et krus tysk øl 
eller beåndet konverserende en ditto Eva har gjort den geniale 
iagttagelse, at talværdien i DER ADAM kunne hjælpe ham over ung
domslivets identitetskriser ved, som engang profeten Natan til 
David, at udsige et "Du selv er Manden!" Talværdien 44 har givet 
Sthen en ret til at opfatte sig som den sande Adam, Adam frem for 
nogen, i alt fald sammen med alle andre drengebørn årgang 1544.

Under udarbejdelsen af ovenstående præsentation af det nyfundne 
etbladstryk har jeg stærkt savnet eksistensen af en gedigen mono
grafi om brudesalmen som genre at gå ud fra og støtte mig til.
I mangel af overblik over den større hymnologiske sammenhæng, som 
jeg gerne havde anbragt Sthens brudesang i, er noget, der som 
blot bagatel fortjente en bagatels behandling, svulmet utillade
ligt op, hvilket jeg er den første til at beklage.
Emnet brudesalmen i Norden er alt for spændende til at forblive 

upåagtet af forskningen. Som det vil kunne ses af mine litteratur
henvisninger, er det såre lidt, jeg har kunnet finde herom. Der
for vil jeg slutte denne beskedne undersøgelse med en opfordring 
til eventuelle interesserede hymnologer i idé-nød - hvis sådanne 
findes? - til at tage hul på dette oplagte emne.

NOTER
1. C.C.Lyschander: De scriptoribus danicis libellus ordine alphabetico conges- 
tus (E.J.Westphalen: Monumenta inedita rerum Germanicarum præcipue Cimbrica- 
rum et Megapolensium, tom.III, 470.

2. Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde
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Mænd, som ved trykte Skrifter have giort sig bekiendte etc, 4.del, 741.

3. H.Ehrencron-Muller: Forfatterlexicon bd.8, Kbh 1930.
4. V. Hostrup Schultz: Helsingørs Embeds- og bestillingsmænd, 1904, 3.
5. Philipp Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied III 1446.
6. Wackernagel III 1365 og 1437 er oversat til hhv. Nv ville wi siunge oc ve

ve glad og J Jesu Naffn saa fave vi, Brandt & Helwegs Den Danske Psalmedigt- 
ning, Kbh 1846, bd.I nr.235 og 260.

7. Wackernagel III side 1238. 5 af stroferne indgik siden i en længere salme 
om den hellige ægtestand (aftrykt Wackernagel III 1447) i en af de betyde
ligste katolske salmebøger, mag.Nikolaus Beuttners Gesangbuch, Graz 1602, 
der udkom i stadig nye oplag frem til 1718. Walther Lipphardt: Die ålteste 
Ausgabe von Beuttners Gesangbuch, Graz 1602, i Jahrbuch fiir Liturgik und 
Hymnologie 1962, 147. Iflg.oplysning fra prof.Henrik Glahn findes Hermans 
brudesalme også i Psalmen, Geistliche Lieder und Kirchengesånge, Nurnberg 
1597.

8. Ernst Frandsen: Hans Christensen Sthen. Studier i det 16.aarhundredes dan
ske litteratur. Acta Jutlandica IV,1, 1932, 74ff. Jens Lyster: Sthens gå
defulde navnesalme. Om Du Herre Krist, dens mærkelige akrostikon og det for
underlige år, hvis lige ikke har været. Hymn.Medd.1980, 123ff.

9. G. Loesche: J.Mathesius, ein Lebens- und Sittenbild aus der Reformations- 
zeit bd.II, 1895, anfører i det bibliografiske afsnit 402f, at denne samling 
første gang kom i Nurmberg 1563 under titlen "VOm Ehestandt Vnd Hausswesen, 
funfftzehen Hochzeytpredigten". Den genoptryktes sammesteds i 1564, 1567 og 
1569. Sidstnævnte udg. er iflg. titelbi. "gemehrt". Hvorvidt Hermans bear
bejdede brudesang først kommer til i denne udvidede udg. kan jeg ikke afgø
re ud fra Loesches summariske bibliografi. Den udvidede udg. udkom atter i 
Nurnberg 1572 og endnu fire gange i de følgende år. Benyttet ved denne un
dersøgelse er et eksemplar på Kgl.Bibi.Kbh trykt i Nurmberg 1575.

10. Jens Lyster: Avenarii bønner i Sthens oversættelse, Kirkehistoriske Sam
linger 1976, 78 og 83. Jens Lyster: Forlæg og originalitet i Hans Christen
sen Sthens Trøsteskrift 1581, Kirkehist.Saml.1969, 81 med noterne 9 og 10. 
Ernst Frandsen: Hans Christensen Sthen 1932, 12 note 2.

11. Niels Hemmingsen: Om Ecteskab, Kbh 1605, 181f.
12. Den Danske Psalmebog 1569 blad 200v. Peder Palladius' Danske Skrifter udg. 
af Lis Jacobsen. 4.bd.Kbh.1919-22, 359-366. Lis Jacobsen i Edda 1922, bd.18.

13. Den Danske Psalmebog bl.l96v. Gradualet bl.442v. Palladius' Danske Skrif
ter 4.bd, 378-383. Salmen levede endnu i 1785 som brudesalme i Gudbrandsda
len, Troels-Lund: Dagligt liv i Norden i det 16.årh. 5.udg. Kbh 1929-31,
III.bd. XI.bog, 144 og 156.

14. Troels-Lund XI.bog, 156f.
15. Foreslås også i 1614 års handbok som salme ved brudevielse. Emil Liedgren: 
Svensk Psalm och andlig visa, Uppsala 1926, 254. Side 248-257 er et værdi
fuldt afsnit om "Brollopspsalmer". J.W.Beckman: Den nye swenska psalmboken, 
framstålld uti forsok till swensk psalmhistoria, Sthlm 1845-72, 721 anfører, 
at både Handboken 1614 og 1693 anviser den flg. salme SEll dv then man som 
fvuctav gud til at synges "Når Brudhgumme och Brudh gå til sånga".

16. Troels-Lund XI.bog, 152f.
17. P.V.Jacobsen: Bidrag til Danmarks Personal- og Tids-Historie i det 16de 
Aarhundrede, Historisk Tidsskrift 5.bd, 1844, 476.

18. Niels Hemmingsen: Om Ecteskab, Kbh 1572, 184f.
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19. Om Ecteskab, 1572, 186f. Petter Dass har i Nordlands Trompet, i kapitlet 
"Om Land og Lands Brug" en beskrivelse af den samme situation. Petter Dass 
Samlede Verker bd.I, Oslo 1980, 58-59.

20. H.F.Rørdam: Lærere og Præster i Helsingør fra Reformationen til 1617. Kir- 
kehist.Saml.3.rk 4.bd, 309 og 312.

21. Citeret fra Troels Lund: Træk af Livet i Helsingør i Slutningen af det 16de 
Aarhundrede, Danske Samlinger 2.rk VI, 334.

22. Hermans brudesang dukker op igen i en helt ny, men bestemt ikke bedre dansk 
oversættelse, Herfor, herfor en from Brudgoms Dør, i den bornholmske Rasmus 
Pedersøn Rauffns oversættelse af Casper Melissanders Ecteskabs Bog, Kbh. 
1647, hvilket allerede Troels-Lund har påvist i Dagligt Liv i Norden bd.III 
bog XI, 145f, hvor fem af Rauffns strofer citeres til skræk og advarsel.
I "Det 16. og 17.århundredes verdslige danske visesang", Kbh 1950 bd.I, 345 
note 2 nævner Nils Schiørring denne oversættelse. Også Rauffn (og med ham 
vel Melissander) anvender som forlæg den moraliserende version af brudevi
sen fra Mathesius' Hochzeitpredigten.
Schiørrings note 2 side 345 giver iøvrigt den opsigtsvækkende oplysning, 

at Hermans brudevise har fundet indpas i en ligprædiken! Det skulle dreje 
sig om David Chytræus' Oration von der..Frawen Dorothea, Konig Friderichs 
des Ersten zu Dennemarck Tochter, Rostock 1575. Men selv den veltalende 
gejstligheds allegoriserende opfindsomhed har sine grænser. Oplysningen er 
gal. Schiørring synes at have overset, at Det Kgl.Bibl's eksemplar af nævn
te ligprædiken tilfældigvis er sammenbundet med Joh.Mathesius' Hochzeitpre
digten, Nurraberg 1575, hvor brudesangen ikke stikker slet så meget i øjnene.

23. Brandt & Helweg I nr.255. De to nedenfor gengivne strofer citeres efter 
det såkaldte Visbyfragment af Vandrebogen blad K 2. Fotostat Kgl.Bibi.Kbh.

24. Brandt & Helweg I nr.362 efter Lor.Benedichts salmebogstillæg 1586 blad 
262r. Slægtskabet er påvist af Nils Schiørring op.cit. 31.

25. Forlæg og originalitet i Sthens Trøsteskrift 1581, Kirkehist.Saml.1969, 
89ff. Sthens gådefulde navnesalme, Hymn.Medd. 1980, 123ff.

26. Mere om disse refleksioner i Sthens gådefulde navnesalme, HM 1980, 75f.
27. Otto Andrup: Nogle talmonogrammer fra 16. og 17. aarhundrede og deres tyd

ning, Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, III.rk l.bd, 1911,321- 
332.

28. Se "Sthens gådefulde navnesalme", Hymn.Medd.1980, 121ff.

kurzfassung: ein schones epithalamion vom jahre 1572. hans Chri
stensen STHENS DEBUT ALS KIRCHENLIEDDICHTER

VON JENS LYSTER
Im Reichsarchiv in Kopenhagen ist neulich eine umfassende Sammlung von Ein- 
blattdrucken entdeckt worden. Der ålteste Druck ist ein Brautlied aus dem Jah
re 1572, geschrieben vom Pfarrer in Helsingor, Hans Christensen Sthen (1544- 
1610). Das Brautlied ist eine Obersetzung des Hie fur hie fur, fiir eines 
frommen Breutgams thiir (Wackernagel III 1446) von Nicolaus Herman. Die 
Vorlage ist nicht die bekannte Fassung des Liedes in Hermans "Die Historien 
von der Sindfludt" von 1562, sondern eine von der Forschung bisher nicht be- 
achtete moralisierte Fassung, wo die ursprungliche Strophe 15 ausgelassen und 
die Strophe 16 radikal umgedichtet worden sind. Die Vorlage ist in Joh.Mathe
sius' "Hochzeitpredigten" zu finden (die Erstausgabe kam 1563 heraus). Die An-
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derungen konnen sehr wohl nach Hermans Tod (1561) vorgenommen worden sein.
Die zwei deutschen Fassungen von Hermans christlichem Brautlied widerspie- 

geln die Unsicherheit der evangelischen Geistlichkeit: Soli die Kirche die 
traditionelle volkstumliche Hochzeitsfrohlichkeit und allgemeine gesunde 
Menschlichkeit und die damit verbundenen, von der katholischen Zeit ererbten 
Hochzeitsrituale akzeptieren, oder muss sie sie in evangelischem Eifer und 
mit erhobenem, moralisierenden Zeigefinger christlich machen? Der Begriff 
"Tobiasnåchte" erforderte eine Stellungnahme.
Sthens dånische Obersetzung muss als ein Versuch angesehen werden, eine Er- 

neuerung fur das katholische Brautlied "Mariskjold" zu schaffen, nachdem 
evangelische Alternativen (Kontrafakturen von "Mariskjold") bis dahin verwor- 
fen worden waren.

In Strophe 5 in Sthens Obersetzung sind die Worte DER ADAM hervorgehoben.
Es mag ein Pseudonym sein. Die Zahlenwerte dieser Buchstaben nach ihrem Platz 
im Alphabet ergeben die Summe 44. Sthen wurde im Jahre (15)44 geboren und hat 
sich selbst und seinen Jahrgang als Den wahren Adam aufgefasst.

Obersetzer: Povl Kristensen.



OM HANS CHRISTENSEN STHENS BRUDESANG SOM MUSIKALSK KILDE
VED HENRIK GLAHN

Det nyfundne lejlighedsdigt, hvis litterære baggrund Jens Lyster 
har gjort rede for i det foregående, påkalder sig interesse ikke 
blot som bidrag til salmedigteren Hans Christensen Sthens produk
tion, men har - som det fremgår af facsimilegengivelsen side 91 - 
også interesse fra et musikhistorisk og musikalsk synspunkt. Der 
er tale om et hidtil ukendt nodetryk fra Lorentz Benedichts tryk
keri og dermed et supplement til den beskedne bestand af danske 
nodetryk fra det 16. århundrede. I Åke Davidssons arbejde om det
te emne1) registreres fra tiden før 1600 ialt 24 nodetryk, hvoraf
Benedicht tegner sig for de 11. Vi kan altså nu føje nr.12 til

2)den fremragende bogtrykkers produktion på dette område .
Nodetyperne i det foreliggende stykke ses umiddelbart at være 

identiske med dem, Lorentz Benedicht anvender i såvel Hans Tho- 
missøns salmebog som de øvrige med musik forsynede værker. I for
hold til Thomissøn kan nævnes, at brudesangen tre steder anvender 
de ikke i salmebogen forekommende ottendedele, som Benedicht ind
fører ved hjælp af bjælker. Om de - ligesom i et senere tryk - er 
indført i hånden, kan jeg ikke afgøre3).

Som musikhistorisk kilde er brudesangen tillige værd at hæfte 
sig ved, fordi den bringer en firestemmig sats. Antallet af hid
til kendte polyfone tryk fra det 16. århundrede er unægtelig også 
beskedent, nemlig tre enkelttryk, der alle ligesom dette er udgå
et fra Benedichts værksted. Det drejer sig om to småskrifter med 
noder af Ribe-rektoren (den senere biskop sammesteds) Peder Hege- 
lund: "Argumenta resurrectionis corporum" (med udsættelse af Jeg 
ved en urt så dejlig og bold fra Thomissøns salmebog - jfr. Den 
danske koralbog nr.212) og "Exempla regulæ" (med udsættelse af 
den franske psaltermelodi til Ps.150), begge trykt i året 1578 og 
i begge tilfælde for fire stemmer4). Hertil kommer et mere pom
pøst værk for seks stemmer af den iøvrigt ret inferiøre tyske 
komponist Abraham Prætorius, der i en periode var medlem af det 
danske hofkantori, og som med denne komposition, "Harmonia gratu- 
latoria nuptiis..", trykt 1590, har sat toner til et hyldestdigt
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i anledning af den danske Prinsesse Annas giftermål med Jakob VI 
af Skotland (senere Englands Jakob I). Det motetagtige stykke lod 
Benedicht trykke i seks stemmebøger, der i dag kun findes som 
komplet unikum i British Museum5^. Men vi kan på denne baggrund 
konkludere, at Sthens brudesang for fire stemmer indtil videre må 
betragtes som det første tryk i Danmark med flerstemmig musik, 
hvilket naturligvis ikke må forlede nogen til at tro, at der ikke 
herhjemme har været dyrket flerstemmig musik før 1572! Men den 
kender vi kun gennem håndskrifter*^.

Brudesangens firestemmige sats er nedenfor overført til moderne 
notation, let at spille for den, der kan klare en koraludsættelse.

er baade gaat oc tuet oc vd
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Med denne genre er satsen tydeligt beslægtet både i kraft af det 
overvejende akkordiske forløb og ved, at visens hovedmelodi lig
ger i sopranen, i Discantus.

Ligesom digtet har melodien sit forlæg i Nicolai Hermans vise 
Hiefiir, hiefiir vor eines frommen Bråutgams Thiir fra "Die Histo
rien von der Sindfludt" 1562. Herfra gengives tonerne, som er

7)forsynet med teksten i de to første strofer:

? r ;' r - f f'; -s J ; r r
(l) Hie-ftir, hiefCir vor eines frommen brautgams thtir/ mit seiner

&
braut die ihm vertraut, in ztichten und in eh-ren GottI V— vlV-J—t—4- J « li 2- J ; i
wSll sie segen und meh-ren. (2) Die braut die wolln wir

& J'f J • f1;t t=t
singen an in zuchten und in eh-ren samt ihrem lieben brauti-

s ^ j i i
garn in zuchten und in eh-ren. Gott wbll sie segen und meh-ren,

Det er indlysende, at de efterfølgende 14 strofer "går på" den 
melodi, som er sat til anden strofe (i øvrigt kun afvigende fra 
første i begyndelsesliniens udformning), og som med enkelte vari
anter er fulgt i den danske version, hvilket jeg skal vende til
bage til. Men lad os her først knytte et par ord til den melodi
tradition, brudesangen afspejler. Det er nemlig ikke blot i den
ne visemelodi fra Nicolai Hermans samlinger, at et enkelt folke
ligt durpræg kommer til udtryk. En stor del af de øvrige o. 20 
melodier, som knytter sig til Hermans åndelige viser, har en
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lignende næsten barnlig enfoldig karakter, holdt inden for et ret
8)lille toneområde og let fattelige . De svarer derfor helt til 

visernes funktion, som først og fremmest tjente dagliglivets, sko
lens og hjemmets andagt og lejligheder, ikke primært kirkens, selv 
om flere af dem siden optoges i kirkens sangbøger. Som et velkendt 
eksempel kan nævnes DDK 351: 0p3 alle, som på jorden bor, som 
Herman bringer første gang til "ein Christlicher Abendreihen, - 
Kommt her, ihr lieben Sohwesterlein, an diesen Abendtanz.. (155$) 
og siden forbandt med julevisen Lobt Gott, ihr Christen alle 
gleioh - af Hans Christensen Sthen omsat til dansk i Nu vil vi 
sjunge og være glad, Sthens kilde var her samlingen "Die Sontags
Euangelia", Wittenberg 1560, som vandt stor popularitet og senere

9)- helt frem til 1607 - udkom i ikke mindre end 10 oplag
Næsten tilsvarende udbredelse fik Hermans "Historien..", hvor

fra brudesangen er hentet; og som et karakteristisk, men forment
lig mindre kendt eksempel på den omtalte visetone skal jeg gengive 
melodien til den sang, "darin man bitt Gott Christliche Schulen 
und Lehrer erhalten wolle":

Efter N. Herman Historien ... 1563.

|s^ J 1.J "iU r T'
Herr Chri-ste der du seTbs bestelst Kirchen und Schulen/ und

fe— ! | 4_1 e # . Jp_ ø \ ø 1 t v l-j . -1-hr —<sU --J—£— a ^--J--“--0-

sie er-helst/ Wir bit-ten dich durch deine gut/ All Christli-

\n k t fF----

1

A -K*- *

che S c hu- len be- Mit.

Både tekst og melodi er her som i de øvrige nævnte Herman-sange 
udløber af en genre, som allerede Luther udnyttede i sin "Kinder
lied", Vom Himmel hoch da komm ioh her. Men det er navnlig i den 
senere del af det 16.århundrede, denne verdsligt farvede kriste
lige visetradition udvikles på tysk grund, herhjemme først og
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fremmest formidlet af Sthen med udnyttelse af såvel tyske som 
danske visemønstre .

Udsættelsen af brudesangen i det danske tryk giver ikke anled
ning til indgående kommentarer. Vi lægger mærke til, at komponi
sten hist og her har fikset lidt op på melodien i forhold til 
Hermans version, men varianterne knytter sig blot til omkvædets 
kadencer lin.2 og 5. De er næppe udtryk for en omsyngningsproces. 
I hvert fald er afvigelserne fra forlægget i de afsluttende tak
ter i udpræget grad produkt af til overflod velkendte kadence
floskler fra tidens polyfone korsang.
Hvem der så har tilvirket den enkle, måske lidt amatørmæssige, 

men dog net klingende udsættelse, må vi af gode grunde lade stå 
åbent. Vi har lov til at gætte på en af de stedlige organister 
ved Set. Olai i Helsingør. Organistbogen oplyser, at organisten 
Peder Hansen i 1572 afløstes af organisten Jakob, - mere ved vi 
ikke derom. Men muligheden for at det er Hans Christensen Sthen 
selv, der står bag, skal da heller ikke udelukkes. Alt tyder på, 
at han var både musikalsk og musikkyndig.
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kurzfassung: uber hans Christensen sthens brautlied als musikali-
SCHE QUELLE. VON HENRIK GLAHN.

Ein neuentdeckter Einblattdruck aus dem Jahre 1572 von dem kopenhagener Buch- 
drucker Lor.Benedicht ist bemerkenswert als musikgeschichtliche Quelle dadurch, 
dass er eine Kirchenliedmelodie in vierstimmigem Satz wiedergibt. Damit ist 
die Anzahl der bekannten dånischen polyphonen Drucke aus dem 16.Jahrhundert 
auf vier gestiegen. Diese letzte Entdeckung ist sogar die ålteste. Der vier- 
stimmige Satz des Brautliedes wird in moderner Notation wiedergegeben. Die 
Hauptmelodie des Liedes liegt in der Sopranstimme, "Discantus". Nicht nur der 
Text, sondern auch die Melodie hat ihren Ursprung in dem Brautlied von Nic. 
Herman Hie fur hie fur, vor eines frommen Breutgams thur aus "Die 
Historien von der Sindfludt", 1562.

Im Verhåltnis zu der ursprunglichen Melodie hat der dånische Bearbeiter - 
vielleicht der Pfarrer Hans Christensen Sthen (1544-1610) selber oder der Or
ganist der Gemeinde - die Kadenz des Refrains in Linie 2 und 5 geåndert. Her
mans einfåltige und leicht verståndliche Melodien, die sich mit einer volks- 
tdmlichen Dur-betonung innerhalb eines kleinen Tonenbereiches halten, haben 
offenbar Sthen gefallen. Uberhaupt ist Sthen derjenige, der besonders die 
deutsche, weltlich gefarbte christliche Liedtradition hier bei uns vermittelt.

Obersetzer: Barbara Lyster.
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