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A R E T
Gud, Du som kaldte ved Dit ord 
af verdensdybet frem vor jord - 
et fnug blandt stjernetåger, 
men dog med bjerge, moser, myr, 
med glatte fisk og lådne dyr 
og skarpe, hvide måger -

Du skabte året med dets gang: 
et forår fyldt med blæst og sang 
til hjerters iltre hamren - 
den sene sommers dybe glød - 
en høstlig anelse om død 
i vinterstormens jamren.

I årets fald vi fandt vor form: 
at fældes i en nattestorm 
som græs mod brede klinger.
Vi så som i et troldespejl 
bag alt kun døden med sin segl 
og sorgens ravnevinger.

Fra væld hinsides tid og sted 
kom Du i sårbar udsathed 
og delte vore dage.
Den skal, som om vort liv var lagt 
blev sprængt af kærlighedens magt 
trods grå dæmoners klage.

Da bristed håbløshedens spind 
som mosebryg i forårsvind 
til lærkens jubelsange.
Som spektrets farver af Din hånd 
opstår i blod Din helligånd 
i ild til kimeklange.

I lys står verden nyskabt frem 
som spiren sprænger avnens gem 
og grønnes, gror og trives 
ved ordet om. Du er hos os, 
og aldrig skal - vor død til trods - 
ud af Din hånd vi rives.

Lisbeth Smedegaard Andersen
Fra samlingen "År og Dag", Privattryk 1983.
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BUEN OVER KIRKEDØREN

1.Mosebog 8,22-24, 9,12-16.
GT-læsning 15. s.e.trin.

Buen over kirkedøren, 
buen ind til kirkens kor, 
bringer bud om Herrens nåde, 
bærer genklang af hans ord: 
løftet, som til Noah lød, 
da han, frelst fra dom og død, 
offerild på altret tændte 
og sin tak til himlen sendte.

Buen over kirkefolket, 
lysende fra egn til egn, 
spejler buen, Herren tændte 
som barmhjertighedens tegn - 
som, når himlen mørkner til, 
i vor angst os trøste vil: 
ingen skyldner skal hernede 
drukne i sin skabers vrede!

Buen over Herrens døbte, 
himmerigets solopgang, 
fra langfredags dybe mørke 
og vor frelsers kors udsprang - 
bærer påskemorgens glans, 
bæres selv af værket hans - : 
frygtes skylden, frygtes døden, 
hjertet nær er nådesgløden.

Lad da storm og vinterkulde 
sønderbryde somrens pragt, 
dagen fra sit værk afløses, 
lyse nattens stjernevagt, - 
lad os så - og se mod høst, 
livet tro i nød og lyst: 
som vor Faders er vi regnet, 
nådigt i hans hånd indtegnet!

Lad da under kirkebue 
os gå ind, hvor pagtens ord 
nyt og dog årtusindgammelt 
skaber glans i skib og kor, 
løser nadverfest og dåb 
ind til glæde, tro og håb, 
så med lovsang uden lige 
hjerter løftes mod Guds rige.

Jørgen Michaelsen
Fra samlingen "I festens hus". Eget forlag,

19 82.
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SALMEBOG OG SALMESANG
GRUNDTVIGS ANMELDELSER AF INGEMANNS HØ IMESSE-RSALMER (1825) 
OG P.A. FENGERS UDGAVE AF KINGOS SALMER (1827)

VED PETER BALSLEV-CLAUSEN

INDLEDNING

N.F.S. Grundtvig skrev i de fire år fra 1825 til 1828, da han 
sammen med A.G.Rudelbach udgav The ologisk Maanedsskrif t en række
stærkt engagerede anmeldelser af 182o-ernes teologiske litteratur. 
Grundtvig nøjedes ikke med at referere og vurdere de værker, han an
meldte, han tog også stilling til de problemer, der var oppe i ti
den, og som han selv tumlede med. Han opfattede sine anmeldelser 
som bidrag til den debat, de anmeldte værker enten afstedkom eller 
selv var indlæg i. Både anmeldelserne og det anmeldte var for Grundt
vig dele af en historisk-dramatisk sammenhæng. Han tog i sine anmel
delser de anmeldte værker på kornet ved bl.a. at forfølge deres tan
kegang ud i dens konsekvens, hvadenten det var med eller mod forfat
terens hensigt. Samtidig kunne han tilsyneladende forlade værkets 
sammenhæng for at forfølge associationer uden direkte betydning for 
vurderingen af det pågældende værk. Det kendteste eksempel er den 
anmeldelse af H.N. Clausens Catholioismens og Protestantismens Kir- 
keforfatningt Lære og Ritus , der blev udgivet som en selvstændig
publikation, Kirkens Gienmæle (1825) ; men det samme gælder de to

4)anmeldelser af henholdsvis B.S. Ingemanns Høimesse-Psalmer (1825)
5)og P.A. Fengers udgave af Thomas Kingos Psalmer og aandelige Sange 

(1827), der her skal undersøges.
I det følgende vil først Grundtvigs brevveksling med B.S. Ingemann 

og P.A. Fenger i forbindelse med de to anmeldelser blive refereret: 
Efter en omtale af Grundtvig-forskningens behandling af anmeldelser
ne følger en systematisk gennemgang og analyse af dem med henblik 
på en bestemmelse af Grundtvigs opfattelse af problematikken omkring 
salmebog og salmesang som et udtryk for den kirkelige situation i 
tiden omkring Kirkens Gienmæle frem til efteråret 1827. Til sidst 
bringes Grundtvigs hidtil utrykte udkast til anmeldelsen af Inge
manns Høimesse-Psalmer.
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GRUNDTVIGS BREVVEKSLING med B.S. INGEMANN OG P.A. FENGER.

Da Ingemann sommeren 1825 havde fået sine tiøimesse-Vsalmer udgivet, 
sendte han dem til sin ven N.F.S. Grundtvig. I et følgebrev dateret 
juli 1825 skriver Ingemann, at hensigten med dette brev, "er 
egentlig kun at ledsage mine Salmer til dig og at sige dig et ven
ligt Broderord i denne Anledning". "Du er", fortsætter han, "af 
alle mine Venner den, jeg nødigst vilde række en Salmebog, hvorom 
jeg ikke i det mindste selv haabede og trode, at den var en tro 
kristelig Gjenklang af mine bedste og inderligste Følelser, og at 
den med Guds Hjælp kunde være til Opbyggelse og Velsignelse for 
fromme kristelige Gemytter. Hvorvidt jeg i det hele har opnaaet 
Hensigten, vil Fremtiden lære. Hvad Bogen medbringer af mine Mang
ler og Skrøbeligheder, kan jeg des værre ikke selv vide, førend jeg 
har grebet det Lysets og Sandhedens Klenod, jeg stræber efter. Me
get, kan jeg vel vide, kunde have været frommere og opbyggeligere, 
hvis jeg havde haft Evne som Vilje, eller rettere, hvis jeg altid 
havde haft Kjærlighed og Sjælsstyrke nok til at fremkalde og fast
holde Aanden. Mangen Gang har jeg dog med Vished og Glæde følt, at 
den var mig nær; og det er min Trøst og mit Haab, naar jeg tænker 
paa, hvor lidet menneskelige Ord ere i Stand til at ophøje den Me
ster og Herre, vi lovprise". Ingemann tilføjer, at han vil håbe,
"at Bogen vil blive en Anstødssten for mange", for "havde den ikke 
det til fælles med det Sandhedens Ord, hvorpaa den er grundet, da 
kunde den vist ikke have Liv og Aand i sig til Velsignelse". Og han 
slutter omtalen af sine salmer med et "Og nu i Guds Navn læs, og 
sig mig den Mening uden Forbehold og uden Skaansel, hvor du tror, 
jeg har fejlet eller slumret'.".

Det er påfaldende, så åbent og ærligt Ingemann her skriver til 
Grundtvig. Han foregriber i virkeligheden meget af den kritik, ikke 
alene Grundtvig, men også en senere tid har rettet mod Høimesse- 
Psalmerne, og han gør det samtidig med, at han beder Grundtvig, som 
han godt ved, vil være salmernes stærkeste kritiker, om uden forbe
hold at sige ham, hvad han mener om dem. Han gør det i tillid til 
Grundtvigs saglighed og loyalitet. Han ved, at Grundtvig går lige 
til sagen, og at han sætter den ind i dens rette sammenhæng med kir 
ke, Bibel og kristendom.

7)Grundtvig svarer i slutningen af august . Desværre mangler bre
vets første blad, hvor Grundtvig tilsyneladende ret detaljeret omta 
ler og vurderer en række af samlingens salmer. Bevaret er en bemærk
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ning om, at Grundtvig kunne tænke sig, at Danmark vil gøre "Gud,
Retfærds Gud, du hellige, du høie'." ' til sin uforanderlige
Skriftemaalssalme". I denne sammenhæng nævner han, at salmerne

9)"Troens Pris, som flytter Bjærge" , "Jesu Graad ved Verdens
Latter" og langfredagssalmen ^ sammen med påskeversene "Eng-

12)len i de hvide Klæder" er de salmer, der "mest har slaaet mig".
Derefter går Grundtvig over til at omtale den situation, der er op
stået, ikke mindst for ham selv, ved H.N. Clausens ("den unge Clau
sen") udgivelse af sin bog om Catholocismens og Protestantismens
Kirkeforfatning, Læ.re og Ritus. Da Grundtvig skrev sit svarbrev til

13)Ingemann, var han allerede i gang med at skrive Kirkens Gienmæle , 
der udkom ganske kort tid efter, mandag den 5. september 1825, og 
hvis hovedtanker, opgøret med rationalismen og henvisningen til 
kirken og dens bekendelse, refereres i slutningen af brevet. Det er 
kampsituationen omkring "den mageløse opdagelse", der får Grundtvig 
til at vurdere Ingemanns salmer så positivt, som han gør, på trods 
af alle de indvendinger, han i forlængelse af Ingemanns egen vurde
ring har overfor dem.
Efter brevet til Ingemann er Grundtvig gået i gang med at skrive

14)en egentlig anmeldelse . Det må være sket nogenlunde samtidig 
med, at uvejret omkring Kirkens Gienmæle og den deraf følgende kir
kekamp brød løs. Grundtvig så i Ingemann en kampfælle og ønskede at 
bruge anmeldelsen til at give udtryk for kirkelige og kirkepoliti
ske synspunkter. Efter at have skrevet anmeldelsen, eller i hvert 
fald størstedelen af den, færdig, lagde han den imidlertid til side 
og begyndte forfra på en ny, der er mere afvejet i sine formulerin
ger og bredere i sin vurdering. Denne anmeldelse blev bragt i Theo- 
logisk Maanedsskri ft hind. 3, hefte 2, s.156-162. Dette hefte af må
nedsskriftet udkom onsdag den lo. november 1825, og anmeldelsen må 
derfor være skrevet færdig senest en uges tid i forvejen, måske sam
tidig med, at Grundtvig modtog det brev fra Ingemann, der er dateret 
Sorø, torsdag den 3. november 1825 . Ingemann udtrykker i dette
brev først sin sympati med Grundtvig i hans kamp og "krigeriske Færd 
for Kirken og dens Lære". Han siger derefter "Tak for dit sidste kjær- 
ligeBrevog for, hvad du sagde mig om Salmerne! At de kun vare stille 
Hjærtesuk, og at min Længsel efter Aanden og Guds Rige deri var stær
kere end mit Haab om at have fundet Kingos Orgel eller Davidsharpen, 
det er vist nok, og jeg er langt fra at fordre, at min Skjærv til 
Kirkens Kiste skal gjælde for en Skat; jeg gav, hvad jeg havde, og 
jeg vil takke Gud, som det Sennepskorn, jeg udkastede, kun kan bli-
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ve en Kvist, hvori en af de fattigste Fugle kan bygge sig Rede".
Dette brev har fortalt Grundtvig, at han var loyal i sin bedømmelse 
af salmerne, og at hans og Ingemanns vurderinger var i samklang med 
hinanden, både med hensyn til salmesamlingen som sådan og dens sam
menhæng med den kirkelige situation.

To år senere anmeldte Grundtvig P.A. Fengers udgave af Psalmer og 
aandelige Sange af Thomas Kingo, der udkom 1827. I mellemtiden var 
han som følge af H.N. Clausens injuriesag mod ham blevet underkastet 
censur, ligesom han havde søgt og fået sin afsked efter stiftsprovst 
Clausens forbud mod brugen af hans salmer ved looo-års festen for 
kristendommens komme til Danmark.

Også denne anmeldelse var en blanding af en egentlig anmeldelse 
og et indlæg i den løbende kirkelige debat bl.a. derved, at Grundt
vig benytter anmeldelsen til at gentage det forslag om løsning af
sognebåndet ved kirkelige handlinger, som tidligere på året 1827

16)havde været fremsat i den del af artiklen Om Religionsfrihed , 
som censuren havde undertrykt. I et brev, som Grundtvig skrev til 
P.A. Fenger efter at han havde afsluttet anmeldelsen, og som er da
teret lørdag den 15. december, skriver han: "I Gaar sluttede jeg en 
lang Anmeldelse af Kingos Psalmer, hvori De ei skal blive feed, af 
Rosen De faaer, men hvori De derfor vist ei med mindre Glæde vil 
see hele Psalme-sagen optaget saa godt, jeg det formaaede!" . 
Grundtvig er her ærlig overfor den sikkert lidt skuffede P.A. Fen
ger, der dog havde tilegnet Grundtvig sin Kingo-udgave: det er den 
kirkelige situation og dermed hele den sammenhæng, som udgivelsen - 
og anmeldensen - var en del af, der interesserer Grundtvig. Den of
fentlige censor P. Eberlins trykketilladelse er dateret "I Kjøben
havns Politiret den 24de Februar 1828" og anmeldelsen blev trykt i 
Theologisk Maanedsskrift bind 13, hefte 1, s.1-36, som udkom mandag 
den 9. juni.

GRUNDTVIGFORSKNINGENS OMTALE AF DE TO ANMELDELSER

Grundtvigs anmeldelser af Ingemann og Kingo har siden 192o-erne fun
det deres faste plads i forskningen. F. Rønning gør i Dansk Salmesang

18)gennem Tiderne (1928) opmærksom på, hvordan Grundtvig i sin Kin-
go-anmeldelse hundrede år tidligere skitserer hovedlinierne i sit syn 
på salmesang og salmedigtning. Det er først og fremmest Grundtvigs 
syn for salmen som folkelig sang, der interesserer Rønning. Han refe
rerer, hvordan Grundtvig afviser Evangelisk-kristelig Psalmebog fra
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1798 (E) og dens salmer som ufolkelige (C,15-16) for derefter at 
slå fast, at al salmesang skal være folkelig (C,31 f) , hvilket er 
en forudsætning for en levende kirkesang (C,4 f). Grundtvig ønsker 
ikke en tilbagevenden til de gamle salmebøger (C,13), men en erken
delse af, hvor svært det var for Grundtvigs samtid at skrive folke
lige sange (C,28, måtte føre til en positiv vurdering af ikke mindst 
Kingos salmer (C,3o ff). En snes år senere tager Magnus Stevns i 
Grundtvig og Kingos Salmer (1949) sit udgangspunkt i Grundtvigs
gendigtning af Kingos salmer. Grunden til, at Grundtvig gendigtede 
Kingos salmer og ikke lod dem stå nogenlunde som Kingo selv havde 
skrevet dem, var dels, at de digterisk værdifulde Kingo-salmer hav
de stor genkendelsesværdi, hvorfor folk gerne sang dem, dels at 
Grundtvig egentlig helst lod sig inspirere af andre, når han skrev 
sine digte og salmer. Grundtvig fandt, at Kingo var så overbevisen
de meget bedre end E, at hans salmer både på grund af deres stil 
og deres - bibelske - indhold var i stand til at fortrænge de ratio
nalistiske salmer. Hertil kom, at Kingos salmer i modsætning til 
E's var folkelige. Jørgen Elbæk lægger i sin gennemgang af Grundtvig 
og de latinske salmer (1959) vægt på Grundtvigs sondring mellem
det universelle i salmedigtningen på den ene side og det individuel
le på den anden side, og han påviser, at salmer og salmedigtning 
for Grundtvig nødvendigvis må være såvel principiel som historisk 
og geografisk universel.

I modsætning til Rønning, Stevns og Elbæk inddrager Kaj Thaning
Ingemann-anmeldelsen fra 1825 i sin redegørelse for udviklingen af

21)Grundtvigs salmebegreb i "Menneske først og kristen saa - " fra
1963. Ingemanns højmessesalmer omtales her som et vidnesbyrd om, at 
"Herren vil lægge en ny Sang i Danas mund", og med inddragelse af 
det utrykte udkast til anmeldelsen karakteriseres Ingemanns salmer 
som svagere end Kingos, men ikke desto mindre som bærere af den æg
te, kirkelige salmetone. Thaning henviser i sin omtale af Kingo- 
anmeldelsen til Grundtvigs udtalelser om, at Kingo ikke skal genta
ges uændret, men tages som et frugtbart og nødvendigt udgangspunkt 
for en ny dansk salmebog og salmedigtning. "Opdagelsen af 1825 be
tyder", fortsætter Thaning (s. 572), "hvad salmebedømmelsen angår, 
en understregning af det demokratiske, hensynet til "almuen", og af 
det økumeniske, det "almeen-christelige"". løvrigt gør Thaning op
mærksom på Grundtvigs ønske om en folkelig salmesang med et mere bi
belsk og teologisk rigtigt indhold end salmerne i E. Under henvis
ning til Grundtvigs positive omtale af E's naturlige teologi (ska-
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belsesteologi), s. 31, finder Thaning, at "den interesse for natur
lig gudserkendelse, som har præget Grundtvig især fra 1824 til nu, 
bevirker .. en påfaldende anerkendelse af den nye salmebog". Thaning 
konkluderer, at "der er over denne anmeldelse en roligt reflekteren
de holdning", samtidig med at der ikke i anmeldelsen er noget, der 
kunne tyde på et "personligt initiativ i retning af selv at ville 
formere de danske salmer, kun lyst til at forkorte og hist og her 
forbedre de gamle, eventuelt oversætte "en tysk eller latinsk Psal- 
me"", og til slut omtales Grundtvigs instinktive, endnu ikke teolo
gisk begrundede, ubehag ved Kingos bodssalmer.

Jørgen Sørensen omtaler i sin afhandling fra 1964 om Grundtvig og
22)ældre dansk salmedigtning først sammenhængen mellem Ingemann-

anmeldelsen 1825 og den kirkekamp, der var begyndt ikke to måneder 
tidligere med Grundtvigs udsendelse af "Kirkens Gienmæle": nu er 
tiden kommet, hvor menigheden skal vælge, også om den vil have en 
kristelig eller en ukristelig salmebog, og det var Grundtvigs håb, 
at øvrigheden ville tillade menighederne at vælge en ny, sand, kri
stelig salmebog. "Som "Kirkens Gienmæle" var Grundtvigs udfordring 
til den rationalistiske teologi, er dette hans udfordring til den 
rationalistiske salmesang" (s.58). Herefter gør Jørgen Sørensen re
de for, hvordan Grundtvig siden 1811/1812 har ændret sit angreb på 
den rationalistiske salmedigtning fra det teologiske til det poeti
ske: tidligere tog Grundtvig sit udgangspunkt i det poetiske, men 
hovedangrebet gjaldt den dårlige teologi, nu er det omvendt, "det 
nævnes, at der er brist i det moralske og dogmatiske, men hovedan
grebet rettes mod dens manglende æstetiske kvalitet" (s.59). Idet 
han henviser til det utrykte udkasts skelnen mellem kirken og 
"Konst-Academiet" sammenfatter han, at en salme efter Grundtvigs 
opfattelse ikke blot skal være poesi, "den skal være traditionsbe
stemt poesi" (s.6o). Om Kingo-anmeldelsen skriver Jørgen Sørensen, 
at i den samler Grundtvig sine hidtidige synspunkter om salmer og 
salmesang, "den er langt mere end en anmeldelse, den er en afhand
ling om salmebegrebet og salmehistorien i Danmark" (s.6o). Derefter 
refereres Grundtvigs kritik af E udfra de kriterier for en god sal
me (bog), som han formulerede allerede 1811/1812: den er hverken poe
tisk, bibelsk eller folkelig. Derefter henviser Jørgen Sørensen til 
Grundtvigs karakteristik af den ældre danske salmedigtning og de 
forskellige kirkesalmebøger, og han hefter sig ved den høje værdsæt
telse af Kingo på baggrund af Grundtvigs senere udtalelser og den 
overraskende positive vurdering af Brorson. Grundtvigs kritik af E
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nævnes, men også den positive bemærkning om, at E i modsætning til 
de ældre salmebøger har naturlig teologi i sine salmer. Ligeledes 
refereres Grundtvigs mange kritiske sidebemærkninger om ikke mindst 
Kingos salmer; både hvad de gamle salmebøger og E angik, mente 
Grundtvig, at det var nødvendigt med rettelser, men de skulle "fore
tages ud fra indgående kendskab til traditionen og ikke efter den 
for øjeblikket herskende æstetiske retning" (s.63).
Anders Malling omtaler ganske kort Grundtvigs Kingo-anmeldelser

i sin artikel "N.F.S. Grundtvig" i Dansk Salme Historie bind 6 23)(1971) . Malling omtaler Grundtvigs beundring for Kingo, selvom
han ikke ønskede at få hans salmebog genindført. E kunne dog heller 
ikke bruges, da den manglede både poesi, bibeltroskab og folkelighed. 
En god salmebog må have de tre egenskaber, som E mangler, og Mal
ling henviser til Grundtvigs forslag om, at en ny salmebog først 
og fremmest skulle sammensættes af gode, gamle salmer.

Erik A. Nielsen kommer i sin artikel om Ingemanns romantiske kri
stendom ind på Grundtvigs Ingemann-anmeldelse, hvor han især
gør opmærksom på Grundtvigs karakteristik af Ingemanns salmer som 
"Poenitentse-Psalmer", der på den ene side minder om biskop Absalon, 
når han efter overstået vendertogt holdt sin første gudstjeneste og 
på den anden side leder tanken hen på israelitternes sang ved Baby
lons floder. Ingemanns salmer vækker forhåbninger om en ny salme
sang, som de dog ikke selv var en del af. Grundtvigs kritik af Inge
manns højmessesalmer var, skriver Erik A. Nielsen, venligt formule
ret, men skrap I

DEN FOLKELIGE BAGGRUND

Grundtvig indleder sin trykte anmeldelse af Ingemanns Høimesse-Psal- 
mer (B) med en beskrivelse af den danske salmesangs folkelige forud
sætninger. Grundtvig skelner mellem forskellige lag, der tilsammen 
udgør den folkelige situation. Det nederste, grundlæggende lag, det 
fundamentalt-folkelige er "den Nordiske Menneske-Natur" (B, 156),
der er karakteriseret ved en dyb alvor, der ytrer sig i længsler,

24)som kun en evig og fuldkommen glæde kan tilfredsstille . "Den 
Nordiske Natur" vil "heller en Vinter-Aften betragte den dybe stjer
neklare Himmel selv, end de deilige Theater-Malerier af vor Gjøgle- 
Verden i konstig Belysning"; derfor befinder den sig bedst på de 
"gamle indbydende Gang-Stier, gjennem grønne Skove og bølgende Agre, 
som nu, snart i et Aartusinde, har ogsaa været Kirke-Stier". Det er
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grunden til, at Grundtvig kan sige, at hvis der er "nogen Hedninge- 
Stamme, hvis christnede Skjalde har ligesom et Privilegium paa at 
flyve op og sætte sig lige under Kong David, da er det unægteligt 
den, til hvilken vi høre, saafremt vi ellers er i Slægt med vore 
Fædre" (B, 157). Med det "attende Aarhundredes lystige Letsindig
hed" (B, 156), der bl.a. resulterede i Evangelisk-kristelig Psalme- 
bog fra 1798 (E) i tankerne, glæder Grundtvig sig imidlertid over, 
at den "Danske Green paa Nordens Ygdrasill" sidder langt nærmere 
roden end toppen, sådan at det er naturligt for de danske skjalde 
at slå følge med David, når han tæt ved jorden synger sine bodssal- 
mer i sæk og aske . Den danske gren på Nordens Ygdrasill er, nær 
som den er ved den jord, som træerne skyder frem af, ikke hoved-, 
men fjerte-grenen; derfor kan de danske skjalde (eller sang-"Fugle") 
synge med liv og håb selvom, eller måske netop fordi, de ikke fly
ver "høiere end Bøgen groer". Det, der kunne se ud som den danske 
folkekarakters begrænsning, er i virkeligheden en styrke i en situa
tion, hvor det gælder om at overvinde oplysningens og rationalis
mens menneskelige selvovervurdering.

Denne nordiske - og danske - menneskenatur er baggrunden for at 
forstå, hvad det var, der skete, da E blev indført. Men her spille
de, mener Grundtvig, forskellen mellem de forskellige lande og lands
dele ind. I modsætning til de sejge og trodsige jyder, der ikke var 
til sinds at give afkald på den frihed, øvrigheden havde givet dem - 
her i spørgsmålet om indførelsen af E i stedet for Kingos Salmebog 
(K) (A,2, B,16o f, C,4 f) - gav de blidere sjællændere efter for
præsternes og godsejernes ønske om at få E indført. Det betød dog 
ikke, at de modige jyder havde større poetisk forståelse end sjæl
lænderne, tvært imod. At jyderne holdt fast ved K og derved sikrede 
den levende kristendom i Jylland, viser, at "selv de mest upoetiske 
Danske kan skille Viin fra Vand". At de kunne det, skyldes deres 
nordiske menneskenatur, der også er de sjællandske bønders ubevid
ste forudsætning for deres passive reaktion mod E. Salmebogsskiftet 
var en kirkelig katastrofe for Sjælland, hvor der "udentvivl var 
den meste levende Christendom at begrave og begræde", for på Sjæl
land, hvor "Kvinden har det bedste Hoved, og Manden det blødeste 
Hjerte, her er det aabenbar langt mere den ny Psalmebog, og den ny 
Lærebog ' , end den ny Prædiken y, der har tømt Kirkerne, og for
anlediget en Slægt, hvis Ligegyldighed for alt Aandeligt, og hvis 
øieblikkelige Glemsel af det Gudelige, de nødes til at nemme ', 
er saa mageløs, at man vel selv maa have været Landsbypræst i Sæl-
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land for at troe detl" (C,5). Grundtvig taler her af egen erfaring.
Fra Tyregod og Udby kendte han henholdsvis jyder og sjællændere fra
tiden før, og som tidligere præst i Udby og Præstø havde han et
førstehåndskendskab til de kirkelige forhold på Sjælland fra tiden

29)efter indførelsen af E . Ikke desto mindre er det hans "Haab, 
at mange Menigheder vil mødes i et Ønske, der er alle danske Christ- 
ne medfødt", nemlig ønsket om at få en "tilstrækkelig Samling af 
gamle og nye Psalmer udgivet" (B,162).

Indførelsen af E var skæbnesvanger ikke alene på grund af dens 
indhold, men også fordi den afbrød den folkelige tradition på det 
kirkelige område (C,3 ff). Denne tradition havde oprindelig været 
mundtlig. Kun få bønder havde kunnet læse, og de der kunne det, 
gjorde det ikke gerne. Derfor var den kirkelige tradition stadig i 
langt overvejende grad mundtlig, og "saa maa det i Grunden altid 
være, naar Christendommen skal være levende". Man kunne sin kate
kismus og sin salmebog. De første brud i traditionen kom, da bøn
dernes børn skulle i skole og lære at læse og regne. Det fjernede 
dem fra hjemmenes mundtlige og dermed fælles tradition, hvilket 
"hemmede den levende Forplantelse af Mødrenes Christendom". Mange 
præster og skolelærere var dog i stand til at samarbejde med hjem
mene og "træde de Unge i Moders Sted". Det gik, så længe man læste 
og sang efter de samme bøger, som forældrene kendte. Men da både 
lærebog (katekismus) og salmebog blev skiftet ud omkring århundred
skiftet, havde forældre og børn ikke længere noget at tale sammen 
om; forældrene kendte ikke de nye bøger, og de kunne ikke være sik
re på, at det, de selv havde lært og levet på, stadig var godt nok 
(jfr. C,33), og børnene kunne ikke mere synge salmerne sammen med 
deres forældre. Da praktisk talt alle salmerne i E var nye - salme
bøgerne var tilmed svære at få fat på - og da mange degne var usik
re i melodierne, var resultatet givet på forhånd: det åndelige liv 
døde ud, og endnu i 182o-erne oplevede Grundtvig, at de gamle sjæl
lændere "hulke naar de høre Kingos Høitids-Psalmer".
Også forholdet mellem folkelig sang og kunstsang kommer Grundtvig 

ind på (C,15), idet han gør opmærksom på vanskeligheden ved at lære 
landsbyungdommen at læse salmer over en vis sværhedsgrad, eksempel
vis salmer med lange og ordrige strofer, "og hvem vil lære en heel 
Menighed at synge, at fatte og at ynde dem!". Det samme gjaldt kunst
færdige og dermed svært tilgængelige salmemelodier, der, det havde 
erfaringen vist, ikke egnede sig til menighedssang, hverken i by el
ler på land.
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salme(bogs)arven

"Der er", skriver Grundtvig i forarbejdet til anmeldelsen af Inge- 
manns Høimesse-Psalmer (A,l), "efter min Forstand, intet folk i Chri- 
stenheden saa rigt paa dybe, deilige, christelig og oplivende Psalmer, 
som det Danske, hvis Kingo og Brorson alene,i mine Øine fordunkle 
alle Psalmister paa de nye Tungemaal". Grundtvig tænker også her på 
de gamle salmers digteriske værd, men udgangspunktet for hans be
dømmelse af dem er ikke litteraturhistorisk, men en erkendelse af, 
at har man "Tro og Haab tilfælleds med den gamle Kirke, maa man nød
vendig ogsaa have stor Forkjærlighed for de gamle Psalmer, der le
vende udtrykke de Christnes deraf (d.v.s. af tro og håb) udspringen
de Tanker og Følelser" (C 26). Der er i Grundtvigs forhold til de 
gamle salmer tale om en "Barne-Kjærlighed til hvad der har huget 
og glædet elskelige Forældre" (C,26), men også objektivt må de gam
le salmer foretrækkes. De gamle salmer - og her tænker Grundtvig på 
den danske salmedigtning og de danske salmebøger indtil Kingos Sal
mebog - var præget af "almeenfattelige og derhos hjertelige Psalmer, 
der udtrykke de Christnes særegne Tro og Haab" (C,23), og som inde
holder "mangt et velsignet Nyn fra barnlige Hyrdelæber paa Marken 
og ved Krybben" (C,23), som "et rørende Minde om, at Aanden holder 
hævd over Herrens Ord: uden I blive som Børn, komme I ingenlunde 
ind i Himmeriges Rige, saa man vorder aldrig saa christelig stor paa 
Jorden, at man kan vrage Barne-Fingeren, hvormed der skal bankes paa 
Chorsdørren, naar den skal oplukkes" (C,23). For Grundtvig var det 
barnlige et udtryk for det egentlige menneskelige overfor Gud, og 
hans salmedigtning var fra "Dejlig er den Himmel blaa" (181o) over 
"Et Barn er født i Betlehem" (182o) til hans mange salmer og bibel
historiske sange er kristne børnesange for Gud. Sammen med det barnli
ge er det hjertelige et hovedbegreb for Grundtvig i hans bedømmelse 
af gamle og nye salmer. Ikke uden grund kaldte han den danske gren 
på Nordens Ygdrasil for hjerte-grenen (B 157), og i en karakteri
stik af den danske salmedigtning indtil Brorson (C,21) lader han 
"de Gammel-Danske Psalmer" svare til barnehjertet. Luthers salmer 
halvt til barnehjertet og halvt til mandshjertet, Kingos salmer 
til ridderhjertet og Brorsons salmer til kvindehjertet.

Luthers salmer var i sin tid blevet dårligt fordansket (C,22), 
hvilket dog for Grundtvig ikke var en gyldig grund til næsten helt 
at lade dem forsvinde ud af kirkeligt brug med indførelsen af E. End
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ikke den "i det Hele kirkelig godt oversatte, deilige Barneseng
O \

om Julen: Fra Himmelen høit komme vi nu her" var kommet med i
E, og "Luthers mageløse Krigssang for Christi Kirke Mod Helvedes

31)Porte: Vor Gud han er saa fast en Borg" var blevet gjort næ
sten ukendelig.
Grundtvig har ikke svært ved at se, at der er "noget Smagløst og 

stundom noget Ildesmagende i de fleste ellers gode Psalmer fra det 
Lutherske Tidsrum". Men ønsker man at rette på dem, skal ikke som 
E's udgiver bedrevidende rette dem til efter en overfladisk, æste
tisk målestok. De gamle salmer skal bedømmes kirkeligt og ud fra 
deres egne forudsætninger; det er nødvendigt "at vi først maa see 
at faae Bjelken ud af vort eget Øie, før vi due til at drage Skjær- 
ven ud af Fædrenes!" (C,3o). Man må lære at "oversee i en smuk Psal- 
me, hvad i sig selv ikke er smukt, men hænger dog saa nøie sammen 
med den, at den ei kan miste det, uden at lemlæstes" (C,3o), først
da er man i stand til at rette i en gammel salme, uden at fordærve

32)den. Med "Hvi vil du dig saa klage" som eksempel viser Grundt
vig, hvordan salmen i E er rettet sådan som det ikke skal gøres:
Den gamle salmes Kristus-forkyndelse er blevet ændret til en almen
religiøs (egocentrisk) forsynstro (C,24): Selvom de gamle salmer ikke 
taler så klart, som det kunne ønskes om "Menneskenes rcaturltge Forhold 
til Gud, hinanden og de timelige Kaar"(C,31), er Grundtvig ikke i 
tvivl om, at dette negative langt opvejes af de gamle salmers posi
tive sider, og havde han som sognepræst valget mellem en af de gam
le salmebøger på den ene side og E på den anden, ville han intet 
øjeblik betænke sig på at vælge den gamle, "thi hvem vil ikke hel
ler have skjæve Been end stive Knæ, og heller et frugtbart Viintræ 
med enkelte visne Grene, og endeel overflødige Blade, end en hardtad 
tom Frugtkurv, skjønt meget ordentlig flettet" (C, 13). Grundtvig 
ville tigange hellere vælge Hans Thomissøns "aandsfattige Psalmer" 
end de livløse i E "af den simple Grund, at selv yderlig Fattigdom 
er ingen protest imod Berigelse, men det er Døden mod al Livsytt- 
ring!"

I forbindelse med de gamle salmer kommer Grundtvig ind på Kingos
Salmebog (K) (1699). Han henviser (C, 12 f) til sin omtale af den i

33)Verdens-Krøniken 1812 , som han stadig vedkender sig, selvom han
indrømmer, at han dengang i 1812 var præget af en dansk og luthersk
ensidighed, for "uagtet min historiske Kundskab i femten år (siden 
1812) over Bøgerne nødvendig er voxet endeel, kjender jeg dog ikke 
endnu i det syttende Aarhundredes Literatur, end sige Dets Statshi-
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storie. Mage til Noget af disse tre Vidundere", nemlig Kingos Sal
mebog, Baggers Alterbog og Danske Lov. Der er i 182o-erne gået så 
lang tid siden Kingos Salmebog blev udgivet, at den ikke mere er 
tidssvarende, men stadig er den dog ligeså egnet til at forsinke
som E er egnet til at fremskynde "den sørgelige Kirkekrisis, hvori

34)vor Almue nu overalt, hvor man mistede de gamle Trøstere , be
finder sig!" (C,3). Derfor hilser Grundtvig P.A. Fengers Kingo-ud-
gave velkommen, da de gamle bøger med Kingos salmer, nemlig Kingos

35)Samlebog og hans Aandelige Sjunge-Chor ikke mere er allemands
eje (C, 33) .
Når Brorson nævnes ved siden af Kingo som forfatter til den dan

ske kirkes højmessesalmer (B,161), er det med det forbehold, at de 
fleste af Brorsons salmer egner sig mere til "enkelte Christnes Pri- 
vat-Andagt, end til Kirkebrug" (C,24). De Brorsonske salmer svarer 
med deres "Sølvklokke-Toner" (A,5) til kvindehjertet (C,21). løv
rigt kan Grundtvig konstatere, at det ikke er gået Brorson bedre i 
E, end det er gået de gamle salmer og Kingo, hvilket han viser ved 
at nævne, at Brorsons "I denne søde Juletid", som dog stod i Guld-
bergs Salmebog ;, mangler i E, og ved at sammenligne Brorsons ori-

37)ginal med E's gengivelse af 2. strofe i "Op, al den ting" (C,25)
I forbindelse med gensynet af Kingos morgen- og aftensalmer i Fen

gers udgave bliver Grundtvig mindet om de forskellige ikke-guds- 
tjenstlige sammenhænge, hvor man tidligere sang salmer. Først og 
fremmest hus andagten i hjemmene, "Huus-Capellet", som Grundtvig kal
der den. Han skriver, at selv er han "paa Jyllands Hede kun opvoxet 
mellem Capellets nu vel sammenstyrtede Ruiner", men "de gamle Psal- 
mer og Kingos Aften-Suk" gjorde et sådant indtryk på ham, at han, 
skønt han i tiåret I800-I8I0 "aldrig tænkte derpaa .. endnu paa en 
Maade (kunne) høre dem i stille Timer hviske til Hjertet, som Engle
hilse fra Barne-Dage, og hviske aldrig forgæves: Nu velan vær frisk 

38)tilmode" ' (C,34 f). På samme måde kunne Fengers Kingo-udgave min-
39de læserne om de gamle skikke med Bordandagt og Rejseandagt (C,36)

KINGO
Grundtvig regner i 182o-erne Kingo for Danmarks største salmedigter, 
hvis "stærke Vinge-Slag" (A,5) er i stand til at bære højmessens sal
mesang, så "det i al den ganske Christenhed ei gjøres bedre" (B,161), 
og henvendt til Oehlenschl’åger sætter Grundtvig lighedstegn mellem 
at "kappes med Kingo i Breb om Davidsharpen, og at være udødelig med
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Christ! Kirke" (B,162). Kingo er, skriver Grundtvig "den Danske 
Kirkes Asaph" (C,33) og skal, for at der ikke skal synges ringere 
i kirkerne i det 19. end i det 18. århundrede, "fremdeles .. into
nere, og anføre Sjunge-Choret". "Kingo har sin Styrke i en levende 
Opfattelse og højtidelig Fremstilling af Bibel-Historien, og, med 
eet Ord, i det simpelt Høitidelige, som bør være Herskende i Bede- 
Huset for alle Folk, og som og i vore Dage falder selv de største 
Skjalde vanskeligt at ramme" (C,32). Der er i Kingos salmer en sam
menhæng og en naturlighed, som Grundtvig ikke finder hos sin sam
tids digtere.

Karakteristisk for Kingo er hans mange historiske salmer, der "ud-
gjør en Danmark aldeles eiendommelig Kirke-Messiade, der, med alle
sine svage Steder dog ei blot vil ihukommes, men glæde og oplive dan-

4 o)ske Christne, naar Klopstocks dødfødte Skole-Messiade har været 
længe glemt hos de Tydske". Ved siden af disse "selv efter uchristeli- 
ge Æsthetikeres Dom, for en stor Deel mageløs deilige Psalmer" (C,17) 
er det især Kingos morgen- og aftensalmer, Grundtvig har glædet sig 
ved at gense i Fengers udgave. Gennem disse salmer er det muligt at 
få en nogenlunde levende forestilling om tidligere slægtleds husan
dagt, sådan som Grundtvig selv nåede at opleve den i Tyregod. Den 
gamle husandagt er morgen- og aftensalmernes forudsætning, og de man
ge oplag af Sjunge-Koret vidner om, at Kingos salmer virkelig har væ
ret udbredt og brugt. Grundtvig er ikke blind for, at "ogsaa disse 
Sange stundom falde lidt vel lange, og at det spøger lidt i de Væ
relser, der staae tomme; men jeg er dog vis paa, at selv en poetisk 
Hedning, naar den Christne Tro lod sig saa let overfare som en gam
mel Mythologi, vilde høilig beundre det Forbund mellem Høihed og 
Simpelhed, Glands og Inderlighed, som, meer og mindre, men immer 
kjendelig, udmærker disse vist mageløse Variationer af det mest dag
ligdags Thema! Jeg skjønner i det Mindste ikke rettere, end at dis
se fjorten Hverdags-Malerier, hvor Himlen og Jorden, Kirken og Konge- 
Borgen, med Samt det lille venlige Skov-Hus, speile sig i Ind-Søen, 
uden anden Forskjel, end den mattere eller stærkere Belysning af Mor
gen og Aften-Røden, jeg skjønner ikke rettere, end at de maatte være 
Nok til at gjøre en Skjald udødelig, hos et langt mindre nøisomt og
taknemmeligt Folk end det Danske. Enkelt vil jeg kun nævne det Christ-

41)ne Bjarkemaal: Nu rinder Solen op ... ved Siden ad den klukkende
42)Aften-Sang, hvor Hjertet nynner: Jeg kan mig nu fuldvel erindre

thi hvem der er uenig med mig om dette, maa være det om Alt, og hvem
disse Toner tiltale, lader ikke Kingo sjunge for døve Øren!" (C,35).
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Af Kingos salmer kan man få et begreb om, hvad bord-andagten en
gang var, og det samme gælder rejse-andagten, hvor der tives en 
"levende Forestilling om vort underlige Vandringskab herneden", 
selvom der måske kan være nogen uenighed om, hvorvidt "det Kingoske 
Maleri deraf ... er mest i den flamske eller i den florentinske
smag". Selv synes Grundtvig, at det i disse salmer, som "Naar da

4 3)min Sjæles Reise-Vogn" , er, som om det var "gamle William (sc. 
Shakespeare) selv, der havde ladt sig døbe, og sang til Farvel"
(C,36). En enkelt gruppe af Kingos salmer er Grundtvig derimod ikke 
tilfreds med, nemlig hans pønitense-salmer (C,36). Den eneste grund 
til, at de kan komme med i en samlet udgave af Kingos salmer er 
den, at det er ham der har skrevet dem; i sig selv har de ikke for
tjent det. D.v.s. i dem er Grundtvig ikke i stand til at genfinde 
sig selv, efter at han har frigjort sig for det ensidigt lutherske 
(d.v.s. den lutherske bodsfromhed) (C,12 f.).
Selv når Grundtvig skal anskueliggøre en tankegang hos Ingemann,

44)griber han til at citere Kingo , og det er derfor naturligt for 
ham at sige, at en "god dansk Kirke-Psalmebog, maatte være En, 
hvori Kingos Aand herskede, d.v.s. "den gamle, enfoldige Hjertelig
hed levede, og vores Besindighed langt mere skinnede igjennem Val
get og Anordningen (d.v.s. salmebogens salmer og afsnit), end ba
res til Skue" (C,32) 45).
Grundtvig hilser af to grunde Fengers Kingo-udgave velkommen. For 

det første fordi den gør Kingo-teksterne tilgængelige igen, og for 
det andet, fordi den vil være et godt udgangspunkt for et udvalg af 
salmerne til brug for en ny salmebog og en "Forkortning og Forbed
ring" af salmerne. Denne bearbejdelse af salmerne ville kunne ske 
med god samvittighed, da der nu med Fengers bog forelå en forsvar
lig tekstudgave, for man skylder "hans Minde, ei at forandre en 
Stavelse hos ham, før Alle kan see, hvad det er, vi forandre, saa 
Skammen, om vi skamfere hans Værk, kan blive vor egen" (C,33).

EVANGELI SK“KRI STELIG PSALMEBOG 1798 (E)
E's kirke- og kulturhistoriske forudsætning er sekulariseringens 
gennembrud i slutningen af det 18. århundrede samtidig med perio
dens store politiske og sociale omvæltninger, der både ude og hjem
me, var båret af oplysningstidens ideer om frihed og lighed. Gammel
dags kristne måtte med Grundtvig kalde tiden en "Spotter-Tid" (A,2). 
"Halvfemtsernes Begreb om Billedsprog, bibelhistorisk Sang, og Al-
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muens Forhold til begge Dele, var ligesaa skjævt som spidsborger
ligt" og dermed uden sands for det hjertelige (C,21), sådan at det
så ud til, at Danmark efter Brorsons død også var "færdig med sin

46)Svanesang til Davids-Harpen" (B,157). Man kunne måske skrive,
også kirkelige, selskabssange (B,156), på linie med bl.a. Rahbeks 

47)klubviser , men hvor lidt de var bevendt som salmer, behøvede 
man kun at sammenligne dem med Kingos salmer, sådan som Fenger nu 
igen havde gjort det muligt, for at se (C,16).

Grundtvig hentyder kort til, at E blev samlet og udgivet af en 
kommission, hvis formand biskop Balle var, og som bl.a. havde pro
fessor Rahbek som medlem (A,2; C,15, m.fl.st.). E blev udgivet i
forlængelse af den nye Lærebog i den evangelisk-ohristelige Reli-48)
gion ("Balles Lærebog") 1791, og efter Grundtvigs opfattelse
har disse to bøger, ganske vist mod deres udgiveres hensigt, "bidra
get til hvad man dengang kaldte Oplysningens Fremme, og det maaskee 
mere end alle de rationalistiske og antichristelige Bøger og blade, 
som vare derpaa stilede" (C,l f). løvrigt oplyser Grundtvig, at der 
forud for den endelige udgivelse af E blev udsendt et prøvebind, 
der, sådan som han illustrerer med Luthers "Vor Gud han er så fast 
en borg", havde en tildels anden bearbejdelse af salmerne .
Grundtvig indleder sin kritik af E i manuskriptet til Ingemann— 

anmeldelsen med at sige, at han ikke kender nogen menighed, "der i 
Kirken er fattigere paa gode Psalmer, end den Danske, hvor man, af 
ubegribelig Mangel paa Sands for, hvad Psalmer skal være, har ind
ført den elendige Samling af vandede Rim, som kaldes den evangelisk
kristelige Psalmebog" (A,l). E er for Grundtvig et udtryk for, at 
"det attende Aarhundredes Vand-Smag" havde fortrængt "den gode Kir
ke-Smag" (C,3o), og E's indførelse i stedet for K var "Vandets Seier 
over Vinen" (A,3). Ligesom Grundtvig her hentyder til Johs. 2 og 
dermed til nadveren, siger han, at E i modsætning til dåbens vand 
er som lunkent vand, "øst af det døde Hav" (A,7). E er "dagligt Van
de" i modsætning til det "klare Time-Glas" (C,31). På samme måde 
kan han sige, at da E blev indført, fik man "istedenfor god gammel 
Viin deels i Leer-Kruse, deels i bulede, men føre, ægte forgyldte 
Sølv-Bægere ... maadeligt Brønd-Vand deels i Frimurer-Glas og deels 
i brogede Under-Kopper og flade Steen-Tallerkener" (B,16o). Til
spidset kan Grundtvig sige, at valget mellem K og E er et valg mel
lem "Viin og Vand", ligesom valget for kirken på Grundtvigs tid på 
baggrund af den dominerende oplysningeteologi stod mellem "en sand 
christelig og en falsk tyrkisk Oplysning" (B,161); unægteligt stær-
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ke ord, skrevet som de er ikke engang 2 måneder efter "Kirkens Gien
mæle". At de imidlertid ikke kun er resultatet af Grundtvigs polemi
ske situation i efteråret 1825 kan ses af, at Grundtvig gentager 
tankegangen i Kingo-anmeldelsen godt 2 år efter. Her konkluderer 
han, at da E fjerner sig fra det almenkristelige, og da den har en
ten tilsidesat eller fordærvet fortidens hjertelige såvelsom åndeli
ge salmer, nærmer den sig mere "Idealet for en daarlig end for en 
god Psalme-Bog". Dette forhold skyldtes, at E søgte at tilpasse sig 
tidsånden, "hvis Grille det var, i Henseende til alt Gudeligt, at 
efterstræbe et Ideal, der kunde tækkes fornuftige Folk, enten de 
saa var Christne, Jøder, Tyrker eller Hedninger, hvoraf Følgen nød
vendig maatte blive, at man frembragde Noget, der umuelig kunde 
tækkes Andre, end dem der arbeidede paa Løsningen af samme fortviv
lede Problem" (C,25). I forlængelse heraf siger Grundtvig - i for-5o)bindelse med E's version af Brunsmands "Hvi vil du dig saa klage" - 
at det, en "christelig Bonde som var vant til at synge" efter K 
(C,24), havde tabt i denne "ny Psalme-Bog (der) først og fremmest 
er beregnet paa Læsere af en vis Dannelse" (C,14 f) "var aaben- 
bar Frelseren, men hvad han til gengæld havde vundet, skulde vi 
vist have ondt ved at gjøre ham begribeligt'." (C,24).

løvrigt er Grundtvig ikke blind for E's, ganske vist begrænsede, 
fortrin frem for de ældre salmebøger. I modsætning til dem beskæf
tiger den sig i højere grad med Guds egenskaber, herunder med forsy
net (C,lo), ligesom den har salmer, der udtrykker "de klare Sandhe
der om Menneskenes naturlige Forhold til Gud, hinanden og de time
lige Kaar" (C,31) og i det hele om "Menneskets borgerlige Pligter"
(C,lo). Men trods disse "moralske og maaskee tillige .. dogmatiske" 
fortrin (B,159) ændrer Grundtvig ikke sin vurdering af E.
Grundtvig er klar over, at E har sine fortalere (B,159, C,14), 

der til dels bebrejder ham, at han vurderer E, der er beregnet på 
almuen, med den dannede læseverdens æstetiske kriterier. Denne be
brejdelse tager Grundtvig imidlertid let, da det i virkeligheden 
forholder sig omvendt: at han tager den kirkelige almues parti mod 
det ukirkelige borgerskab, da "det netop (er) øiensynligt, at den 
ny Psalme-Bog først og fremmest er beregnet paa Læsere af en vis 
Dannelse, og slet ikke paa en levende bevæget, sjungende Menighed 
af alle Stænder, og mest af Almuen, som unægtelig allevegne tæller 
baade de fleste og de bedste Kirke-GængereI" (C,14 f).

løvrigt er Grundtvig ikke uenig med sine kritikere i, at en salme
bog kan være et udtryk for "en andægtig Menigheds Kirkesang, der kan
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være høist opbyggelig" selvom den ikke glimrer litterært eller "for- 
tryller Læseverdenen ... som en Urtekost og Blomsterkrands fra Poe
siens bibelske Paradis, der kan være meget lystelige at see til, og 
høist behagelige for dannede Læsere, uden at der dog af dem ud
springer den Herrens, Adams og Evas, Røst i Haven, som skal gjenly- 
de i den Christne Kirke, og levende udtrykke hele Menighedens Tro 
og Haab og Kjærlighed!" (C,14). Digterisk kvalitet, der iøvrigt vil
le være utænkelig i en salmebog fra 179o-erne, hvad selv Rahbek, 
der havde været æstetisk konsulent for salmebogskommissionen, havde 
måttet indrømme overfor Grundtvig, er i sig selv ikke tilstrækkelig 
til at gøre en salmebog til "en almindelig Kirke-Psalme-Bog" (C,15). 
Erfaringerne med E har vist, at dens kirkelige og æstetiske stil 
falder almuen mørk, død og kedsommelig, samtidig med at dens danne
de fortalere må indrømme, at de fleste af dens salmer helst skal 
"læses sagte, og at Endeel af dem, der bedst kan taale at læses 
høit, ja selv at synges fiirstemmig, dog slet ikke ere skikkede til 
at synges eenstemmig i en Landsby-Kirke I"(sst.) . E's fejl er, at 
den er blevet til ud fra 179o-ernes begreb eller rettere mangel på 
begreb om poesi, og da sand poesi er en folkelig kvalitet (poesi er 
"Liv og Aand"), er "en upoetisk Psalmebog .. aldeles uforsvarlig", 
og han tilføjer, at "Enten jeg derfor tager det paa Langs eller
Tvers, finder jeg, vor Psalmebog har megen Lighed med Luttichaus 

51)Vers og er den daarligste., jeg veed, vi har havt, siden der
blev danske Psalme-Bøger til" (B,16o). Denne "næsten ubrugelige 
Sang-Bog" vrimler, fortsætter Grundtvig, af "kolde, tørre, døde og 
magtesløse Rimerier, der aldrig, uden som Rang-Titel (d.v.s. kun 
formelt, ikke reelt), kan bære Navn af Psalmer" (B,159).Der kan for 
Grundtvig kun være een mening om det salmebegreb og den kirkelige 
holdning, eller som han siger, den smag, som E er udtryk for: den 
er ualmindelig blandt kristne, og den står i (et) misforhold til al
muen (C,16). Det viser sig i, at den præst, der vælger salmer efter 
E "lovmæssig kan tage Sang-Mælet fra den christelige Tro" (C,lo).
At det har kunnet komme dertil, skyldes, at man "med Troldefryd har 
misbrugt" den kendsgerning, at det - i dette tilfælde de gamle sal
mer - der ikke længere er i levende brug, er uden eksistentiel be
tydning; på den måde har man trodset "alt Stort i Aanden, og alt El
skeligt for Hjertedybet, som om ogsaa Det var evig forsvundet af 
Jorden" (C,5). Når det er erkendt, og det er det, Grundtvig vil 
hjælpe sine læsere til, må man vælge mellem sand og falsk kristen
dom som mellem sande og falske salmer (B,161).
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Grundtvig gennemgår ved hjælp af en række eksempler, hvordan E 
har ændret de gamle salmer til noget nær ukendelighed. Ikke sådan 
at forstå, at han er modstander af, at man bearbejder de gamle sal
mer, før man optager dem i salmesamling til levende brug. Grundtvig 
har intet at indvende mod den opfattelse, at næsten alle gamle sal
mer "trænge til Bedring og Forkortelse", men han mener, at skal det 
være, er det bedre at beholde de gamle salmer "i al deres Skrøbelig 
hed", end at de udgår af levende brug uden at være blevet erstattet 
af andre salmer, der kan gå i deres sted (C, 24). Med dette udgangs
punkt tager Grundtvig i Kingo-anmeldelsen stilling til E's behand
ling af de gamle salmer. Udfra konkrete eksempler viser han, hvor
dan E med "Halvfemtsernes Fiil" har ændret de gamle salmer både teo 
logisk og stilistisk. I betragtning af de gamle salmebøgers dårlige 
oversættelse af Luthers salmer, er Grundtvig enig med E i, at de 
ikke kunne overtages direkte (C, 22), måske med undtagelse af "den i
det Hele kirkelig godt oversatte, deilige Barnesang om Julen: Fra

52)Himmelen høit komme vi nu her" , som til gengæld ikke havde fun-
53)det optagelse i E. Med "Vor Gud han er så fast en borg" som ek

sempel viser Grundtvig, hvordan denne "mageløse Krigssang for Chri- 
sti Kirke" var blevet forvandlet til en "ligesaa ubetydelig som 
uskyldig Hverdags-Vise for skikkelige Folk, der gaae i Mørke, og 
slaaes i Blinde med Syndens Lyst". Djævelen, der stadig var med i 
prøvebindets version af salmen, var i E forsvundet og erstattet af 
"Mørkets frække Skarer" . Selvom også Grundtvig mener, at der i 
de gamle salmebøger kunne tales mindre om Helvede og mere om Himlen 
finder han det selvmodsigende, at man kan "undsige Djævelen ved Daa 
ben, som Kirkens og Christen-Livets farligste Fjende, og derpaa, un 
der hele Kirkegangen, at lade, som han aldrig var til". Hvor det, 
som her i E's version af "Vor Gud han er så fast en borg", er til
fældet, "er det ikke Jesu Talebrug vi efterligne!", og der er ikke 
noget at sige til, at bønder føler sig i bedste fald forvirrede.
Den samme teologiske indvending har Grundtvig imod E's bearbejdelse

55)af Brunsmands "Hvi vil du dig saa klage"
Som naturligt er i en Kingo-anmeldelse, er det især Kingos salmer

i E, Grundtvig samler sin opmærksomhed om. Af disse "mageløse deili
S 6)ge Psalmer" (C,17) ' finder Grundtvig kun 3 i E: "Gak under Jesu

Kors at staae" , "Som den gyldne Sol frembryder" og "Lov og
C O \Tak og evig Ære" . Om de to påskesalmer skriver Grundtvig, at 

"det vilde dog vist i en almindelig Kirke-Psalmebog være indtil Ube 
gribelighed uforsvarligt, om ogsaa disse to Kingoske Psalmer var en
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ten ordret optrykte, eller, hvad de maaskee begge kunde taale, hen
sigtsmæssig forkortede og vaersomt afpudsede; men" tilføjer han,
"nu har man desuden begravet den Ene og halshugget den Anden, hvad 
dog, baade efter Kirkens og Poesiens Dom, var baade Synd og Skam!" 
Derefter citerer han sammenlignende de to versioner af salmerne. 
Grundtvig gentager gang på gang, at det er både "bibelsk og poetisk 
rigtig" (C,17) at foretage smårettelser i salmerne, "smaa Forbed
ringer ved Bindingsværket" (C,18). Men i stedet for at holde sig 
til "Smaafeilene, som det var ingen Sag at rette" (C,19) uden at 
salmernes stil eller bibelske indhold blev berørt af rettelserne, 
ændrer E i den grad Kingo, "at alt det Udmærkede hos ham er enten 
aldeles udeladt, eller paa det Forskrækkeligste udvandet" (C,16),
hvorved "hele Synet forsvinder" (C,17) og det bibelske indhold for-

59)vanskes som i "Gak under Jesu Kors at stå" , hvor man midt i den
havde . det ulykkelige Indfald at straffe Herren, fordi han sagde:
min Gud, min Gud, hvi haver Du forladt mig', men da her virkelig
staaer skrevet: nDogj Gudy avn Gud dzg et forlody

Derpaa grundf (Ester jeg mit Mod:
Ei heller jeg forlades skal
End ei i Dødens skumle Daly

saa er den jo kirkelig begravet, da ingen christelig Præst, som læ
ser ordentlig, kan lade den synge saaledes i Kirken" (C,18 f). Den
ne dom over E's teologiske forvanskning af Kingos salmer svarer til 
den litterære vurdering, der får Grundtvig til at sige, at "dersom 
nu ikke disse Paralleler (K's og E's versioner af Kingos salmer) 
burde staae i Rahbeks Læsebog , til et talende Exempel paa For- 
skjellen imellem at udmale Billeder og at udtvære Tanker, da for- 
staaer jeg mig slet ikke paa Poesi", og han tilføjer, at forskellen 
mellem K'sogE's versioner er så grel, at selv af de sjællandske bøn
der, der ellers ikke har noget begreb om poesi kan de "Christelige fø
le Forskjellen, skjøndt de ei kan sige, hvori den bestaaer!" (C,21).
Også Brorsons salmer, som E iøvrigt - måske fordi de ikke er egent

lige kirke-salmer, men "langt mere skikkede til enkelte Christnes 
Privat-Andagt" - viser en vis forkærlighed for, bliver behandlet på 
samme måde. En almindelig yndet julesalme som "I denne søde jule
tid" er udeladt, og man har haft så lidt "Forstand paa det Smuk
ke i Psalmen: Op al den Ting, som Gud har gjort!", at man på afgø
rende måde har svækket salmens poetiske billedsprog, hvilket vises

6 2)med strofe 2 som eksempel (C,24 f)
Det var de rationalistiske præster, der rundt om i sognene presse-
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de på for at få E indført (A,3). Selvom mange herremænd støttede 
præsterne i deres forehavende (A,2), er det derfor dem, "vi ene 
maae takke eller utakke for den ny Psalmebogs Indførelse". Regerin
gen havde tiltænkt menighederne en aktiv rolle i beslutningen om 
indførelsen af E, men kun få steder havde de haft en reel indfly
delse (B,16o). Dette skyldtes ved siden af præsternes arbejde for 
sagen i høj grad biskop Balles indflydelse.

Biskop Balle (1744-1816, Sjællands biskop 1782-18o8) havde 179o- 
98 været formand for den kommission, der samlede og udgav E. (A,2). 
Hans "christelige Tænke-Maade .. var alle bekjendt" (C,2) og er 
"umiskjendelig" også i E, men da han "læmpede og tildeels rettede 
sig efter" tidens religiøse ligegyldighed måtte E blive som den 
blev. Balle ønskede, sådan som han gentagne gange havde givet ud
tryk for det i samtaler om sagen med Grundtvig,med E at fastholde 
en stadig mere kirkefremmed eller ligefrem kirkefjendsk samtid som 
en salmesyngende gudstjenestemenighed (C,14), og han har skønnet, 
at E var den højest mulige kirkelige fællesnævner omkring l8oo. I 
stedet for at gøre E til en kirkelig salmebog, havde Balle ønsket 
at gøre den folkelig, eller snarere populær, idet han, som Grundt
vig udtrykker det, "under det indviklede stats-kirkelige Forhold, 
forvexlede Stat og Kirke" (C,25). Grundtvig undskylder Balle med 
hans apologetiske holdning og med, at "Ingen kan selv give sig den 
poetiske Sands, han fattes", og at han derfor heller ikke kunne for
stå, at "Poesi er hvad der bedst af Alt kan taale Spot og lee derad" 
(A,2). Hvad Grundtvig derimod har svært ved at undskylde Balle, er, 
at han som Sjællands biskop "drev" på K's afskaffelse, og "ændsede 
derfor ikke nøie nok, paa hvad Maade den Ny blev indført, saa det 
skedte mangensteds, tvertimod Regjeringens Bud, under Menighedens 
Suk" (sst.). Det også personligt tragiske for Balle i denne situa
tion var, at han selv satte K meget højt. Var E Balles øjesten, så 
hængte hans hjerte dog stadig ved Kingos salmer (C,14), som han 
"lige til sin Død elskede og oplivede sig med" (A,2).
Som tidligere nævnt var det Grundtvigs opfattelse, at indførelsen 

af E havde haft skæbnesvangre følger for kirke og kristendom i Dan
mark. Den havde sammen med Balles Lærebog været stærkt medvirkende 
til at "fremskynde den sørgelige Kirkekrisis, hvori vor Almue nu 
(d.v.s. i 182o-erne) overalt, hvor man mistede de gamle Trøstere, 
befinder sigi" (C,3). Fordi E hverken brugte "det danske eller det 
bibelske Modersmaal, .. var Døden uundgaaelig", hvor almuen ikke som 
i Jylland på trods af den kirkelige øvrighed var i stand til at for-
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hindre, at den blev indført. På Sjælland, hvor "den ny Psalmebog 
indførdes hovedkulds", oplevede man, at "Faa havde den. Færre for
stod dens Sprog, og tit end ikke Degnen kunde synge taalelig i 
den" (C,4 f). Grundtvigs kirkelige, teologiske og litterære dom 
over E faldt sammen, og den var hård.

SALMEBEGREB

Salmer og poesi hører for Grundtvig uløseligt sammen. Uden poesi er 
derfor "selv den bedste moralske og dogmatiske Rimstok .. en meget 
daarlig Psalmebog" (B,16o), og "en upoetisk Psalme, man sige hvad 
man vil, er ligesaa haard en Selv-Modsigelse, som upoetisk poe
si" . Grundtvig bruger her poesi i samme betydning, som man tidligere 
havde brugt Li i> og A and som kendetegnet for en salme. Derfor kan han 
sige, at er der liv og ånd i en salmebog, da er den god og han vil
le være "vel fornøiet", hvad han ikke var med E, hvor der hverken 
var poesi, liv eller ånd. Grundtvig er så sikker i sin sag, at han 
kan sige, at "da jeg nu ligesaalidt har noget Begreb om Poesi uden 
Liv og Aand, som om Psalmer uden Poesie, saa maatte man enten bevise, 
at det er et galt Begreb om Poesie, eller tilstaae, at en upoetisk 
Psalmebog er aldeles uforsvarlig" (sst.). Grundtvig lader her den 
teologiske kategori "liv og ånd" være den æstetiske kategori "poe- 
si"s indhold. Derfor kan allerede en æstetisk-litterær vurdering af
gøre en salmes eller en salmebogs værdi, og kirkeligt kan Grundtvig 
med henblik på E konkludere, at den, der i apologetisk øjemed ønsker 
at slække på en salmebogs litterære og poetiske kvalitet,på forhånd 
har tabt slaget, for "Poesie er", som allerede nævnt, "hvad der 
bedst af Alt kan taale Spot og lee derad" (A,2).

Hjertelighed er den menneskelige kategori, der svarer til poesien 
som æstetisk kategori. Derfor er det, der "allermindst maa fattes i 
en Christelig Kirke-Psalmebog, ... almeenfattelige og derhos hjerte
lige Psalmer", nærmere betegnet salmer, "der udtrykke de Christnes 
særegne Tro og Haab" (C,23). Det er salmer, der er særlig rigt re
præsenteret i de ældste danske salmebøger. Her levede den "gamle, 
enfoldige Hjertelighed" (C,32), der stadig kunne findes i K. Her 
var der "mangt et rørende Minde om, at Aanden holder hævd over Her
rens Ord: uden I blive som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges 
Rige"; der er i disse gamle dansk salmer gemt en viden om, at "man 
vorder aldrig saa christelig stor paa Jorden, at man kan vrage Bar-
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ne-Fingeren, hvormed der maa bankes paa Chorsdørren, naar den skal 
oplukkes" (C,23). Det barnlige og det hjertelige hører for Grundt
vig sammen som det ydre og det indre udtryk for den samme sag. Der
for kan han sige, at "naar de ældre Bønder har mistet deres gamle, 
hjertegribende Psalmer (nemlig ved indførelsen af E), og Børnene de
res Cateohismus (nemlig ved indførelsen af Balles Lærebog), da har 
Almuen mistet sin levende Forbindelse med den christelige Kirke" 
(B,161). Barnet repræsenterer for Grundtvig den menneskelige dob
belthed, som består deri, at det på én gang er afmægtigt og 
hjælpeløst og fyldt med livskraft og fremtid. Det er ud fra denne 
forståelse af det barnlige, Grundtvig kalder reformationstidens 
salmer barnlige (C,21): de var det sanglige udtryk for den 
kirke, der på baggrund af reformationstidens brud med den døde 
romersk-katolske kirkelighed var på vej mod nyt kirkeligt liv.
På samme måde sporede Grundtvig i 182o-erne blandt andet i Inge- 
manns Høimesse-Psalmer en begyndelse til nyt liv efter den døde 
rationalistiske kirkelighed. "Al kirkelig Skrinlæggelse af Dødt", 
siger Grundtvig om alt det, i fortid og samtid, blandt andet E, 
der ikke er fremtid i, "er Papisteri, men levende Erkjennelse af 
det Forriges Ypperlighed (d.v.s. al genfødelse af det fra forti
den, der er liv og fremtid i, som evangeliet og al ægte kristen
dom) er ligesaavel Fordeel som Pligt, og naar Ypperligheden, som 
den i Ordet poetisk udtrykte (som her i salmer og salmebøger) er 
udødelig med Tunge-Maalet, da er det vel baade en Klogstabs- og 
en Kjærligheds-Gjerning" (C,32).
Gennem salmesangen udjubler de kristne deres håb og udøser de de

res hjerte (C,25 f). Det første er måske salmesangens egentlige væ
sen, men det sidste, nemlig at udøse sit hjerte, det mest nødvendi
ge og naturlige i øjeblikket. Ikke for ingenting sidder den danske 
gren på Nordens Ygdrasil, hjertegrenen, nærmere ved roden end ved 
toppen. Roden er træets begyndelse, som barndommen er menneskeli
vets. Derfor hører det hjertelige og det ydmygt-barnlige sammen, og 
ønsker salmedigterne at anslå Davids hjertelige salmetone, må de 
ligne de gamle danske salmedigtere, der aldrig søgte ham "høit i 
Skye, men altid ved Jorden". I den forbindelse citerer Grundtvig 
Brorsons: "Søger de nedrige Steder, thi Roserne vose i Dale"
(B,157). Om Ingemanns Høimesse-Psalmer siger Grundtvig, at Ingemann 
i "disse Psalmer ret egenlig har givet Kirken sit Hjerte" (A,6), 
hvilket er forudsætningen for, at "hans Toner tækkes Guds Børns 
Hjerter, og stige som Sang-Offer fra deres Læber til Himlen!" (A,4).
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I forbindelse hermed er det, Grundtvig som ovenfor nævnt lader de 
gamle salmer svare til henholdsvis bårne-, mands-, kvinde- og 
ridderhjertet: afgørende for den kristne er, at han har "Hjerte 
til at elske Ham igien, som har elsket os først, og sammenføier 
Alt hvad der hengiver sig til Ham i Kjærlighed!" (C,32).

"Hoved-Sagen ved en Kirke-Psalme-Bog er" skriver Grundtvig " ... 
aabenbar (d.v.s. klart for enhver) den, at Psalmerne i det Hele kan 
tækkes, tiltale og oplive hele Menigheden, som har Tro og Haab til
fælles, hvor forskjellig end i Øvrigt Tanke-Gangen og Dannelsen kan 
være" (C,26 f). Det gælder i lige grad på tværs af tid og sted og 
samfundsklasser. Derfor er det helt naturligt for Grundtvig at sige, 
at "naar man har Tro og Haab tilfælleds med den gamle Kirke, maa man 
nødvendig ogsaa have stor Forkjærlighed for de gamle Psalmer, der 
levende udtrykke de Christnes deraf udspringende Tanker og Følelser" 
(C,26). Der er her ikke alene tale om "Barne-Kjærlighed til hvad 
der har huget og glædet elskelige Forældre", men om et sagligt fæl
lesskab om den kristne tro og håb. På samme måde skal en kirkesalme
bog ikke være udgivet med henblik på særlige grupper i samfundet, 
men på "en levende bevæget, sjungende Menighed af alle Stænder, og 
mest af Almuen, som unægtelig allevegne tæller baade de fleste og 
de bedste Kirke-GængereI" (C,15)
Man havde i slutningen af det 18. århundrede følt, at de gamle 

salmer ikke mere var litterært-æstetisk tilfredsstillende. Det var 
baggrunden for Guldbergs salmebog i 1778 og i endnu højere grad for 
E 2o år senere. Denne holdning vender Grundtvig sig afgjort imod, da 
den beviseligt havde været med til at undergrave den danske salme
sang og dermed den danske kirkelighed. Han ønskede at slå fase, at 
"det ikke er paa Konst-Academiet men i Kirken man skal bedømme 
Psalmer" (A,5). Ganske vist er han klar over, at de fleste "æstheti- 
ske Vragere og Maalere" ville vurdere i dette tilfælde Ingemanns 
Høimesse-Psalmer langt lavere end han ville (A,5); men han satte sig 
med god samvittighed ud over denne uenighed, da Ingemanns salmer for 
det meste var "virkelige Chovaler, (der) har den dybe, alvorlige To
ne, som stemmer Sindet til hellige Følelser ... denne kirkelige 
Grund-Tone" (sst.). Grundtvig havde gjort den erfaring, at de sal
mer, der var kommet med i E for at tilfredsstille kunstneriske og 
litterære krav, for så vidt som det overhovedet var muligt at til
fredsstille sådanne krav i 179o-erne, i praksis ikke kunne bruges 
som kirke-salmer. De fleste egnede sig ikke til at blive læst op, og 
"Endeel af dem, der bedst kan taale at læses høit, ja selv at synges
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fiirsteminig", de er "dog slet ikke .. skikkede til at synges een- 
stemmig i en Landsby-Kirke I" (C,15) d.v.s. at den enstemmige menig
hedssang afslørede deres mangel på menneskelig og kristelig alvor. 
Også rent praktisk egnede de måske æstetisk set tilfredsstillende 
salmer sig kun dårligt som kirkesalmer, da det, som Grundtvig selv 
huskede det fra sin tid på Sydsjælland, var næsten umuligt "at faae 
en Landsby-Ungdom til at læse dem taaleligt op, og hvem vil lære en 
heel Menighed at synge, at fatte og at ynde dem!" (C,15). Det er 
imidlertid ikke alene de nye salmer i E, der bliver ramt af denne 
dom; den rammer også flere kendte Kingo-salmer ("vel at mærke, fra 
hans Sjunge-Chor , og ei fra Kirke-Psalmebogen") eller måske 
især deres melodier - Grundtvig nævner eksempelvis "Rind nu op i 
Jesu Navn" og "Far Verden, far vel" - der unægtelig er smuk.
ke, "men jeg har hørt dem synge bedrøvelig i Hovedstadens Kirker, 
og skjøndt de kan synges godt i en enkelt Landsby-Kirke, hvor For
sangeren er musikalsk og øver Ungdommen flittig i Skolen, saa gjør 
een Svale dog ingen Sommer, ei heller gjør selv den smukkeste Udfø
relse vanskelige Melodier og konstige Stavelse-Maal skikkede til al 
mindeligt Kirke-Brug, da den christne Menighed ikke synger for at op 
føre en Cantate til Applaus fra et Galleri, men for naturligt at 
tilegne sig et fælles, simpelt, levende og rørende Udtryk af Her
rens Forjættelser, Aandens Trøst og Guds Børnes Hjerte-Lag!" (sst.).

Ikke alene praktisk, men også principielt kommer præst og lærer i 
en umulig situation, hvis de sætter sig for at lære menigheden sal
mebogens mere ufolkelige salmer. Grundtvig siger i den forbindelse, 
at det er "uforsvarligt .. af en Menigheds Bog-Lærde, om de, iste- 
denfor kirkelig at sammensmelte med hele Menigheden, i de høie og 
dybe Grund-Toner, der udtrykke, hvad der for Gud gør os Alle lige, 
tvertimod vil behandle Menigheden, som en Flok Stærer og Papegøjer, 
der ei selv have Noget at udtale og udsjunge, men skal kun efter- 
snakke og efterkviddre hvad de Bog-Lærde have optænkt, og ønske at 
høre af alle Munde!" (C,27). Menigheden må være med i sangen, den 
må komme fra hjertet; gør den ikke det, er den falsk og værre end 
ingenting, da den ved sin blotte tilstedeværelse er med til at gøre 
afstanden større mellem læg og lærd. "Uagtet nu forskjellige Psal- 
me-Bøger tildeels kunde dække det Misforhold, i Smag og Behag, mel
lem os og Almuen, der i Kirken, saavelsom i Staten og Skolen, er 
vor Tids store Ulykke, saa burde vi dog visselig i Kirken heller 
see til at udjævne end forhøie Brinken, og heller dele de lave Sto
le-Stader med dem, end bygge os Skade-Reder under Loftet, og und-
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skylde os med, at vi gjerne vilde drage de kjære Bønder op til os, 
naar vi bare, hvad vi veed vi ikke kan, kunde naae og bære og rum
me dem! Dog, selv det maae vi lære, at denne tilsyneladende Opoffrel 
se i Grunden slet ingen er, da det, der i Kirke-Sangen opbygger og 
rører os, langt mindre er Psalmen i sig selv betragtet, end Menig
hedens inderlige Deeltagelse i Den, hvad vi kun har glemt i Stæder- 
ne under Comedie-Skikken, at kige i Texten og høre paa Musiken"
C,31 f).

Grundtvig kommer her ind på spørgsmålet om salmen som folkelig 
sang. Her har de gamle salmer deres egentlige styrke, for "hvilke 
og hvor store Mangler de end ellers maatte have, saa have de dog 
unægtelig det store Fortrin, langt bedre end de Nye at udtrykke det 
Christelige Fællesskab paa en vis almindelig Maade, der omtrent er 
alle kjær og klar, i samme Grad, som de levende har tilegnet sig 
Troen og Haabet i vort Samfund!" (C,27). De gamle salmers fortrin 
fremfor de nye skyldes, at de er skrevet under andre kulturhistori
ske forudsætninger. Grundtvig gør opmærksom på, at "den Selv-Stæn- 
dighed det, i Modsætning til Fædrene, falder os saa naturligt at 
eftertragte, ligesaa vel har afgørende Indflydelse paa vor poeti
ske, som paa vor borgerlige og videnskabelige Virksomhed, ja," fort 
sætter han, "har det nødvendig endog i langt høiere Grad, fordi vor 
poetiske Virksomhed er den mest uvilkaarlige, hvori vi godt kan op
dage Feilen, uden derfor, med den bedste Villie, at kunne rette 
den" (sst.). Grundtvig peger her på tidens liberalisme og individua 
lisme som den, man kunne næsten sige kollektivt ubevidste forudsæt
ning for den manglende evne til at skrive og synge salmer: sangen 
og salmen, der er kollektive udtryksformer, opløses og umuliggøres 
så at sige indefra af den individualisme, der for alvor slog igen
nem med oplysningstiden. Det er grunden til, at "hvad der fordum 
var en smal Sag for den mindste livlige Rim-Smed, nemlig at gjøre 
en god Folke-Sang, det er nu et Mester-Stykke, selv de høiest bega
vede Skjalde kun ved et besynderligt Lykke-Træf kan slumpe til at 
udføre," (C,28). Digterne er i virkeligheden kun i stand til at 
skrive for den snævre kreds af ligesindede, som de selv tilhører. 
"Dette gjælder fornemmelig om Sangen, gjælder selv om Drikke-Visen, 
og da tusind Gange mere om den aandelige Sang, der skal udtrykke 
det Guddommelig-Høie og det Menneskelig-Dybe, hvad jo netop Kirke- 
Psalmerne, først og fremmest maa og skal. Her er det", fortsætter 
Grundtvig, "os næsten umueligt andet, end at blive hvad man i Konst 
Sproget kalder subjektive, saa Udtrykket bestemmes af det Indtryk
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Gjenstanden gjør paa vor konstige Natur, der er et Resultat af Anlæg 
og Udvikling, som vi har tilfælles med de Færreste} anvende vi nu den 
simple Sandhed paa Kirke-Salmerne, at jo mere det Individuelle træder 
frem, desmere træder det universelle tilbage og des daarligere bliver 
altsaa Psalmen, som saadan, hvor mesterligt et Kvad for en snever kreds 
den end maatte være* da takke sikkerlig alle christne Kirke-Gjængere Gud 
for det Gamle, og oversee gjerne ved Læsningen, hvad der vel støder Øiet, 
men taber sig i Klangen som fylder Øret, og forstyrrer aldrig nogen tro
ende Menighed enten i sit Kyrie-Eleison eller i sit Hallelujal"(sst.) 
Grundtvig anlægger her synspunkter på salmesang og salmedigtning, 
der sprænger rammerne for det 19. århundredes individualistiske men
neskeopfattelse, formelt under henvisning til, hvad der engang har 
været, men reelt som et program for, hvad der engang skal komme.

Salmesangen knytter ikke alene menigheden sammen på tværs af tid 
og sted, den forbinder også den jordiske menighed med den himmelske. 
Grundtvig kalder samlingen af Kingo-salmer for "en Engel fra Himme
len", og han tilføjer, at "saaledes (d.v.s. som en engel fra Himlen) 
er en aandrig Psalme altid for Christne" (C,33). Hvor Grundtvig ta
ler om engle og salmer, tænker han altid på englenes sang om Jesus- 
barnet julenat '. Derfor kan han kalde Ingemanns Højmesse-salmer 
"smaa velsignede Englebørn", som Gud vil lade "voxe i Viisdom og 
Naade for Gud og Mennesker og sammenvoxe til et Engle-Chor, som 
svævende let over hellige Bølger inderlig rørende synger Hans (d.v. 
s. Jesu Kristi) Priis" (A,8). Ligesom englene sang ved Frelserens 
fødsel Jule-nat, sang de også, forestiller Grundtvig sig, ved hans 
opstandelse Påske-morgen, hvor den engel, der væltede stenen fra 
graven "sætter sig paa den, som en sjungende Morgen-Stjerne, der 
forkynder Solens Opgang", samtidig med den intonerer den kristne 
salmesang, idet lyset fra denne engel, denne morgenstjerne "skal
klare alle Guds Børns Aasyn og stemme Hjerterne til Fryde-Raab, saa

6 8)de lovsynge Herren" (B,158) . Det er ingen selvfølge, at det er
sådan, for "der er intet Spring, som sjeldnere lykkes end det fra 
Jorden til Himlen; eller rettere sagt, vi Smaafolk prøve det om
sonst, og giøre derfor klogest i at see os om en Himmel-Stige, hvor- 
paa vi, lidt efter lidt, ved at lære Smaa-Englene Konsten af, kan 
nærme os, hvad der vil meget til at naa" (B,157). Der er her som i 
7. stofe af "Velkommen igen, Guds Engle smaa" (Anmeldelsen af Inge
manns Høimesse-Psalmer er skrevet i efteråret 1825) tale om salme
sangen, "den underlige Tone-Stige", der alene fører mennesker fra 
jord til himmel.
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EN NY SALMEBOG

Baggrunden for og tilskyndelsen til at arbejde frem mod indførelsen 
af en ny kirke-salmebog var for Grundtvig og hans samtid E. Grundt
vigs opfattelse af E er omtalt i det foregående og skal ikke genta
ges her, kun skal det nævnes, at et salmebogsskifte for Grundtvig 
var en så alvorlig sag, at det kun burde finde sted efter moden 
overvejelse. Hvor risikabelt et salmebogsskift kunne være, havde 
indførelsen af E vist med al ønskelig tydelighed. Det var sket "un
der de alleruheldigste Omstændigheder. Hvad man nemlig siger om gam
le Folk, at, naar de flytte, leve de sjelden længe, det gjælder i 
aandelig Forstand langt vissere end i legemlig, og kan med Rette an
vendes paa det religiøse Folkeliv, thi naar det er blevet svagt og 
lunkent, da er en Forandring af Elementer og Næringsmidler den vis
se Død!" (C,2).
Når Grundtvig tænker på E og på de salmebøger og den salmesang, 

den fortrængte, kan han ikke "undertrykke Sukket over hvad der 
svandt for vore Øine" (C,5), og han forstår dem, der overvejer, om 
"de gamle Bøger, i forbund med de ældste Mænd og Kvinder, kunde 
overstemme og overvinde de Midaldrende, indtage og gjenføde de Smaa" 
sådan at den gamle salmesang kunne genskabes; men som historiker ved 
han, at det ikke kan lade sig gøre. Begejstringen for det, der var, 
er altid begejstringen for ånden i det; når man derfor ønsker det 
tilbage, er det ikke for dets egen skyld, men for den ånds skyld, 
der besjælede det, idet man mener, at ånden er bundet til den skik
kelse, den havde i en bestemt sammenhæng. Men den, der hengiver sig 
til en sådan nostalgi, kan ikke undgå at blive desillusioneret, da 
"Støvskikkelsen af hedenfarne Tider, som af hedengangne Folk, er kun 
en Skygge, som Aanden vel kan svæve over med Ossianske Klagetoner, 
men ei oplive og besjælei" (sst). Det gælder her om at skelne mellem 
det almene og det tidsbestemte i kristendommen, mellem "den grundmu
rede Kirke, der kan staae, som vi sige, til Verdens Ende, og dens 
nuværende Præst og Degn, og Menighed, som maaskee vel kan blive gam
le, men ældes dog og døe". Det er Jesu Kristi uforanderlige kirke 
med alt, hvad den står for, og ikke "det særegne Kirkeforhold, Fæd
rene har taget med i Graven" (C,6), man skal samle interessen om.6 9)Derfor må Grundtvig konkludere, at "end ikke 1812 ', da jeg dog
hver Søndag sukkede med min gamle Fader over den ny Psalmebog, og 
stræbde at trøste hans Sognefolk med den Gamle, end ikke da ønskede 
jeg den gamle Bog indført paa Ny, thi det tillod hverken mit histo-
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riske Blik, eller min poetiske Samvittighed, og man vil da vel nep- 
pe nu tiltroe mig et saa bagvendt Ønske" (C,13). I stedet maner 
Grundtvig til ikke at "glemme vort Dagværk: at sætte os i et nyt, 
levende Forhold til Christi uforanderlige Kirke, som bliver aldrig 
gold, aldrig ufrugtbar" (C,6).
Grundtvig var af den opfattelse, at miseren med indførelsen af E 

ikke var tilfældig og derfor kunne være undgået. Tvært imod, den 
var på en for mennesker uigennemskuelig måde Guds førelse, og Grundt
vig mente, at man kunne være "saameget sikkrere ... paa Dette, som 
de tilsyneladende saa ulykkelige Gaver rakdes Menigheden gjennem en 
Biskops Haand, der vel sørgede mere over Christendommens Aftagelse, 
end alle de øvrige lærde Theologer i Christenheden,ved dette Aar- 
hundredes Begyndelse; thi naar saadanne Mænd bekæmpe hvad de elske, 
fremme hvad de netop vilde hemme, og fordærve hvad de tænke at for
bedre, da er det Herren som forblinder dem, fordi Hans Tanker og 
Veie ere høit over deres, som Himlen over Jorden, og fordi, som vi 
see paa Lazarus, en Sygdom gjerne kan være dødelig, uden derfor at 
være til Døden, da den tvertimod kan tjene til, at Livet opstaaer 
fornyet af Graven, og forherliger Ham, paa hvis Ord det skeer I"(C,2f).
Grundtvig bruger i begyndelsen af sin anmeldelse af Ingemanns Høi- 

messe-Psalmer et eksempel fra Danmarkshistorien for at anskueliggøre 
det samme. Med en henvisning til Ingemanns nyligt udgivne "Waldemar 
den Store og hans Mænd" (1824), skriver Grundtvig, at "naar Axel 
(-Absalon-) kom hjem af Leding, lagde han unægtelig Hjelm og Brynje, 
tog Messe-Haglen paa, og sang sit Kyrie Eleison og Gloria in Excel- 
sis med samme Iver, som han lod Sværdet sjunge for Danmarks Fiender. 
Vel muligt imidlertid, at den første Messe, han efter et saadant 
Ledings-Tog holdt, smagde meer ad Vandet end ad Vinen; var mere et 
Kyrie med Graad end et Gloria med Jubel" (B,156 f). Som Absalon og 
Valdemar den Store i sin tid kæmpede mod rigets ydre fjender, ven
derne, der truede Danmark og danskerne på livet, sådan skal der nu 
i 182o-erne kæmpes mod kirkens og kristendommens ydre og indre fjen
der, og ligesom venderne blev overvundet dengang, ville fjenderne 
også blive det nu. Og som Absalon havde svært ved at omstille sig 
fra krigerlivet til præstelivet, var det svært for Grundtvig og In
gemann og deres samtid at vænne sig til, at kampen for kristendom
men ikke var tabt, at det Kyrie med gråd, som de havde vænnet sig 
til, snart skulle afløses af et Gloria med jubel.

Grundtvig siger om Absalons første messe efter et vender-togt, at 
den smagte "meer ad Vandet end ad Vinen" - en diskret hentydning til,
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at Ingemanns Høimesse-Psaimer som den nye salmesangs førstegrøde 
mere lignede E, end det, der skulle komme. At det nødvendigvis 
måtte være sådan har Grundtvig bibelhistoriske belæg for. Han sam
menligner Ingemanns salmer med "smaa velsignede Englebørn", der 
stadig sidder "grædende ved Jordans Bred, og døbe, som smaa Johan- 
neser, hinanden til Omvendelse, men smile dog alt sødt, naar de i 
Aanden skimte, hvordan Skyen klarer sig, og Han med Naade-Solen i
sit Øie stiger straalende af Bølgerne" og lader dem vokse op til at
blive et fuldgyldigt englekor (A,8). Grundtvig arbejder her med, 
hvad man kunne kalde et typologisk skriftbevis: han finder parallel
ler i Bibelen til sin egen og sin samtids situation og forlænger 
derefter paralleliteten til ikke alene at gælde den aktuelle situa
tion, men også den følgende udvikling, hvor han forudsætter, at det
i hans samtid vil ske, som det gjorde i den bibelske situation: 
som Kristus trådte frem på baggrund af det folkelige og religiøse 
forfald, der havde gjort Johannes omvendelsesprædiken- og -dåb nød
vendig, ville han nu igen komme med liv og kraft til sin menighed. 
Tilsvarende sammenligner Grundtvig (B,158) sin samtid med de land
flygtige israelitter i Babylon, sådan som de beskrives i Salme 137. 
De fleste af Ingemanns salmer er, skriver Grundtvig "sjungne ved 
Babylons Floder, hvor Hjertet græder, naar det mindes Zion, hænger 
Citharen paa Vierne og kan umuelig stemme den til Zions Sang i det 
fremmede Land, kan umuelig med dens søde Toner kildre de Uomskaar- 
nes Øren, som holde Juda fangen. Men", fortsætter Grundtvig, "netop 
denne bodfærdige, vemodige,længselsfulde Tone, der med Davidisk In
derlighed og Sanddruhed gjennemstrømmer disse danske Psalmer, netop 
den er mig en sikker Borgen for, at Herren vil lægge en ny Sang i 
Danas Mund, som Mange skal glædes ved at høre, thi Han har, som 
skrevet staaer, ei blot sin Bolig i den høie, men ogsaa i den dybe 
Helligdom, Han vil ogsaa boe hos en Sønderknuset og Nedtrykt i Aan
den og gjøre den Sønderknustes Hjerte og den Nedtryktes Aand leven
de". Det er tydeligt, at Grundtvig tænker i samme baner som i den 
samtidige "Tør end Nogen ihukomme" .

Grundtvig bruger herefter påskenatten som parallel: "Om da end ik
ke saa øiensynlig Haabets Stjerne blinkede for Skjalden (- Inge
mann -), der endog stundom seer Glimt af Morgen-Røden, vilde jeg 
dog sige: han synger aabenbar sin Store Bededags og sin Langfredags- 
Psalme i en Paaske-Dagning; thi naar vi inderlig sukke med Kvinderne 
hvem skal vælte os Stenen af Hjertet, som er meget stor, da varer 
det kun et Øieblik, før Englene gjør det, og sætter sig paa den, som
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en sjungende Morgen-Stjerne, der forkynder Solens Opgang, som skal 
klare alle Guds Børns Aasyn og stemme Hjerterne til Fryde-Raab, saa 
de lovsynge Herren, som brød Zions Fængsel, og udbryde: Herren ha
ver gjort store Ting imod os, derfor ere vi glade, vi saaede med 
Graad, vi høste nu med Fryde-Sang!" Grundtvig citerer her til sidst 
Salme 126, der for ham er et af hoved"beviserne" for, at udviklin
gen vil vende, og at den døde rationalisme vil blive afløst af le
vende kristendom. På denne baggrund kan Grundtvig konkludere, at 
det eneste, der efter læsning af Ingemanns salmer kan være usikkert, 
er, "om Christus allerede er igien opstaaet for Troens Øine af Dan
marks Kirke-Grav, eller det først i næste Øieblik vil skee". Grundt
vig mener dog, at det allerede er sket, "saa naar Tonerne stundom 
vakle, er det kun som vi læse om Disciplerne, da de første Gang 
saae Herren, efter Hans Opstandelse: de turde, af Glæde og Forund
ring knap troe deres egne Øine" (B,158 f).

Det er Grundtvigs ønske, at en ny salmebog skal indrettes efter 
sin målgruppe, eller rettere sine målgrupper. Grundtvig indrømmer, 
muligvis med henblik på E, at en salmebog godt kan være "meget god", 
selvom "Endeel af Psalmerne enten kun var til Privat-Brug, eller 
forudsatte dog, for at falde Menigheden lette og naturlige, en meer 
end almindelig Dannelse" (C,16). Det var ikke nogen ideel situation, 
da "Intet i Grunden hos Chriatne er kirkeligt, uden hvad der kan 
være Troende af alle Stænder lige levende og glædeligt", men det er 
ikke desto mindre nødvendigt, at der "i en Stats-Kirke (efter 1849 
en "Folkekirke") tages Hensyn paa den forskjellige Smag og Dannelse". 
Problemet kunne løses ved, "at taale forskjellige Psalme-Bøger "side 
om side"(jfr. C,31), da den Sang-Bog, der skulde være efter Alles 
Hoved, alt Andet fraregnet, nok maatte blive baade for tyk og for 
dyr, at bebyrde alle Kirke-Gjængere med". Især pris-argumentet har 
vejet tungt. Det var ikke alene Grundtvig, men også hans samtidige 
om at gøre, at salmebogen ikke "skulle blive de Ringe for bekoste
lig" (A,4). Grundtvig foreslår imidlertid en anden løsning, at man 
gør salmebogen alsidig, men sørger for, at alle salmer er af den 
bedst mulige kvalitet; det er den eneste akceptable løsning, hvis 
man lægger vægt på, "at Menighederne sang deres forskjellige Psal- 
mer af een og samme Bog" (C,16).

Grundtvig forestiller sig, at den salmebog, der skal afløse E, li
gesom de tidligere salmebøger - og her tænker han især på K - skal 
inddeles efter søndagenes evangelier (A,4; B,159), hvad Ingemanns 
Høimesse-Psalmer var. Ligeledes skal salmerne være "virkelige Chora-
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ler", der ikke alene "gaae efter gamle Melodier", men også "den dy
be, alvorlige Tone, .. denne kirkelige Grund-Tone der stemmer
Sindet til hellige Følelser"; også dette var efter Grundtvigs opfat
telse tilfældet med Ingemanns Høimesse-Psalmer (A,5). Den nye sal
mebog, der skal bestå af "en tilstrækkelig Samling af gamle og nye 
Psalmer" (B,162) skal indeholde salmer "af alle ohristelige Toner" 
(A,4), nærmere betegnet "det Fortrinligste i sit Slags af de for- 
skjellige Sangskoler i Christenheden" (C,16). Grundtvig foregriber 
her sin plan for Sangværket fra 1836-37, men, tilføjer han, kan 
dette program ikke gennemføres, skal salmebogen i hvert fald inde
holde det bedste af "ældre og yngre Psalmebøger i den danske Stats
kirke" (sst.).

Ingemanns salmer er et udmærket udgangspunkt for udgivelsen af en
ny salmebog, og Grundtvig er sikker på, at de "i Forening med de
gode Gamle, hvorpaa Danmark er saa vidunderlig rig, snart maatte
fortrænge de daarlige Nye, hvoraf den nu brugelige Psalmebog (E)
vrimler!" (B,159). Grundtvig nævner i denne forbindelse sig selv
sammen med Ingemann, og er sikker på, at Gud ikke vil drive "hver-

71)ken .. Spurv eller Svale" (Grundtvig og Ingemann) ud af kirken,
for er deres stemme endnu "for svag til en ordenlig Høi-Messe, 
skal den, med Guds Hjelp, dog skabe en taalelig Aften-Sang, og Høi- 
Messen kan Kingo og Brorson i det Mindste besørge saa godt, at det 
i al den ganske Christenhed ei gjøres bedre" (B,161). Grundtvig sæt
ter her igen, med diskret kritik af Ingemanns nyligt udgivne salmer,
Ingemanns og sine egne salmer (som "Stille, stille, Zions Døttre

72) 73)smaa" og "Tør end nogen ihukomme" ) ind i både den bibelske
og den tidshistoriske sammenhæng.

På denne baggrund kommer Grundtvig med en række forslag om, hvor
dan en ny salmebog skal redigeres, og hvad den skal indeholde. An
meldelsen af Fengers Kingo-udgave indeholder lister over, hvilke
salmer fra den gamle danske salmetradition og fra Kingos salmedigt-

74)ning, en kommende salmebog bør indeholde (C,23 og 29) . Ud fra
dette fond af gamle danske salmer ville det være "en smal Sag" ... 
at gøre et udvalg, som menigheden ville være godt tjent med i år
hundreder, om så skulle være, "thi med et Par hundrede gode Psalmer 
havde Kirken det Nødvendige, og var unægtelig langt rigere end nu 
med Femhundrede, hvoraf neppe To og Halvtreds kan faae temmelig godt 
til Hoved-Charao te er!" (C,29). Skulle man ønske flere salmer, ville 
der også være råd for det ved at gå udenfor landets grænser. "Klage 
vi derfor over Mangel paa gode Psalmer, og indbilde os, dertil er
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ingen udvei, med mindre vi selv kan gjøre dem i Skokke-Tal", da er 
det vores egen skyld, for det er "nuomstunder omtrent ligesaa let 
at fordanske en tydsk eller latinsk Psalme godt, som at forbedre 
en gammel Dansk, og hvad Nød har vi da?" (sst.). Også her gør Grundt
vig sig tanker, der fører lige frem mod Sang-Værket.
Grundtvig konkluderer, at det, der er brug for for at få en god ny 

kirkesalmebog, først og fremmest er "Forstand paa de Gamles Værd, og 
dernæst den Selv-Erkjendelse, at hvad vi kan gjøre af det Slags San
ge, der altid skal herske i Kirken, forholder sig til det gode Gam
le, omtrent som reent Vand til sød Viin!" (C,3o). Grundtvig er ikke 
blind for "hvad mange af de gode gamle Psalmer feile", men han me
ner, at det er nødvendigt at lade vrangforestillingen om egen rig
dom og egne evner fare, hvis man ønsker at bidrage til salmesangens 
genfødsel. Først da vil man nemlig kunne skønne klart om de gamle - 
og nye - salmers både styrke og svaghed.

Ved siden af behovet for en ny kirke-salmebog er der også, mener 
Grundtvig, et behov for en "Samling af christelige Sange" både til 
den enkeltes "eget Brug og til Huus-Andagt i ordets gammeldanske Be
mærkelse". Den husandagt, som Grundtvig huskede fra sin barndom var 
næppe levende mange steder i slutningen af 182o-erne, men den burde 
genoplives, for "jo mindre opbyggelig den offentlige Guds-Tjeneste 
almindelig er, desmere trænge vi unægtelig til at bygge paa Huus- 
Capellet"(C,33f), og her ville i første omgang Kingos salmer være 
den bedst mulige hjælp.

SALME" OG SALMEBOGSPOLITIK

Udkastet til anmeldelse af Ingemanns Høimesse-Psalmer.

Grundtvig har i de to versioner af Ingemann-anmeldelsen fra 1825 og 
i Kingo anmeldelsen fra 1827 i det store og hele det samme syn på 
salmer og salmebøger, både de nye og de gamle, sådan at det er mu
ligt at se de tre tekster under eet. I synet på salme- og salmebogs- 
politiken sker der imidlertid en udvikling, der gør det nødvendigt 
at behandle anmeldelserne hver for sig.
Salmebogspolitiken har tre parter: regeringen, præsterne og menig

hederne. Det er interessant at se, hvordan Grundtvig ganske kort 
tid efter udgivelsen af Kirkens Gienm&le i udkastet til Ingemann- 
anmeldelsen har et udtalt positivt forhold til regeringen og menig
heden, samtidig med at han er yderst skeptisk, for ikke at sige di-
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rekte afvisende, overfor præsterne. Grundtvig skriver i udkastet 
lige efter den indledende status over salme- og salmebogssituatio
nen i Danmark, at regeringen er så uskyldig i denne situation, som 
nogen verdslig øvrighed kan være (A,l). Da præsterne, gejstligheden, 
var utilfredse med både den ene og den anden og den tredie salmebog
("den Kingoske, den ypperlige Pontoppidanske eller den blandede 76)Harboeske") , "kunde Regieringen ikke godt nægte den (- gejstlighe
den -) Tilladelse til at giøre sig en Ny, og maatte i Balle see til
strækkelig Borgen for, at den ikke blev uchristelig" (A,l). Og 
Grundtvig tilføjer, at "Alt hvad en klog og mild Regiering end kun
de giøre, var, hvad den giorde, ved at overlade det til Menigheden, 
paa hvert sted, efter Behag, at beholde den Gamle eller indføre den 
Ny" (A,2). Ved at give menighederne denne frihed (sst.) havde rege
ringen gjort, hvad den kunne og burde, og det var Grundtvigs ønske, 
at regeringen ville gøre det samme, når talen blev om en ny salme
bog til afløsning af E. Denne frihed var særlig vigtig i "en Sag, 
der saa aldeles er Menighedens egen, at vi aabenbar formene den Lov 
til at love og prise og takke Gud i Kirken af Hjertens-Grund, naar 
vi paatvinge eller paasnakke den en ny Psalmebog", der ikke giver 
udtryk for dens tro og håb og liv (A,3). Grundtvig taler her af den 
erfaring, indførelsen af E "tvertimod Regieringens Bud under Menig
hedens Suk" (A,2) havde givet ham. Havde menighederne haft frit 
valg ville det uden tvivl være gået over hele landet, som det gik i 
Jylland, hvor man holdt på sin ret og beholdt sin salmebog. Overgan
gen til E skyldes efter Grundtvigs opfattelse, at "Præster og Herre- 
mænd .. havde taget sig den Frihed at sætte sig paa en egen Maade i 
Menighedens Sted, og deels ved Overtalelse, deels ved Magtsprog, be
virket Vandets Seier over Vinen" (A,2 f).

Den lære, man måtte drage heraf, var, at præsternes frie salmevalg, 
sådan som det var forudset i E, skulle begrænses; ikke for at fremme 
en ufrugtbar ensformighed, men for at sikre en "ahristelig Enig
hed", d.v.s. den kristne eenhed, som kirken ikke kan være foruden, 
og denne eenhed forudsætter menighedens frihed til at vælge, hvilket 
udtryk den vil give for sit kristne håb og tro, d.v.s. hvilke salmer 
og hvilken salmebog den vil bruge. I denne sammenhæng er det under
ordnet for Grundtvig, om menigheden vælger salmer og salmebøger af 
kvalitet eller ej, selvom han er overbevist om, at den menighed, 
der har frihed til at vælge, også vil vælge kvalitet (A,3). Ligesom 
Grundtvig ønsker menighedens frie salmebogs-valg respekteret, slår 
han til lyd for, at præsternes frie salmevalg begrænses, for selvom
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menighederne i vid udstrækning har den samme salmebog, nemlig E, så 
er "efter vor nærværende Indretning, Psalme-Eenheden hardtad kun et 
Skin, da vel neppe ti Menigheder i Landet hver Søndag synger samme 
Psalmer, og de der synges mest i een Menighed maaskee aldrig bru
ges i en anden" (A,3). En løsning på problemet ville det være at 
inddele salmebogen efter søndagene, sådan at der til hver søndag var 
mulighed for at vælge "Psalmer af alle ohristelige Toner, hvorimel
lem Præsten kunde og skulde vælge". Herved delte præst og menighed 
den frihed, der var lige umistelig for begge parter, samtidig med, 
at der "bevaredes en vis Eenhed". Når forholdene var, som de var, 
mente Grundtvig, at man indtil videre kunne slå sig til ro med, at 
præstens frie salmevalg trods alt var begrænset af, at det i en 
"nogenlunde christelig Tid" som 182o-erne var alt for unaturligt for 
en præst "vitterlig at modsætte sig Menighedens ohristelige Ønske" 
til at der "skulde være meget at befrygte", men på længere sigt 
mente han, at det ville være nødvendigt at indføre "den vist nok øn
skelige Indretning med Ældste" (som i Preussen), eller sørge for, at 
"Lovens vise Anordning om Præstens Medhjælpere .. træder i Kraft" 
(A,4), nemlig Danske Lovs 2-9-1 ff. "Om Præsternis og deris Med- 
hielperis Embede/ og Kirkens Myndighed imod de Ubodfærdige". Grundt
vig sætter her direkte valget af salmer og salmebøger ind i en kir
kepolitisk sammenhæng, idet han henviser til, at landets kirkelige 
ulykker skyldes, at man - i dette tilfælde de rationalistiske præ
ster - har sat sig ud over lovens bestemmelser og regeringens påbud. 
Udkastet til Ingemann-anmeldelsen ligger her på linie med Grundtvigs 
kirkepolitiske opfattelse i tiden efter Kirkens Gienmæle.

Grundtvig må have følt, at han har vovet sig længere ud, end han 
burde i en anmeldelse af et bind salmer, for selvom det er de samme 
tanker, der går igen, er de kun antydet i Den trykte anmeldelse af 
Ingemanns "Høimesse.Psalmer", hvor Grundtvig først udtrykker sin 
tiltro til, at menighederne ikke vil "vrage det Bedre, naar det by
des dem" (B,16o), for han "veed godt, hvor liden Deel de fleste Me
nigheder, uagtet Regjeringens faderlige Bestemmelse»har havt i det 
sidste Bytte", nemlig fra K og de andre gamle salmebøger til E. Sam
tidig med, at Grundtvig her siger noget positivt om både regeringen 
og kirkefolket, får han indirekte sagt, at det er andre, d.v.s. først 
og fremmest præsterne, der har ansvaret for indførelsen af E; og han 
tilføjer, at det er "virkelig mit glade Haab, at naar vi med Guds 
Hjelp faaer en tilstrækkelig Samling af gamle og nye Psalmer udgivet, 
vil vor faderlige øvrighed tillade at ind indføres, hvor Menigheden
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ønsker det" (B,162). Heller ikke her nævner Grundtvig præsterne di
rekte , hvilket er såmegetmere påfaldende, som han i udkastet til an
meldelsen gav dem hovedansvaret for indførelsen af E. Hans mistil
lid til den rationalistiske præstestand er så stærk, at han mener, 
at en kirkelig fornyelse må ske udenom dem.

Anmeldelsen af P.å. Fengers Kingo-udgave.

Grundtvig er her kommet så langt på afstand af de dramatiske begi
venheder i årene 1825 og 26, at han har haft tid til at drage kon
klusionerne af kirkekampen, salmeforbudet ved looo-årsfesten, af
skeden, injuriesagen og den deraf følgende dom og censur. I 1827
gør han rede for sin stilling i den tredelte artikel i Theologisk

11)Maanedsskrift's bind 8 "Om Religions-Frihed" . Her kommer han i 
den tredie del, der 6. marts fik censorens imprimatur, men som se
nere blev beslaglagt, bl.a. ind på den tanke, at statskirkens pro
blemer kunne løses, hvis sognebåndet blev løst, "saa enhver Medlem 
af Menigheden og enhver Præst uden borgerlig Uleilighed, kunde væl
ge eller vrage hinanden i Samvittigheds-Sager " (s.224), og som ek
sempler herpå bliver konfirmation, altergang og vielse nævnt. I 
Kingo-anmeldelsen trekvart år senere kommer Grundtvig ind på dette 
spørgsmål.
Grundtvig begynder med at slå fast, at der er forskel på det evi

ge og det tidsbestemte i kristendommen, og "ligesaalidt som de 
Christne kan taale, at der røres ved det Uforanderlige i Kirken, li 
gesaalidt kan de i Længden undvære Friheden til at gestalte det Om
skiftelige efter deres eiendommelige Forhold" (C,7). Staten har ef
ter Grundtvigs opfattelse to muligheder i forhold til kirken. Enten 
kan den "overlade de kirkelige Forhold, skarpt adskilte fra de Bor
gerlige, til Menneskene selv" (den amerikanske model), eller "bygge 
Stats-Kirken paa den samme uforanderlige Grundvold, som Christi Kir 
ke har, og i Øvrigt skjænke Kirke-Gjængerne al den Frihed, der kan 
bestaae, vel ikke med schematisk Ensformighed, men dog med borger
lig Orden og virkeligt Tilsyn" (den folkekirkelige model). Ved re
formationen var den sidste model blevet indført i Danmark, men i Ti 
dens løb havde juristerne bemægtiget sig kirken, sådan at man i ste 
det for enighed i det grundlæggende (repræsenteret af Luthers lille 
Katekismus) og forskellighed i det tidsbetingede, havde fået en ens 
artethed på overfladen parret med en afgørende forskellighed i 
det grundlæggende. Da det efter Grundtvigs opfattelse ikke lod sig 
gøre at gå tilbage til den reformatoriske kirkemodel, så han ikke
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rettere, end at der blev indført den størst mulige trosfrihed i 
statskirken. Den frihed, der skulle indføres, skulle gælde alle, 
både lægfolk og præster. Det skulle være muligt for folk at gå til 
alters og lade deres børn konfirmere hos den af statskirkens præ
ster, de selv ønskede, sådan som det på Grundtvigs tid var tilladt 
i København, men desuden skulle de kunne lade deres børn døbe og få 
religionsundervisning, hvor de selv ønskede. Den eneste praktiske 
konsekvens af ordningen ville være en nyordning af præsternes "Spor
tel-Reglement". Herved kunne det undgås, at menighederne selv valg
te deres præster, hvilket ville være en uting, "thi saa naturligt 
det er, at lade hvert Menneske selv vælge sin Sjælesørger, saa uri
meligt er det at lade enten Bønder eller Borgere vælge Statens Em- 
bedsmænd, der ei skal være deres Redskaber men deres Ledere!" Dette 
gælder også åndeligt og kirkeligt, men efter sognebåndets løsning, 
vil præsterne til deres egen fordel vide at lempe sig så meget ef
ter menigheden, at der ingen risiko ville være ved at give dem for
skellige friheder til gengæld, herunder friheden til "at bruge hvil
ken Vsalme-Bog i Kirken, .. der hugede dem bedst, naar de kun an
meldte det for deres Foresatte, og indestod for Bøgernes Overeens- 
stemmelse med de stats-kirkelige Grundsætninger!" (C,9). "Hvad 
Psalme-Bøgerne angaaer", fortsætter Grundtvig for at vise, hvor næg- 
liggende hans forslag om en udvidet kirkelig frihed er, "da lade An
ordningerne jo egenlig Præst og Menighed frit Valg mellem den Gamle 
og den Ny, og desuden har Præsten, netop hvor den Ny er indført, et 
frit Psalme-Valg, der næsten aldeles ophæver al Enhed, da en Præst, 
ved at lade synge idel Psalmer om Guds Egenskaber, om Forsynet, og 
om Menneskets borgerlige Pligter, eller blot om en af Delene, lov
mæssigt kan tage Sang-Mælet fra den christelige Tro" (C,lo). Det er 
tydeligt, at det er præsternes frie Brug af E, der her begrunder og 
illustrerer Grundtvigs tanker om sognebåndets løsning, men allige
vel er det forståeligt, at han efter 6 sider, hvor han alene beskæf
tiger sig med at argumentere for sognebåndsløsningstanken, slutter 
med at indrømme, at "disse Bemærkninger om Stats-Kirkens Brøst, og 
den læmpeligste Maade at afhjelpe dem paa, hænger vist nok ikke nød
vendig sammen med Anmeldelsen af nærværende Bog"."Men", tilføjer han, 
de "fremkaldtes dog saa naturlig derved, at jeg umuelig kunde for
sømme saa god en Leilighed til at minde om Sandheder", der giver 
sig selv, og som på lidt længere sigt vil bevise sig selv (C,12). 
Grundtvig viser her, hvordan han ser den kirkelige situation som en 
helhed, hvor det ikkr er muligt at skille kirkeret, præstens og me-
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nighedens indbyrdes forhold, menighedens indre struktur, de kirke
lige handlinger, den kristne opdragelse, salmesangen og salmebøger
ne ud fra hinanden, uden at man mister den sammenhæng, der gør det 
muligt at sige noget relevant om hver enkelt del.

Udover sine tanker om sognebåndets løsning gør Grundtvig sig også 
andre politiske overvejelser i forbindelse med salmebogssangen. Han 
gentager sit forsvar for regeringen, der måtte være undskyldt i sin 
anbefaling af E, sålænge Balle stod som garant for den. Samtidig 
mener han, at netop indførelsen af E med al ønskelig tydelighed vi
ste, at regeringen havde en sådan autoritet i befolkningen, at den 
ikke behøvede at beordre, kun at anbefale, når den ønskede noget 
gennemført. E's indførelse var et "slaaende .. Beviis paa, at i Dan
marks Statskirke fristes Konge-Ønsket ei til at væbne sig med Konge- 
Loven" (C,14), hvilket var endnu et bevis på den begrænsede risiko 
for staten ved at indføre indrekirkelig frihed. Endvidere kunne den 
kendsgerning, at E blev, som den blev, og at Balle var (hoved)an
svarlig for den, tjene som et eksempel på, hvad religiøs ligegyldig
hed og en forveksling af stat ( - samfund - ) og kirke ( - kristen
dom -) kan føre til (C,25).

løvrigt er Grundtvig i Kingo-anmeldelsen af den opfattelse, at 
anerkendelsen af den forskellige smag og dannelse, der nødvendigvis 
må være i en statskirke, naturligst vil føre til, at hver gruppe
får sin egen salmebog, da en enkelt fælles salmebog vil blive alt 
for stor og usammenhængende (C,16). I det øjeblik de gammeldags 
kristne, og de, der ingen lyst har til at være det, hver for sig får 
lov til at samle sig om deres egen gudstjeneste og deres egen salme
bog, vil der endelig ske det, forudser Grundtvig, at "Dommene over 
vore Psalme-Bøger neppe (vil) blive synderlig forskjellige; thi naar 
Kirkerne (- de forskellige grupper eller partier i statskirken -) 
adskille sig, bliver sikkerlig den nye Psalme-Bog (- E -) liggende 
midt imellem dem" (C,26). Statskirken og Balle havde med andre ord 
med E sat sig mellem mindst to stole, nemlig på den ene side de 
kredse, der ønskede at holde på det gamle, og på den anden side dem, 
der satsede på det moderne. Indtil statskirken får sin indre frihed, 
og de forskellige grupper får mulighed til at præge gudstjeneste og 
salmesang, må de gammeldags, men i princippet også de moderne, klare 
sig med den private husandagt, for "jo mindre opbyggelig den offent
lige Guds-Tjeneste almindelig er, desmere trænge vi unægtelig til at 
bygge paa Huus-Capellet, som Fædrene gav os et følgeværdigt Exempel!" 
(C,34). Grundtvig henviser her til den gamle lutherske husandagt, der
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"i Dage som de Nærværende, maa .. næsten aldeles træde i Kirkens 
Sted", for "i Nøds-Fald,, er vi alle Præster", og, er det underforstå
et/ kan alle salmesamlinger tjene som salmebøger. Og hertil er 
netop Fengers Kingo-udgave udmærket egnet.

KIRKEN OG DENS DIGTERE

Der har altid været en levende vekselvirkning mellem den verdslige 
og den kirkelige digtekunst; i hvert fald har der været det indtil 
det 18. årh., da de største digtere begyndte at vende ryggen til 
kirken eller ligefrem stå udenfor den (C,27). Den almindelige vek
selvirkning indtil da havde betydet, at salmedigtningen havde en 
stor spændvidde, ikke fordi salmesigterne dengang var mere vidtfav
nende, men simpelthen fordi der var flere af dem, hvorved deres in
dividuelle forskelligheder sikrede den digteriske variation. Dertil 
kom, at de gamle salmedigtere var i stand til "langt bedre end de 
Nye at udtrykke det Christelige Fællesskab paa en vis almindelig 
Maade", der svarer til alle kristnes tro og håb (C,27). De gamle 
var i stand til, uden at det krævede særlige digteriske evner, at 
skrive "en god Folke-Sang". Efter at det gamle kollektive samfunds
syn var blevet afløst af et nyt individualistisk, var det dårligt 
nok muligt at skrive en god drikkevise, for slet ikke at tale om en 
sang eller en salme. Hvad der for de gamle, som f.eks. Kingo, havde 
været ubevidst natur, måtte nu være bevidst kunstdigtning, der aldrig 
ville kunne komme helt på højde med det naturlige livsudtryk (C,28).

I erkendelse af, at "det simpelt Høitidelige, som bør være det 
Herskende i Bede-Huset for alle Folk,... i vore Dage falder selv de 
største Skjalde vanskeligst at ramme" (C,32), er det Grundtvigs op
fattelse at disse "største Skjalde" har en særlig forpligtelse til, 
for folkelivets og dermed også for den enkeltes skyld, at give ud
tryk for det universelle, en forpligtelse, der også gælder i kirke
lig og kristen sammenhæng. I denne forbindelse kan Grundtvig ikke 
lade være med at give udtryk for sin skuffelse over, at "Danmarks 
Shakespear", Adam Oehlenschlåger ikke havde skrevet de salmer, som 
"saadanne Skjalde skylde den Kirke, der moderlig opammer dem i sit 
Skiød" (A,6 og B,161). Grundtvig ved godt, at "det Haab er nu i mi
ne egne Øine saa urimeligt, at jeg næsten maa være bange for at væk
ke Latter hos Skjalden selv ved at yttre det", men han har gjort det, 
"for at minde Oehlenschlåger om, at naar jeg taler om Choralens Op
leven i disse Psalmer (d.v.s. Ingemanns Høimesse-Psalmer), da har
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jeg derfor ingenlunde glemt, at den skiøndt kun som sin egen Lig- 
Spalme "Hvo veed, hvor nær mig er min Ende" ' stod op hos ham 
for tyve Aar siden, og rørde i det Mindste mig uforglemmelig dybt" 
(A,6). Grundtvig tænker her på Oehlenschlågers Jesu Christi gien
tagne Liv i den aarlige Natur, hvor digtet "Gethsemane og Golgatha"

79)går på det nævnte versemål
Grundtvig, der for første gang læste Oehlenschlågers romantisk 

religiøse digte under sit Langelandsophold, måtte senere sande, at 
Oehlenschlåger hverken delte hans - Grundtvigs - historisk-romanti- 
ske (historisk-poetiske!) syn, eller siden som han selv havde ople
vet et bibelsk-luthersk og senere kirkeligt gennembrud. Grundtvig 
vil nødig opgive håbet om, at Oehlenschlåger en dag vil begynde at 
skrive salmer, da der hos ham er "en Sangbund hvorfra Psalme-Tonen 
kunde hæve sig med langt anderledes Vælde" end det er muligt for 
Ingemann (A,5), men Grundtvig ved, at "Kirken kan ligesaa lidt af
tvinge Nogen Lov-Sang, som den vil paatvinge Nogen Velsignelsen, og 
er det Oehlenschlåger for lidet at kappes med Kingo i Greb paa Da- 
vids-Harpen, og at være udødelig med Christi Kirke, da faaer han 
nøies med hvad jeg kalder usigelig mindre, og hvor nødig end Kirken 
vil undvære ham, savner den ham dog aldrig saameget, som han engang 
vil savne den!" (B,162). Derfor bør man, som Grundtvig sander i sit 
Ingemann-manuskript fra 1825, i stedet for at stille falske forhåb
ninger til Danmarks Shakespeare, Oehlenschlåger, "vel heller ønske, 
at Gud vil overføre sin forsmaaede Gave paa vor Milton, der med et 
ydmygt, taknemmeligt Hjerte vil offre den paa Høialteret. Dog," 
tilføjer han, "Herren er saa rig, at Han visselig ei behøver at for
arme Oehlenschlåger for at berige Ingemann" (A,6).

Hvor unaturligt det iøvrigt i 182o-erne var for en seriøs digter 
at skrive salmer viser Grundtvigs bemærkning om, at det uden tvivl 
vil "tykkes Mange sært, at Ingemann kunde faae i Sinde, ordentlig 
for Alvor at skrive Psalmer, uden at der enten er udsat en Priis 
for de Bedste (som da Selskabet for de skiønne og nyttige Videnska
bers Forfremmelse 1773 udskrev en præmiekonkurrence om de bedste 
salmer. Det var denne konkurrence, der gjorde Birgitte Boye kendt), 
eller nedsat en Commission (som den, der blev nedsat 179o, og som 
resulterede i E) til at forfærdige en ny Psalmebog dem til Gavn, 
der endnu, trods saa mange rare Samlinger af Selskabs-Sange, føle 
Trang til en Saadan" (B,156). Selv hilser Grundtvig Ingemanns sal
mer velkomne som et bidrag til en kommende tiltrængt ny salmebog. 
Grundtvig håber, at Ingemann vil få den tak, der tilkommer ham, selv-
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om han, Grundtvig, ikke er for optimistisk m.h.t. den litterære og 
æstetiske kritik af salmerne, der hverken kan stå mål med de store 
gamle salmedigtere (se B,161) eller samtidens (falske) forestillin
ger om, hvordan religiøs kunst skal være. Grundtvig ønsker at slå 
fast, at "de Ingemannske (salmer) er Guld værd, enten man saa betrag
ter dem i sig selv, eller som Vidner om hvad de forudsætte" (A,5).
Ydre kriterier, der er medvirkende til Grundtvigs positive vurdering 
af Ingemanns salmer,er, at de er ordnede efter kirkeårets søndags
evangelier, og at de "gaae efter gamle Melodier", der både er kend
te og kirkelige. Et indre kriterium er, at de "for det Meste er vir
kelige Choraler", der har "den dybe, alvorlige Tone, der stemmer 
Sindet til hellige Følelser" (A,5).

Ingemann har i sine salmer med et ydmygt, taknemmeligt hjerte ofret 
sin gudgivne digtergave på højaltret (A,6), og som den fattige enke 
i Templet gav mere end alle de rige, har Ingemann med sine salmer 
"ret egenlig .. givet Kirken sit Hjerte", d.v.s. sig selv. Ingemanns 
egen natur og hans kirkehistoriske sammenhæng (se ovenfor) taget i 
betragtning, er der noget elegisk over hans salmer. Grundtvig kan 
kalde den længselsfulde, sukkende og bedende (A,7), eller bodfærdi
ge, vemodige, længselsfulde (B,158). Der er anger og længsel i dem 
(A,7) sammen med en "Davidisk Inderlighed og Sanddruhed" (B,158).
De er som et udtryk for den, der er "Sønderknuset og Nedtrykt i Aan
den" (sst.), men de er det ikke resignerende og opgivende, de er det 
med håb om, hvad der skal komme; det er, skriver Grundtvig, som om 
Ingemann synger "sin store Bededags og sin Lang fredag s-V salme i en 
Paaske-Dagning" (sst.). Derfor skal man ikke tage fejl af pønitense- 
tonen hos Ingemann, den er i virkeligheden et bud om det, der skal 
komme. Det samme gælder den tilsyneladende mangel på poetisk kraft 
i salmerne, for "Ingemann behøver ligesaalidt i Kirken, som paa Mar
ken (d.v.s. som kirkelig eller som verdslig digter), at undsee sig 
ved det Spæde, det Farveløse og Sammenflydende, der hos ham ene har 
sin Grund i den Reenhed, hvormed han vil trykke Gienstanden til sit 
Hjerte-, thi det spæde, blege, som det synes døende Barn, opvarmes 
og opvoxer der til en rank, levende og mægtig, men underlig svævende 
Gestalt, som ingen Vinger behøver, for at undgaae den jordiske Smitte, 
som vi ei kan savne Rosen-Kinderne og den stærke Stamme hos, fordi 
Blomster spire, hvor den svæver, alle Fugle gientage dens deilige To
ner" (A,7). "Saaledes har vi", fortsætter Grundtvig, "i Valdemar seet

o _ \Underbarnet mandvoxen00 , saaledes faae vi sikkert engang alle hans smaa 
velsignede Englebørn at see, som voxne bibelske Helgene" (sst.). Efter
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denne på mange måder rammende karakteristik af Ingemann slutter 
Grundtvig sit Ingemann-manuskript med en ligeså rammende beskrivel
se af hans både kirkelige og personligt oprigtige pilgrimsfromhed: 
"Paa Kirkens Vegne være Skjalden inderlig takket og velsignet, for
di han som en ægte Aarons Søn, ei vilde bære fremmed Ild til Herrens 
Alter, ei reise noget støbt eller udskaaret Billede i Helligdommen, 
ei krandse sig til Herrens Høitider, som til en Bacchus-Fest med 
Vellyst duftende Blomster, men vilde heller knæle som en fattig Pile 
grim ved Herrens Grav, bade sig bodfærdig i Jordans Flod, og med en 
hellig Taare i Øiet, støttet paa den nøgne Palme-Green, henstirre 
paa Gruset af Herrens sjunkne Tempel.." (A,8). I modsætning til 
Oehlenschlager vedkendte Ingemann sig sin kirkelige sammenhæng og 
gav digterisk udtryk for den. Derfor kunne Grundtvigs vurdering af 
ham, trods alle personlige og kirkehistoriske forbehold, ikke blive 
negativ. Til gengæld lyser det ud af Grundtvigs anmeldelse, både ud
kastet og den trykte anmeldelse, at Ingemanns salmer kun kan være 
et oven i købet meget tidsbestemt første skridt frem mod den nye 
salmesang, der engang skulle komme, men som endnu ingen kendte tiden 
eller stedet for.

SLUTNING

Grundtvig tog i sine anmeldelser af Ingemanns og Kingos salmer stil
ling til to hver på sin vis epokegørende udgivelser. Ingemanns Høi- 
messe-Psalmer fra 1825 var det første seriøse forsøg på at komme ud 
over den salmesang, der med E havde været praktisk talt enerådende 
siden århundredets begyndelse. Ingemann ville forny salmesangen ved 
at gøre den nærværende og vedkommende for et slægtled, der var på 
vej ud over oplysningstidens og rationalismens positioner. P.A. Fen
gers Kingo-udgave var den første i rækken af tekstudgaver, der igen 
gjorde de førrationalistiske salmer tilgængelige i den hensigt at 
overvinde oplysningen og rationalismen bag om. Grundtvig kom derved 
i sine anmeldelser til at beskæftige sig med de spørgsmål, der lige 
siden har været brændende, når talen har været om salmebøger og sal
mesang, spørgsmålene om tradition og fornyelse, folkesang og kunst
sang, folkelig sammenhæng og kulturel isolation.
Salmen var for Grundtvig et udtryk for sammenhæng og fællesskab 

mellem Gud og mennesker og mellem mennesker indbyrdes. Salmen er kol 
lektiv, universel i sit væsen og mister sin kraft og sit indhold i
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det øjeblik, den bliver gjort individuel; salmen er fællesskabets, 
ikke den enkeltes udtryk. Dermed er salmen af natur folkelig og sal
mebogen skal sigte på folkelig sang. Er salmerne og salmesangen me
nighedens fælles, levende udtryk for sin tro, er det nødvendigt, at 
salmerne bliver sunget og ikke hørt af menigheden. Salmesangen er 
menighedens levende svar på forkyndelsen, og hvor menigheden enten 
frivilligt eller tvungent tier, mens andre synger på dens vegne, 
dør dens liv og fællesskab, både med Gud og mennesker, ud. Derfor 
måtte Grundtvig være kategorisk modstander af enhver tendens til at 
forvandle gudstjenesten til noget, der kunne ligne en kirkekoncert. 
Menighedens fællesskab består ikke i, at man sidder hver for sig og 
læser de salmer, som et professionelt kor eller en forsanger synger; 
menighedens fællesskab består i, at man sammen giver udtryk for det 
liv, som forkyndelsen, som Guds Ord skaber i den og i dem, der hø
rer det.

Fordi menigheden så at sige er eet med sin salmesang, er det alt
afgørende, at salmerne giver udtryk for sand og ikke for falsk kri
stendom. Det er ikke nok, at menigheden synger sammen; sangen er 
det ydre udtryk for den indre virkelighed, og da der er en levende 
vekselvirkning mellem det indre og det ydre, vil en falsk salme ik
ke alene fratage menighedens kristendom dens udtryk, den vil også 
langsomt, men sikkert fortrænge den sande kristendom til fordel for 
en falsk. Derfor er kampen om salmesangen og salmebøgerne en kamp 
om menighedens kristendom. Salmesang og kirkepolitik hører nøje sam
men. Grundtvig bedømte de kirkelige ordninger ud fra en vurdering 
af, om de gav mulighed for en levende kristendom, ikke for den en
kelte alene, men for menigheden, for så vidt som den enkelte kun 
kan overleve med sin kristendom sammen med andre i en levende guds
tjeneste, hvor Guds ord og menighedens lovsang mødes i et ligeså 
levende fællesskab.
Grundtvig var klar over, at det ikke er muligt at vende tilbage 

til det, der var. Det gamle måtte fornys, bearbejdes kirkeligt og 
digterisk for stadig at kunne være et levende udtryk for menighedens 
kristendom. Også Kingos salmer måtte bearbejdes, gendigtes, for at 
kunne bruges af senere slægter; hvordan, gav Grundtvig eksempler på 
i Sang-Værket fra 1836-37. Problemet var, og er, at undgå at bear
bejde kristendommen ud af de gamle salmer, sådan som det skete 
med E.

E's indførelse havde for Grundtvig traumatisk karakter, da den bå
de med sine bearbejdelser af gamle salmer og med sine mange nye sal-
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mer havde afbrudt forbindelsen tilbage til den gamle menighed og 
den sande kristendom. Samtidig var E et skoleeksempel på, hvordan 
enhver kristen apologi i virkeligheden sker på modstanderens betin
gelser og derfor som regel er til langt mere skade end gavn. Og det 
er svært at gøre skaden god igen, når den først er sket, for det er 
kun de rester af gammel levende kristendom, der har overlevet, i 
dette tilfælde på trods af den rationalisme, som E var det sanglige 
udtryk for, der er i stand til fortsat at forplante en levende kri
stendom. Indførelsen af en ny salmebog gør det ikke alene, da liv 
kun kommer af liv.

Salmer og salmesang må nødvendigvis være af kvalitet, da det kun 
er det ægte og sande, der kan bære en levende lovsang frem. Siden E 
havde de førende digtere med Oehlenschlåger i spidsen imidlertid alle som 
en, bortset fra Ingemann, vendt kirken og dermed den kirkelige digt
ning, som salmesangen lever af, ryggen. Grundtvig var betænkelig 
ved denne udvikling, og med god grund, da salmens ydre og indre, 
dens poetiske form og dens åndelige indhold hænger sammen, er to 
sider af samme sag, hvorfor dårlige digtere ikke kan skrive gode 
salmer.
Selvom det nu er mere end halvandet hundrede år siden, Grundtvig 

med Ingemanns og Kingos salmer som udgangspunkt gjorde rede for sit 
eget og sin samtids forhold til salmebog og salmesang, er de grundlæggende 
spørgsmål stadig de samme: hvordan holdes den rette balance mellem 
tradition og fornyelse, hvordan sikres salmernes kunstneriske og 
poetiske kvalitet, hvordan kan salmesangen overleve som folkelig 
sang? Grundtvig gav svaret for sin generation og den næste med gen
nem de salmer, den salmesang og de salmebøger, der blev resultat af 
hans kirkelige indsats fra midten af 183o'erne indtil hans død i 
1872. For os i dag skjuler svaret sig et sted ude i fremtiden, så
dan som det også gjorde for Grundtvig i årene lige efter 1825.

NOTER
A) Grundtvigs udkast fra 1825 til en anmeldelse af Ingemanns Høimesse-Psalmer 

(1825),aftr- her s. 52-56. Det vedføjede tal henviser til den pågældende side 
i manuskriptet.

B) Grundtvigs anmeldelse af Ingemanns Høimesse-Psalmer (1825) i Theologisk Maa- 
nedsskrift 1825 bind 3, s. 156-162.

C) Grundtvigs anmeldelse af P.A. Fengers udgave af Kingos Psalmer og aandelige 
Sange (1827) i Theologisk Maanedsskrift 1828, bind 13, s. 1-36.

E) Evangelisk-kristelig Psalmebog, til brug ved Kirke- og Huus-Andagt, Kbh. 1798.
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F) P.A. Fengers udgave af Kingos Psalmer og aandelige Sange (1827) se note 5.
G) Guldbergs salmebog (1778), se note 76.
K) Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog. Efter Hans Kongl. Mayest. Allernaadigste 

befaling/ af de fornemste Geistlige i Kiøbenhafn til Guds Tieniste paa Søndagene/ 
Fæsterne/ Bededagene/ og til anden Gudelig brug i Kircken/ udi Danmark og Norge/ 
af Gamle Aanderige Sange Ordentlig indrettet og Flitteligen igiennemseet/ og 
med mange Ny Psalmer forbedret/ og iligemaader efter Kongl. Befaling til Tryk
ken befordret af Thomas Kingo D. Biskop udi Fyens Stift. Odense 1699 ("Kingos 
salmebog"). Et vedføjet tal angiver nummereringen i udgaver fra det 19. årh.

P) Pontoppidans salmebog (174o), se note 75.

1) Theologisk Maanedsskrift. Udgivet af N.F.S. Grundtvig, residerende Capellan 
ved vor Frelsers Kirke, og Dr. A.G. Rudelbach (fra bd. 7, (oktober 1826), 
udgivet af A.G. Rudelbach alene). Bind 1-13, Kbn. 1825-1828.

2. Catholocismens og Protestantismens Kirkeforfatning, Lære og Ritus, af Dr.
Henrik Nicolai Clausen, professor i Theologien ved Kjøbenhavns Universitet.
Kbh., 1825.

3. Kirkens Gienmæle.mod Professor Theologiæ Dr. H.N. Clausen ved Nik. Fred. Sev. 
Grundtvig Capellan ved vor Frelsers Kirke. Kbh., 1825.

4. Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B.S. Ingemann, Kbh., 1825.
5. Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo, samlede og udgivne af P.A. Fen

ger, Sogne-Præst til Slots-Bjergby og Sludstrup Menigheder i Sjællands Stift.
Kbn., 1827.

6. Grundtvig og Ingemann. Brevvexling 1821-1859, udgiven og indledet af Svend 
Grundtvig. Kbh., 1882, S. 66, nr. 23, Ingemann til Grundtvig, Juli 1825.

7. Grundtvig og Ingemann, s. 68, nr. 24, Grundtvig til Ingemann, August 1825.
8. Gud, Retfærds Gud, du Hellige, du Høie*., Høimesse-Psalmer nr. 38, til Alminde

lig Bededag.
9. Der er et helligt Værge, Høimesse-Psalmer nr. lo, til 24. Søndag efter Trini

tatis (citatet fra strofe 1, linie 3).
10. Jesus græder; - Verden leer, Høimesse-Psalmer nr. 55, til lo. Søndag efter 

Trinitatis.
11. Indhyl dig. Jord, i Sørgeklæder!, Høimesse-Psalmer nr. 31, til Langfredag.
12. Lyse Morgen er oprunden, Høimesse-Psalmer nr. 32, til Paaske-Dag, (citatet 

fra strofe 3, linie 1).
13. Se ovenfor noterne 2 og 3.
14. Theologisk Maanedsskrift 1825, bd. 3, hefte 2, s. 156-162. Umiddelbart efter 

Grundtvigs anmeldelse følger 2. afsnit af A.G. Rudelbachs anmeldelse af H.N. 
Clausens Catholocismens og Protestantismens Kirkeforfatning, Lære og Ritus.

15. Grundtvig og Ingemann, s. lo, nr. 25, Ingemann til Grundtvig, Sorø, d. 3.nov.l825.
16. Om Religions-Frihed, Theologisk Maanedsskrift 1827, bd. 8, hefte 3, s.193-266, 

undertrykt af censuren og først udgivet 1866 som selvstændig publikation.
17. Peter Andreas Fenger, en levnedstegning ved Frederik Barfod, Kbh., 1878, nr. 4, 

s. 129, Christianshavn 15. Decbr. 1827.
18. F. Rønning: Dansk Salmesang gennem Tiderne, Kbh., 1928, s. 8o og 83-86.
19. Magnus Stevns: Grundtvig og Kingos Salmer, Grundtvig-Studier 1949, Kbh., 1949, 

s. 16-18.
2o. Jørgen Elbek: Grundtvig og de latinske salmer, Grundtvig-Studier 1959, Kbh., 

1959, s. 7-14.
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21. Kaj Thaning: Menneske først - Grundtvigs opgør med sig selv, Bd. 3, Kbh.
1963, s. 571-73.

22. Jørgen Sørensen: Grundtvig og ældre dansk salmedigtning, Grundtvig-Studier
1964, Kbh. 1964, s. 58-63.

23. Anders Malling: Dansk Salme Historie, Bd. 6, Kbh. 1971, s. 236 f.
23a. Erik A. Nielsen: Ingemanns romantiske kristendom. Under Guds Ord 1978, 

nr. 234, s. 3.
24. Sml. de kendte linier fra Aabent Brev til mine Børn (1839), her citeret efter 

Poetiske Skrifter bd. 6, 1885, nr. 44, s. 243, hvor Grundtvig taler om " .. 
Øjet, som det skabtes, himmelvendt, Lysvaagent for alt skjønt og stort her 
neden. Men, med de dybe Længsler vel bekjendt. Kun fyldestgjort af Glans fra 
Evigheden"

25. Sml. sangen "Langt høiere Bjerge" fra 182o, der er analyseret af Fl. Lund- 
green-Nielsen i N.F.S. Grundtvigs "Langt højere Bjerge", Hvad Fatter gjør ... 
Boghistoriske, litterære og musikalske essays tilegnet Erik Dal, Herning 
1982, s. 289-3o7.

26. "Balles Lærebog", Lærebog i den evangelisk-christelige Religion, indrettet 
til Brug i de danske Skoler, Kbh. 1791, der fra 1794 var obligatorisk ved 
al religionsundervisning, både i børneskolerne og ved konfirmationsforbe
redelsen.

27. d.v.s. den rationalistiske teologi.
28. nemlig i skolen og ved konfirmationsforberedelsen.
29. Se Christelige Prædikener eller Søndags-Bog af Nik.Fred.Sev. Grundtvig 

Ordets Tjener, Bd. 1 Kbh. 1827, s. 8o og Bd. 2, Kbh. 1827, s.54, ligeledes 
N.W.T. Bondesen: Minde om Nikolai Frederik Severin Grundtvigs Præstegjerning 
i Aaret 1821, 1874, s. 4-6, sml. Grundtvigs Erindringer og Erindringer om 
Grundtvig, Kbh. 1948, s. 126. Se også C, 13.

30. Kingos salmebog (K): til Første Juledag (nr. 6o) .
31. til Første Søndag i Fasten (nr. 131), Evangelisk-kristelig Psalmebog (E) 

nr. 19o.
32. K: til 24. Søndag efter Trinitatis (nr. 267); E nr. 99.
33. Kort begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng. Ved Nik. Fred. Sev. Grundtvig, 

Kapellan i Udby. Kbh. 1812. Her efter N.F.S. Grundtvigs Udvalgte Skrifter 
ved Holger Begtrup, Kbh. 19o2, Bd. 5, s. 314.

34. nemlig Kingos Salmebog (1699) og Erik Pontoppidan: Sandhed til Gudfrygtighed, 
Kbh. 1737, der året efter blev autoriseret til brug ved religionsundervisning 
og konfirmationsforberedelse.

35. Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koors Første Part ... Kbh. 1674, og Thomas 
Kingos Aandelige Siunge-koors Anden Part, Kbh. 1681.

36. Guldbergs Salmebog (se note 76) nr. 75.
37. Troens Rare Klenodie (1739) nr. 77, Pontoppidans Salmebog (se note 75) nr.159, 

Guldbergs Salmebog nr. 257 og E nr. 42. (sml. note 62).
38. K: Psalmer ved den daglige Chor-Sang i Kirken, Mandag (Om Vinteren) (nr. 282), 

Pontoppidan nr. 529, Guldberg nr. 396.
E nr. 5o4.

39. Grundtvig har C,23 følgende liste over gamle salmer, som han savner i E:
Christel Du est den klare Dag, K: 26.s.e.Trin. (nr. 272)
Christ stod op af Døde, K: Aim. salmer på søndagene (nr. 13).
Den lyse Dag forgangen er, K: Søndag Septuagesima (nr. 123)
Det er forvist paa Tiden snart, K: 25. s.e.Trin. (nr. 269)
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Enhver som troer og bliver døbt, K: Aim. salmer på søndagene (nr. 17)
Et Barn er født i Bethelem, K: 1. Juledag (nr. 61)
Fryd dig du Christi BrudI, K: l.s. i Advent (nr. 39)
Gud Helligaand, i Tro os lær! K: 1. Pinsedag (nr. 2o7)
Guds Søn er kommen af Himmelen ned, K: l.s. i Advent (nr. 38)
Herre Jesu Christ, min Frelser Du est, K: 1.s.e.Hel.tre. konger (nr. 96) 
I Døden Jesus blunded, K: 1. Påskedag, nr. 164)
Jeg beder Dig, min Herre og Gud! K: 2.s. i Advent (nr. 46)
Jeg raaber til Dig, o Herre Christ! K: 2.s.e.H.t.K. (nr. lol)
Løft op dit Hoved al Christenhed! K: 2.s. i Advent (nr. 45)
Min Sjæl og Aand, opmuntre Dig! K: Kristi Himmelfart (nr. 199)
Min Sjæl, vær lystig, glad og fro! K: 25. s.e.Trin. (nr. 27o) .
Mit Barn, frygt den sande Gud! K: l.s.e.H.t.K. (nr. 95)
Naar jeg betænker den Tid og Stund, K: 16.s.e.Trin (nr. 249)
Nu velan, vær frisk til Mode! se til note 38.
O, Gud vor Fader i Evighed! K: Langfredag (nr. 16o)
O Jesu, for din Pine, K: 19.s.e.Trin. (nr. 256)
Om Himmeriges Rige saa ville vi tale, K: 6.s.e.H.t.K. (nr. 114)
O søde Gud, din Kjærlighed, K: 2. Pinsedag (nr. 21o)
Vaager op, I Christne alle! K: 2.s. i Advent (nr. 43)

40. Der Messias, 1748-1773, af Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-18o3), der 
blev understøttet af den danske konge, og som opholdt sig i Danmark 1751-177o.

41. Pontoppidan nr. 521, E nr. 477, F 187.
42. F nr. 2o2 (Den 7. aftensang fra Aandelige Sjunge-Koors Første Part, 1674), 

strofe 5, der i linie 6 omtaler Fadervor.
43. I Jesu himmel-søde Navn, F nr. 213, strofe 18.
44. K: 1. Påskedag (nr. 165), F nr. 63.
45. Grundtvig mener (C,28 f), at følgende Kingo-salmer fra Fengers udgave "med 

liden eller ingen Forandring" burde optages i en kommende dansk salmebog:
O Jesu, Præst i Evighed! F 8
Op glædes Alle, glædes nu F 12
Store Gud og Frelsermand F 13
Vaag op, min Siæl, thi Stunden er F 14
Lov og Tak og evig Ære F 15
Alle Ting er' underlige F 18
Min Soel, min Lyst, min Glæde F 2o
Det runde Himlens Stjerne-Telt F 21
Vær trøstig Zion, Jesu Brud F 22
Hvor stor er dog den Glæde F 26
O Himle, hvad for Vaade F 27
O I Forældre, seer dog paa F 28
I smukke Børn og fromme F 29
Mig lyster nu at træde F 3o
Ak Sandhed, ak Gud bedre Dig F 35
Hvad er det for en Snekke F 37
Her kommer, Jesu! see Dig om F 38
Far vel da. Verden, Du skal faae F 4o
See hvor nu Jesus træder F 42
Op, Zion, at oplukke F 43
O Jesu, hvordan kan jeg dog F 44
"Fra Herrens egen Mund og Ord F 45
Hører til, I høie Himle F 46
Over Kedron Jesus træder F 47
Sove I? hvor kan I sove F 48
Mørket skjuler Jorderige F 49
Længe haver Satan spundet F 5o
Ingen Høihed, ingen Ære F 51
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Pengene, som Judas slængte F 54
Jesus, som skal Verden dømme F 55
Til Herodes Jesus føres F 56
Vil dog Himlen intet tale F 58
Gak under Jesu Kors at staae F 62
Op Sjæl, bryd Søvnen af F 63
Som den gyldne Soel frembryder F 64
O kjæreste Sjæl, op at vaage F 65
Saa har al Verden da den Trøst F 67
Nu nærmer sig vor Pintse-Fest F 71
Klar op mit Hjerte, Sjæl og Sind F 72
Søde Jesu, Festens Fyrste F 73
Hvo kan ei glædes hjertelig F 74
Hører, Verdens Øer, hører'. F 75
O Sjæle-Hyrde, Gud og Mand F 78
O søde Gud, Din Kjærlighed F 79
Op Hjerte, Hu, op Sjæl og Sind'. F 8o
Naar jeg, o Jesu, tænker paa F 86
Op dovne Hjerter, op og seer F 87
Luk Øine op, o Christenhed! F 88
Min Jesu, Du min Sjæles Trøst F 91
O kjære Sjæl, frygt aldrig meer F 92
Far, Verden, far vel! F 93
Hvorfor, mit Hjerte, klemmes Du F 95
Sorrig og Glæde de vandre tilhobe F 97
Fra Himmelen hid til os ned F lo6
Hvor deilig skal Guds Kirke staae F lo7
Saa skal dog Satans Rige F 113
Blandt alle Ting i Verden her F 117
Give Gud i Himmerige F 119
O Jesu! søde Jesu, Dig F 12o
Himmelsøde Gud og Fader F 121
Til Herrens Bord, i Jesu Navn F 122
Ved al vor Guds Barmhjertighed F 127
Gak Zions Brud F 133
Velkommen hid, I søde Jesu Navn F 141
Kom Jesus nu. Herodes han er død F 142
Gaaer nu, gaaer frem F 143
Hvor gaaer Du hen, F 144
O Ægte-Stand, Du høi-lyksalig est F 145
Er Skibet nu Og Folk i Fare stæd? F 148
Saa haver Du, O gamle Simeon F 152
Viis er den Mand, Som ei sit Huus

har sat F 153
Nu kommer Vaar Og salig Velstand

snart F 155
Gak Sorg og Klag* F 171
0 Sjæl, som troer F 172
Kom, Talsmand, kom F 173
Om Gud ei havde været her F 2o6
Dig Store Gud og Zebaoth F 2o7
Der ligger bag denne liste som bag listen i note 39 et bevidst udvælgelsesar
bejde fra Grundtvigs side. Det er tydeligt, at han har haft en egentlig kirke
salmebog i tankerne, han har bl.a. udeladt alle Kingos morgen- og aftensange. 
Sammen med de gamle danske salmer i note 39 og de Ingemann-salmer, han nævner 
i sit brev til Ingemann fra august 1825 (se note 7) gør Grundtvig her begyn
delsen til sit senere salmebogsarbejde, der begyndte med Sang-Værket 1836-37 
og fortsatte i 184o'erne; en analyse af disse salmelister vil imidlertid 
sprænge rammerne for denne fremstilling.
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46. H.A. Brorsons posthumt udgivne Svane-Sang udkom 1765 nogenlunde samtidig 
med, at oplysningstankerne var ved at slå igennem.

47. Knud Lyne Rahbek (176o-183o), der var kendt som forfatter til en lang række 
klub- og drikkeviser, var 179o-1795 medlem af den salmebogskommission, hvis 
arbejde resulterede i Evangelisk-kristelig Psalmebog (1798)

48. Se ovenfor, note 26.
49. W.H.F. Abrahamsons bearbejdelse af "Vor Gud han er så fast en borg" stod i 

Evangelisk-Christelig Psalmebog samlet af et Selskab og udgivet som et For
søg ved Dr. Nicolai Edinger Balle Biskop i Siællands Stift. Første Hefte. 
Kbh. 1793.

50. K: 24.s.e.Trin. (nr. 267); E: nr. 99.
51. Grundtvig bruger senere det samme citat som motto for indlæg i debatten om

kring sit forslag til løsning af sognebåndet, således 1834 i Nordisk Kirke- 
Tidende i forbindelse med artiklen "Professor Clausens Kneps ad Sogne-Baan- 
dets Løsning" (Nord. Kirke-Tid. 1834, sp 865):"Enten Man ta'r det paa Langs 
aller Tvers,/ Løierligt er det som Luttichaus Vers! P.A. Heiberg". Der henty 
des til C.T.F. Luttichau (1744-18o5), der i 178o-erne havde været en af ho- 
vedmændene i modstanden mod landboreformerne. Citatet står her ikke alene i 
forbindelse med E's litterære kvaliteter, men også med den kendsgerning, 
som Grundtvig henviser til, at E skylder sin indførelse herremændenes og præ 
sternes overgreb mod den frihed, regeringen havde givet bønderne også i sal
mebogsspørgsmålet (sml. A,2). Niels Blicher (1748-1839), der havde ført en 
heftig debat om religiøse spørgsmål med L. i Viborg Samler 1776-1777, mens 
han var huslærer hos broderen H.H. Luttichau til Tjele, bruger under henvis
ning til "P.G." (Pastor Grundtvig) citatet i forbindelse med salmebogssagen 
i en artikel i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1827, nr. 59, s.917: "Enten 
man taer det paa langs eller tværs, maadeligt er det, som Luttichaus Vers".

52. K: 1. Juledag (nr. 6o).
53. K: l.s. i Fasten (nr. 131), E nr. 19o.
54. E 19o, strofe 4, linie 2.
55. Grundtvig går i sin bedømmelse ud fra en sammenligning af de 5 sidste linier 

i strofe 1. Jfr. note 5o.
56. K: Langfredag (nr. 3o4), E nr. 164.
57. K: 2. Påskedag (nr. 17o), E nr. 175.
58. K: 3. Juledag (nr. 71), E nr. 119. Grundtvig har i første omgang overset den 

ne "deilige lille Psalme", men skriver i en note, at den "staaer, skjøndt 
neppe rigtig, mellem de Historiske", og derfor må han "vel anmærke, at Halv- 
femtserne dog ogsaa have gjort sig den umage at aflive den" (C,21).

59. K: Passions Psalmer paa Langfredag (nr. 3o4) , E nr. 164.
60. Knud Lyne Rahbek: Dansk Læsebog og Exempelsamling til de forandrede lærde 

Skolers Brug. 1-2, Kbh. 1799-18o4 (3.udg. 1818-1825).
61. Pontoppidan nr. 2o, Guldberg nr. 75.
62. Pontoppidan nr. 159, Guldberg 257, E nr. 42. Grundtvig citerer strofe 2, 

"hvor Brorson sang:
Gik alle Konger frem i Rad,
I deres Magt og Vælde,
De mægted ei det mindste Blad 
At sætte paa en Nelde;

Der satte Halvfemtserne (d.v.s. E):
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Og kom end alle Kongerne 
I deres Pragt og Vælde,
Ei mindste Straa frembragte de.
Et Vink dem selv kan fældel" (C,25)(sml. note 37)

63. Pontoppidan nr. 23, hvor strofe 8 lyder:
Achl søger de nedrige steder,
I støvet for Frelseren græder,
Saa faae I vor JEsum i tale.
Thi roserne voxe i dale.

Salmen findes ikke i Guldberg og E.
64. Se note 35.
65. Aandelige Siunge-Koors Første Part (1674), "Dend første Morgen-sang".
66. Aandelige Siunge-koors Anden Part (1681), "Dend XI. Sang".
67. Om Grundtvigs brug af englemotivet, ikke mindst som udtryk for den historisk

poetiske sammenhæng på tværs af tid og sted, se min Da vandre Guds engle op 
og ned - om englene i Grundtvigs julesalmer, i Glædelig Jul 1982, udgivet af 
Kirkeligt Samfund, s- 8-18.

68. Sml. Grundtvigs "Tag det sorte kors fra graven" fra 1832, hvor disse motiver 
gennemarbejdes i salmens form; se min gennemgang i Organist-Bladet 1983, nr.4.

69. I 1812, da Grundtvig udgav Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng (se 
note 33) var han hjælpepræst (1811-1813) hos sin fader, Johan Grundtvig (1734- 
1813), der siden 1776 havde været sognepræst i Udby og Ørslev sogne på Syd
sjælland.

70. Jfr. Grundtvigs brev til Ingemann, august 1825 (se note 7).
71. Sml. Psalme 84; jfr. "Hyggelig, rolig,/ Gud, er din Bolig", Sang-Værk til den 

Danske Kirke (1836-37) nr. 61, strofe 2 linie 4-8:"Ved dine Sale/ Spurv møder 
Svale, / Kom det ihul / Som ved dit Alter den kvidrende Fugl, / Und dog i 
Templet din Tjener et Skjul'.".

72. Oprindelig førstelinie:"Skal jeg tie, eller skal jeg tale'.". Trykt første 
gang i Theologisk Maanedsskrift Bd. 1, hefte 1 (maj 1825) med overskriften 
"Kirke-Trøst".

73. Indledningsdigt til Theologisk Maanedsskrift bd. 3 1825; fulgte med 3. hefte, 
der udkom 14. dec. 1825, 5 uger efter hefte 2, der bl.a. indeholdt den trykte 
anmeldelse af Ingemanns Høimesse-Psalmer.

74. Se noterne 39 og 45.
75. Den Nye Psalme-Bog,Udi hvilken findes ey allene de Psalmer, som udi den for

ordnede Kirke-Psalme-Bog af Doet. Kingo have været samlede, Men endogsaa Man
ge Andre Udvalgte, Deels Nye, Deels af det tydske Sprog oversatte Psalmer, Til 
desto mere Opbyggelses Anledning samlet, overseet, og til Trykken befordret 
Paa Høy-Kongelig allernaadigst Særdeles Befaling. Kbh. 174o ("Pontoppidans 
salmebog").

76. Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer, Til Guds Ære og Hans 
Meenigheds Opbyggelse, Efter Kongelig allernaadigst Befaling udgivet. Kbh. 
1778. (Udgivet af Ludvig Harboe (17o9-1783) og Ove Høegh Guldberg (1731-18o8). 
"Guldbergs salmebog", eller den "Harboiske" (A,l).

77. Se note 16.
78. "Hvo veed, hvor nær mig er min Ende",Fr.Rostgaards oversættelse af Æmilie Ju

liane af Schwarzburg-Rudolstadt's "Wer weiss, wie nahe mir mein Ende" var fra 
175o og mere end loo år frem den almindeligste danske begravelsessalme, der i 
tidens løb har lånt melodi og versemål til en lang række begravelsessange- og
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-salmer.Den havde nr. 485 i Pontoppidans salmebog, nr. 328 i Guldbergs salme
bog og nr. 41o i E. Oehlenschlager lader i Sanct Hansaftens-Spil (Digte 18o3) 
"Eremitten" give udtryk for salmens betydning for ham, ligesom han omtaler og 
citerer den i "Aften-Sang" fra Langelands Reise i Poetiske Skrifter 1., 18o5. 
Salmen blev sunget ved Oehlenschlågers begravelse 185o.

79. "Getsemane og Golgatha", fra Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur 
(Poetiske Skrifter 1, 18o5): "Ey længer Druens Purpur luer".

80. Hvad der lå digterisk uudfoldet i Reinald Underbarnet. Et Tryllespil i 3 Even
tyr. Kbh. 1816, kommer til fuld udfoldelse i Waldemar den Store og hans Mænd. 
Et episk Digt. 1-2, Kbh. 1824.

N.F.S. GRUNDTVIG
UDKAST TIL ANMELDELSE AF INGEMANNS HØJMESSE-PSALMER 1825

Grundtvig-arkivet, Det kgl. Bibliotek, fase. 116,1.

(S:—) = slettet
(T:—) = tilføjet (over linien eller i margen)
(2) = ny manuskriptside

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B.S. Ingemann. Khvn. 
1825. hos Andreas Seidelin. S. 13o. 8.

Der er, efter min Forstand, intet Folk i Christenheden saa rigt paa 
dybe, deilige, christelig oplivende Psalmer, som det Danske, hvis 
Kingo og Bvovson alene, i mine Øine fordunkle alle Psalmister paa 
de nye Tungemaal; men jeg veed dog ingen Menighed, der i Kirken er 
fattigere paa gode Psalmer, end den Danske, (S: da) hvor man, af ube
gribelig Mangel paa Sands for, hvad (S: Psa) Psalmer skal være, har 
indført den elendige Samling af vandede Rim, som kaldes den evange- 
lisk-kristelige Psalmebog.
Den Danske Regiering er heri, som i alle de kirkelige Vanheld, vi 

maae sukke over, (S: al) saa uskyldig, som nogen verdslig Øvrighed 
kan være, thi, (S: efterat have foranstaltet en saa ypperlig Psalme- 
Samling som den Pontoppidanske) da Geistligheden hverken var fornøiet 
med den Kingoske, den ypperlige Pontoppidanske eller den blandede Har-
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boiske (T: Psalmebog), kunde Regieringen ikke godt nægte den Tilla
delse til at giøre sig en Ny, og maatte i Balle see tilstrækkelig 
Borgen for, at den ikke blev uchristelig. Alt (2) hvad en klog og 
mild Regiering end kunde giøre, var, hvad den giorde, ved at over
lade det til Menigheden, paa hvert Sted, (S: sa) efter Behag, at be
holde den Gamle eller indføre den Ny. Over (S: Ball) Biskop Balle, 
som Hoved for Psalme-Commissjonen, har Kirken ikke heller Stort at 
klage, thi Ingen kan selv give sig den poetiske Sands, han fattes, 
og skiøndt de gamle Psalmer, Balle lige til sin Død elskede og op
livede sig med, kunde fordret (S: meer) et Kiærligheds-Beviis, er 
der dog Meget, som, med Hensyn paa hin Spotter-Tid,kan tjene til 
Undskyldning for en christelig Biskop, som ikke forstod, at Poesie 
er hvad der bedst af Alt kan taale Spot og lee derad. Som Biskop i 
Sælland kan jeg derimod ikke frikiende Balle for at have gjort den 
Kingoske Psalmebog stor Uret; thi han drev paa dens Afskaffelse, og 
(S: s) ændsede derfor ikke nøie nok, paa hvad Maade den Ny blev ind
ført, saa det skedte mangensteds, tvertimod Regieringens Bud, under 
Menighedens Suk. Derfor see vi ogsaa, at i Jylland, hvor Almuen ei 
lettelig lader sig den Frihed betage, Øvrigheden skiænker, (S: ha) 
har denKinposke Psalmebog, indtil denne Dag, beholdt Marken, og det 
vilde, efter min Erfaring, skedt næsten overalt, naar Præster og 
Herremænd ei havde taget sig den Frihed at sætte sig (3) paa en egen 
Maade i Menighedens Sted, og deels ved Overtalelse, deels ved Magt
sprog, bevirket Vandets Seier over Vinen.

Geistligheden er det (S: als) altsaa vi ene maae takke eller utak- 
ke for den ny Psalmebogs Indførelse, og allerede har den bedre Deel 
fortrydt sin Ubesindighed, eller sukker over det attende Aarhundre- 
des Præster, saa vi tør haabe, at en bedre Psalmebog vilde, med Re
gieringens Tilladelse, mangensteds finde Indgang,og Tilladelse er 
naturligviis det Eneste vi maae ønske i en Sag, der saa aldeles er 
Menighedens egen, at vi aabenbar formene den Lov til at love (S: og) 
prise og takke Gud i Kirken af Hgertens-Grund, naar vi paatvinge el
ler paasnakke den en ny Psalmebog. Her giælder det, som Luther meget 
rigtig anmærkede, ikke om Ensformighed, men kun om christelig Enig
hed, og, hvor Menigheden virkelig, naar den igien lærer at kiende no 
get Bedre, foretrækker det poetisk Slette, bør den vist have Lov til 
at beholde det. Desuden er, efter vor nærværende Indretning, Psalme 
Eenheden hardtad kun et Skin, da vel neppe ti Menigheder i Landet 
hver Søndag synge samme Psalmer, og de der synges mest i een Menig
hed (S: er) maaskee aldrig bruges i en anden. Heri bør nu vist nok
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en Forandring finde Sted, forsaavidt det ingenlunde bør (S: være)
(4) (S: beroe paa Pr) uindskrænket beroe paa Præsten, hvad Menighe
den skal synge, men det leder dog til et Forslag, som, naar Psalme- 
bogen ikke derved skulde blive de Ringe for Bekostelig, vist nok 
var det Bedste af alle. Naar man nemlig igien afdeelde Psalmerne 
efter Søndagene, men satte der Psalmer af alle ohristelige Toner, 
hvorimellem Præsten kunde og skulde vælge, da bevaredes en vis Een- 
hed, uden at giøre noget Skaar i Hjertets (S: ut) umistelige Fri
hed; thi vitterlig at modsætte sig Menighedens christelige Ønske 
er en Præst altfor unaturligt, til at det i en nogenlunde christe- 
lig Tid skulde være meget at befrygte, og Valget maatte nødvendig 
overlades til ham, saalænge den vist nok ønskelige Indretning med 
Ældste ikke er vores, eller rettere, saalænge Lovens vise Anord
ning om Præstens Medhjælpere ei træder i Kraft.
Et Bidrag nu til den ny Psalmebog, vi høit behøve og længes efter, 

er det, Ingemann i denne lille Bog har skiænket den Danske Menighed, 
for hvilken Gave han visselig fortjener mange Tak, som jeg vil øn
ske, maa ydes ham rigelig baade i Lys og Løn, og da (S: fornemli) 
fornemmelig ved at hans Toner tækkes Guds Børns Hjerter, og stige 
som Sang-Offer fra deres Læber til Himlen!

(5) Det skal i Øvrigt slet ikke undre mig, om de fleste (S: poe
tiske Vragere og Maalere) æsthetiske Vragere og Maalere vurdere 
(S: disse) denne Samling langt lavere end jeg; thi den har intet 
Glimrende, som dog (S: er) sædvanlig er det Eneste, der stikker 
det Slags Folk i Øinene, ja selv (S: den Kingoske høie F) de Kingo- 
ske stærke Vinge-Slag, og de Brorsonske Sølvklokke-Toner, nødes dan
ske Psalme-Kyndinger til tit at savne; men hvem der med mig troer, 
at det ikke er paa Konst-Academiet men i Kirken man skal bedømme 
Psalmer, vil dog vist finde, de Ingemannske er Guld værd, enten man 
saa betragter dem i sig selv, eller som Vidner om hvad de forudsætte.

Det første Fortrin nemlig, jeg finder, disse Psalmer har fremfor 
næsten alle den ny Bogs (S: det er) (T: er at de) ikke blot gaae 
efter gamle Melodier, men er (S: ford) for det Meste virkelige Cho- 
raler, har den dybe, alvorlige Tone, der stemmer Sindet til hellige 
Følelser, og naar denne kirkelige Grund-Tone, efter enstund at (S: 
være) have været hardtad ganske uddød hos et Folks Sangere, igien 
saaledes lever op, da skal Kirken glæde sig, om Stemmen ogsaa var 
langt svagere end her. Vi veed jo nok, hvor der er en Sangbund hvor
fra Psalme-Tonen kunde hæve sig med langt anderledes Vælde, men det 
er kun til at sørge over, naar den kvæler Tonen (6) i sig, og det
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store Haab, jeg endnu saa nødig vil opgive, at Danmarks Shakspear 
dog engang vil levende mindes, hvad saadanne Skjalde skylde den 
Kirke, der moderlig opamme dem i sit Skiød, det Haab er nu i mine 
egne Øine saa urimeligt, at jeg næsten maa være banqe for at vække 
Latter hos Skjalden selv ved at yttre det, og bør vel heller ønske, 
at Gud vil overføre sin forsmaaede Gave paa vor Milton, der med et 
ydmygt, taknemmeligt Hjerte vil offre den paa Høialteret. Dog, Her
ren er saa rig, at Han (S: ei) visselig ei behøver at (S: plyndre 
Oehlenschlager) forarme Oehlensohlågev for at berige Ingemann, og 
det kan aldrig feile, at han, der, som Enken, gav i Herrens Øine 
meer end alle de Rige, jo annammer hundredefold til saa gudeligt 
Brug. Sandelig, det siger jeg ikke, fordi jeg paa nogen muelig Maade 
ringeagter Ingemanns Psalmer, da de i alt Fald er langt bedre, end 
dem jeg har gjort, men deels for at minde Oehlenschlager om, at 
(S: jeg, ved at rose disse Psalm) naar jeg taler om Choralens Ople
ven i disse Psalmer, da har jeg derfor ingenlunde glemt, at den 
(S: stod op i hans Poetiske Skrifter (s:f) alt for tyve Aar siden og 
sang) skiøndt kun som sin egen Lig-Psalme "Hvo veed, hvor nær mig er 
min Ende" stod op hos ham for tyve Aar siden, og rørde i det Mindste 
mig uforglemmelig dybt; deels for at sige, hvad Sandt er, at Inge
mann i disse Psalmer ret egenlig har givet Kirken sit Hjerte, meer 
ligesom (S: opløst i) henflydende (7) i en længselsfuld, sukkende 
og bedende, end (S: i en) bølgende op i en jublende, henrivende,
(S: Choral) hensmeltende Choral. Vil man udlægge dette, som om jeg 
ogsaa fandt disse Psalmer vandede, da svarer jeg, o ja, som jeg fin
der Angers og Længsels-Taaren, (S: s) og som jeg finder Daaben van
det, men der turde vel være lidt Forskiel paa Hjerte-Vand og Hoved- 
Vand, lidt Forskiel paa det Vand, forenet med Guds Ord, hvori (S: ik
ke bl) ikke blot Engelen nedstiger, men hvorover Aanden svæver, og 
paa hint, øst af det det døde Hav,lunkent histog (S:h)krydret her, 
og, i sin høieste Glands, blinkende giennem Krystal om en Urte-Kost 
af Tulipaner. Sandelig, Ingemann behøver ligesaalidt i Kirken, som 
paa Marken, at undsee sig ved det Spæde, det Farveløse og Sammenfly
dende, der hos ham ene har sin Grund i den Reenhed, hvormed han vil 
trykke Gienstanden til sit Hjerte', thi det spæde, blege, som det sy
nes døende Barn, opvarmes (S: der til et levende) og opvoxer der til 
en rank, levende og mægtig, men underlig svævende Gestalt, som ingen 
Vinger behøver, for at undgaae den jordiske Smitte, som vi ei kan 
savne Rosen-Kinderne og den stærke Stemme hos, fordi Blomster spire, 
hvor den svæver, alle Fugle gientage dens deilige (8) Toner. Saaledes
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har vi i Valdemar seet Underbarnet mandvoxen; saaledes faae vi sik
kert engang alle hans smaa velsignede Englebørn at see, som voxne 
bibelske Helgene. Her sidde de endnu grædende ved Jordans Bredd, og 
døbe, som smaa Johanneser, hinanden til Omvendelse, men smile dog 
alt sødt. naar de i Aanden skimte, hvordan Skyen klarer sig, og Han. 
med Naade-Solen i sit Øie stiger straalende af Bølgerne, Gud lade 
dem voxe i Viisdom og Naade for Gud og Mennesken, og sammenvoxe til 
et Engle-Chor. som svævende (S: lad) let over hellige Bølger, (S: 
rø) inderlig rørende synger Hans Friis, som ei holdt det for et Rov 
at være Gud lig, men holdt det for guddommeligt, ved dyb Fornedrel
se, at berede Støvets faldne Børn Sted i Huset, bygt uden Hænder, 
evigt i Himlene'. Paa Kirkens Vegne være Skjalden inderlig takket og 
velsignet, fordi han som en ægte Aarons Søn, ei vilde bære fremmed 
Ild til Herrens Alter, ei reise noget støbt eller udskaaret Billede 
i Helligdommen, ei krandse sig til Herrens Høitider, som til en 
Bacchus-Fest med Vellyst duftende Blomster, men vilde heller knæle 
som en fattig Pilegrim ved Herrens Grav, bade sig bodfærdig i Jor
dans Flod, og med en hellig Taare i Øiet, støttet paa den nøgne Pal
me-Green, henstirre paa Gruset af Herrens sjunkne Tempel ..... [her
slutter manuskriptet].
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ANMELDELSER
HVAD FATTER GJØR. . .BOGHI STOR I SKE/ LITTERÆRE OG MUSIKALSKE ESSAYS

tilegnet Erik Dal. Udgivet i anledning af 60 års fød
selsdagen 20.december 1982. ISBN 87-7468-133-8.
Poul Kristensen, Herning. 448 sider. Pris: 190 kr.

Hvad Fatter gjør. . . år titeln på en festskrift, utgiven med anledning 
av Erik Dals 60-års fodelsedag den 20 december 1982. Det år ett stort arbete 
med många forfattarnamn och med många namn på en avslutande Tabula Gratulato- 
ria. Festskriften innehåller dåremot ingen bibliografi betråffande sin motta- 
gare. De många och till innehållet skiftande bidragen, som spånner over stora 
områden av bokhistoria, litteratur och musik, kan emellertid tolkas som ut- 
tryck for mångsidiga intressen i hans eget forfattarskap. I denna mångfald 
skall hår nåmnas något om en kategori bland dessa bidrag, den som ror hymno- 
logiska åmnen. Det år sårskilt fem artiklar som kommer i fråga.
Henrik Glahn beskriver ett håndskriftsfragment från senmedeltiden, fragment 

17 II a 2411, Det kgl.Bibliotek, Kopenhamn. Det forstå musikstycket, Proce- 
dentem sponsum de thalamo (Benedicamus Domino-Tropus, 2-St.) år vålkånd 
sång i tyska och bohmiska kållor från trettende till femtende århundredet. 
Detsamma vad betråffar melodiens spridning och popularitet anges betråffande 
fragmentets nåsta stycke, Pat rem, ett enståmmigt Credo, utgorande en starkt 
forkortad form av Nicaenum. Det tredje, en återgivning av en Maria Himmels- 
fårdshymn, Assumpsit rex eteris, anges hår som "tenor" med melodi, som 
låter beståmma sig som variant av en melodi från Glogauer Liederbuch. Denna 
år daterad till c:a 1470. Senare varianter år bl.a. Ps.58 i Souterliedeken 
1540, och Elend hat mich umfangen i Geistliche Lieder, Babst 1551. Frag
mentet ger, framhåller forfatteren, exempel på att kontrafaktur praktiserades 
icke blott fore reformationen utan åven i samlingar, som visade sin livskraft 
åven efter ingången av 1600-talet. Den ingående redogorelse, varifrån ett par 
drag hår har citerats, ger en belysning av senmedeltida kyrkomusikalisk praxis
Artikeln ordspråk och psalmer och ordspråkspsalmen år forfattat av Iver Kjær 

Den oppnar vidstråckta perspektiv. Att ordspråk och psalmer, enligt gångse 
uppfattning i nutiden, tillhdr två olika språkliga vårldar, de f6rra det var- 
dagliga samtalet och dess folkliga argumentation, de senare gudstjånstens upp- 
hojda vårid år, framhåller fSrfattaren, definitioner som inte står sig, sedda 
i historiskt perspektiv. Vad nu ordspråken betråffar, så ligger det i sakens 
natur, att kållorna till det muntliga bruket av dem år hogst få och sporadi
ska. Når det gålier det litteråra bruket av ordspråken år kållorna talrika 
och foremål for intensiv internationell forskning. Dåremot har forhållandet 
mellan ordspråk och psalmer i de talrika avhandlingar som forfattaren haft 
tillgångliga i form av register och bibliografier, inte varit foremål f6r nå- 
gon behandling. Forfattaren har foljaktligen genom sin artikel velat visa att 
ordspråk och psalmer verkligen har med varandra att gora. Det ror sig fdljakt- 
ligen om två genrer med gemensamma drag. Båda år anonyma och kollektiva samt 
bygger på normer och traditioner. Samtidigt år skillnaden stor mellan ord- 
språksmiljon och psalmernas andliga dimension. Når båda begreppen, ordspråk 
och psalmer, på 1500-talet forst upptråder på danska, hade båda sitt innehåll 
beståmt från bibeln: Salomos ordspråk och Davids psalmer. Att på detta sått, 
genom anslutningen till dessa båda bocker, skilja de båda genrerna åt, gav 
emellertid inte råttvisa åt deras ursprungliga innebord. De bibliska psalmer- 
na innehåller ordspråk. De bibliska ordspråken åter kan komma att utgora vad 
forfattaren kallar "religiøse og didaktiske digteriske helheder" (s.222).
Forfattaren citerar som exempel på psalmdiktning med ursprung fore reforma

tionen, innehållande ordspråksliknande våndningar, den bekanta "Dagvisan",
"Den signede dag". En av dess strofer, som dock liksom de båda foljande hår
ror från efterreformatorisk tid, från Thomissøn 1569, borjar med orden "Dagen 
hand er aldrig saa lang/ At afftenen wi io wente". Forfattaren anser, bl.a.
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med hånvisning till ett stalle i Peder Palladius' Visitatsbog, att ett ord- 
språk utgor bakgrunden till de båda raderna. Ett annat stalle i Dagvisan, 
tillhorande dess medeltidsform, år den bekanta och svårtolkade "naturstrofen" 
med dess uttryck enligt den svenska vadstenahandskriften "thet år swa vant 
meth litla makt/ thet hogha bergh at springå". Hår anses i denna undersokning 
en variant av ett ordspråk ur muntlig tradition vara det primåra. Aven symbo- 
lisk tolkning har f.6. foreslagits når det gåiler det ordspråksliknande ut- 
trycket om svårigheten eller faran att bestiga det hoga berget. Ett ordspråk 
kan i så fall få en ny och symbolisk innebord, vilket kanske fortjånar til
låggas .
Den ordspråkstradition, som utgick från reformatorerna och från humanister- 

na, visar sig ha en central betydelse under den foljande tiden. I fortsåttnin- 
gen redogores i ett mycket vårdefullt avsnitt for psalmen Paa Verdsens 
Lycke oc Veide med dess 20 strofer. Dessa bildar som akrostikon namnet 
Peder Hansøn Wogenman. Psalmen påvisas ha anknytning till latinskolemiljo. 
Intressant år bland annat påvisandet att akrostikonnamnet hår inte har rollen 
av ett egentligt namn, såsom, enligt vad som ofta forekom vid dessa akrosti- 
kondikter, angivande av exempelvis forfattaren. i stållet år det, såsom for- 
fattaren nårmare utreder, enligt danskt språkbruk, en beteckning, ett uttryck 
for i detta fall en sjungande och tiggande "pebling", som appellerar till 
borgarnas givmildhet med sin sång. Forfattarens undersokning av texten visar 
att den innehåller osedvanligt många ordspråk. Med Grundtvig, som avslutar 
artikeln, fick ordspråken en forblivende plats i dansk psalm. Den undersok
ning, varur hår några drag har berorts, år sålunda av stort vårde och intresse

I artikeln Fra salmesangens overdrev har Jens Peter Larsen givit en bild av 
den danska psalmdiktningens utveckling från reformationstiden. Att en psalm- 
bok speglar sin tid år ett viktigt motiv i den hymnologiska forskningen. For
fatterens slutsats for den innevarande tidens psalmboksarbete år att ett så
dant inte skall fSrhastas. Han rekommenderar att behovet av nye psalmer skall 
provas genom psalmbokstillågg.

Denna synpunkt, hur psalmdiktningen våxer fram, vilka motiv och intryck som 
år beståmmande, har i allra hogsta grad sin tillåmpning på den enskilde psalm- 
diktaren. Hår år Grundtvig ett påtagligt exempel. Det forefaller nårmast sjålv 
klart att hans namn och betydelse for dansk psalmdiktning på ett eller annat 
sått biir behandlat i ett sammanhang som detta. I Erik A. Nielsens artikel om 
Grundtvigs Paaske-Lilien, "En dråbe stærk", belyses en viktig punkt i Grundt
vigs diktning, ett diktdrama från 1817, dår han anknyter till påskmorgonens 
uppståndelse. Fdrfattaren till denna artikel vill se detta drama som en hel- 
het, som går mot "hymnisk kulmination". Påskdramats historiska verklighet med 
dess upplevda kraft biir samtidigt något som pekar framåt. Forst långt senare 
skulle Grundtvig, i sin psalmdiktning, ge uttryck for upplevandet av påskhån- 
delsen som en nu-upplevelse i gudstjånst och fdrsamling. Det hela belyser hår 
på ett vårdefullt sått "påskliljans" egenskap av stadium på Grundtvigs våg 
till psalmdiktningen.
En psalmboks egenskap av ett historiskt dokument, som återspeglar tankar och 

tider, besannas inte minst i det avsnitt av dansk psalmhistoria, som tog sin 
bdrjan 1569. Det var det året, då Fredrik II auktoriserade till uteslutande 
bruk i alla rikets kyrkor och skolor Hans Thomissøns Den danske Psalmebog. 
Auktoriserandet skedde genom ett brev till superintendenterne. Detta brev, da
teret den 5 november 1569 utfårdades i fåltlågret framfor den av svenskerna 
ånnu, under det nordiska sjuårskrigets nåst sista år, forsvarade Varbergs fåst 
ning. Om denna i dansk psalmhistoria så betydelsefulla Thomissøns psalmbok och 
dess fortsatta roll i foljande psalmboksupplagor handlar Jens Lysters bidrag 
i festskriften, "Hans Thomissøns salmebog - mutatis mutandis".
Att denna bok, dess tillkomst och stadfåstande, utgjorde en våsentlig håndel 

se med stort intresse for nutida forskning framgår åven av att den två gånger 
under detta århundrade har utgivits i faksimil, 1933 og 1968. Den senare upp- 
lagan år kompletterad med en allmån orientering och en specieli bibliografi
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av Erik Dal. Faksimilet 1968 år reproducerat i offsettryck efter det forrå av 
1933. Detta åter har haft till fSrlaga det originalexemplaret, som finns i 
Oslo universitetsbibliotek. Det andra fullståndiga originalexemplaret, det 
som finns i Herlufsholms skolas bibliotek, har endast utgjort forebild be- 
tråffande det konstnårliga bandet (enligt uppgift, inskriven av Eynar Munks- 
gaard i ett ex. av upplagan 1933) .
Auktoriserandet av Thomissøns psalmbok 1569 (i fortsåttningen fdrkortat Th 

69) skedde med påtaglig brådska. Den 10 augusti 1569 daterade sognepræsten 
vid Vor Frue Kircke i Kopenhamn, Hans Thomissøn, den historik, som utgor en 
inledning. Den 8 september daterade boktryckaren Laurentz Benedicht sin anbe- 
fallning av den fårdiga boken. Fredrik II:s privilegium genom brevet till al
la superintendenter i riket den 5 november betecknar Lyster som ogenomtånkt 
och alltfor vittgående (brevet i: C.J.Brandt i Kirkehist.Saml. I. 1849-52, s. 
140ff). Det ågnade sig f.6. i lika hog grad åt ovriga kyrkans bocker och fo
reskrev, att de skulle bli "med Jernkeder smidede oc hefftett tiill degnesto
len". Betråffande psalmboken fdrefaller det inte ha varit sårskilt svårt att 
uttverka ett nytt kungabrev den 19 mars 1575 (Rørdam, Kirkehist.Saml.VII. 
1869-71, s.880) med tillstånd for Kungl.Majrts boktryckare i Kopenhamn, vem 
det nu har varit, att återuppta tryckningen av den tidigare psalmboken, den 
som foregått Th 69, i litet format med evangelier och epistlar samt Luthers 
lilla katekes. Den utgavs, som Lyster visar, av en pråst i Kopenhamn, Rasmus 
Hansen Reravius, for att ta vara på arvet från de gamla psalmbockerna. Att 
den ansluter sig till de åldre psalmbockerna från Tausen antydes åven, fram- 
håller Lyster, genom att den har deras titel: En Ny Psalmebog.

Det var Sjållands biskop Poul Madsen, några år tidigare hedrad av kungen och 
universitetet med teologie doktorsvårdighet, som utverkade tillståndet for 
denna alternativa psalmbok. Dess originalupplaga, som nu år forsvunnen, har 
Erik Dal igenkånt bakom ett fragment från 1582 (Lyster s.315). Poul Madsens 
biskopskollega Tyge Asmundsen i Lund anbefallde vid stiftssynoden 1573 prå- 
sterna att vålja sådana psalmer for gudstjånsterna som var uppbyggliga och 
nyttiga samt mera bekanta for folket. Han rekommenderade sårskilt Luthers 
psalmer (Rørdam, Hist.Kildeskrifter. 2.R.II.s.345), men hår nåmnes inte Th 69.

Jens Lyster har med sin artikel givit nya kunskaper och berikat kånnedomen 
om Th 69 och hela den psalmboksfamilj som hårror eller ansetts hårrora dåri- 
från. En av de mycket intressanta iakttagelserna kommer strax i borjan. Han 
ståller den obesvarade frågan vad den psalmbok hette, som Fredrik II hade 
framfor sig i fåltlågret vid den av svenskarna ånnu besatta Varbergs fåstning, 
då han undertecknade sitt brev till superintendenterne. Det kan ha varit med 
den åldre titeln "En Ny Psalmbog" som Thomissøn lancerede den forstå upplagan 
av sitt arbete. Titeln har så åndrats efter den kungliga auktoriseringen. Tyd- 
ligen har då enligt denna hypotes ett nytt titelblad kommit i stållet, på bak
sidan forsett med det kungliga riksvapnet. Beteckningen "en ny psalmebog" kan 
enligt Lyster korrespondera med titelns fortsåttning, som innehåller att boken 
blivit "formered oc forbedret". Båda dessa ord i omvånd ordning, "forbåtrat 
och med flere Songer formerat", forekom emellertid på alla bekanta titelblad 
av den svenska psalmboken alltsedan 1549 ånda fram till 1582 (S.Belfrage, 
Stockholmspsalmboken 1586, i: Psalm och sång, 1959 s.72). Hår kan kanske til
låggas att boktryckarens presentation "Til Læseren" den 8 september 1569 på 
det sista bladet och på det hela taget ordagrant återger boktiteln men kallar 
den "denne Psalmebog", inte "denne danske Psalmebog". Har titeln från borjan 
varit "Psalmebog"? Denna obevisade hypotes kan nåmnas i forbigående. Från bor
jan var det konsekvent att den psalmbok, som utarbetats på kungligt uppdrag av 
sognepraesten i den kyrka, som enligt kungabrev den 10 januari 1568 skulle va
ra normgivande for alla gudstjånster och kyrkliga ceremonier i riket, också 
den skulle vara normgivande. Under tiden våntade man på att Niels Jesperssøn 
skulle bli fårdig med sitt Gradual. Jens Lyster har sålunda givit en ny ut- 
gångspunkt f6r bedomandet av tillkomsten av Th 69, och han råknar tydligen 
med all rått med att dess ursprungliga titelblad bytts ut och då fick sin nu 
kånda titel.
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Th 69 kan sågas ha varit utgångspunkten for en dansk psalmbokshistoria som 

stråckte sig långt fram i tiden. Erik Dal har ågnat denna utveckling med oli- 
ka oktav- och duodesupplagor ett ingående studium, bl.a. i sin orientering 
och bibliografi i tillågget till 1968-faksimilet. Jens Lyster bygger vidare 
på dessa studier, foljer olika linjer och nya traditioner. Bakom hela detta 
stora arbete ligger ett ingående detaljstudium. Framfor allt har han visat 
att Th 69 med efterfoljare inte bildar en enhetlig tradition. Aven om det år 
svårt att folja linjerna i denna mångd av detaljer så ger det hela en bild av 
mångfald och rorlighet, som forfattaren genom nye fynd, antydda i den avslu- 
tande sammanfattningen, ytterligare kan ge exempel på. Aven det nu i korthet 
refererade utgor en betydande forskningsprestation.

Den yttre ramen kring auktoriserandet av Th 69, mitt i det nordiska sjuårs- 
kriget f5refaller vara något i nordisk psalmbokshistoria unikt. Man kan, om 
ån utanfor åmnet, ha anledning stålla frågan om och i så fall i vad mån Th 69 
hade att gora med de krigiska motsåttningarna. Men detta år, som sagt, en an- 
nan historia.

Allan Arvastson

I FESTENS HUS. SALMER AF JØRGEN MICHAELSEN.
Eget forlag. Øster Alling -præstegård, DK-8963 Auning, nytår 1983. 
34 sider. 20 kroner.
Man kan rette opmærksomheden mod forskellige sider af en salmesamling som den 
foreliggende af Jørgen Michaelsen. Jeg har under læsningen bl.a. lyttet efter 
teologien; og som hæftets titel antyder, er den udpræget kirkelig, koncentre
ret som den er om Guds frelseshandlinger i menigheden nu: ordet, dåben, nad
veren og menighedens tak gennem lovsangen. - Udgangspunktet for samtlige 21 
salmer er en kirkelig situation, en tekst (GT 5, NT 10), en menighedshandling 
(indgang, før prædiken, efter nadveren) eller en kirkelig højtid (pinse. Lu
ther- jubilæet) - Midtpunktet i salmernes teologi er Jesus, hans møde med men
nesker, hans kors og hans opstandeIse;her samles linierne fra den gamle pagt, 
illustreret fx ved en tolkning af Josefs drøm l.Mos.37,7ff (trykt i HM 1982/4) 
og herfra stråler de ud i den gudstjeneste, som vi nu holder:

Ja, den døde er opstanden,
ham, vi kløgtigt, ydmygt, afskrev:
han er hjemme i sit ord,
døber selv til liv og frelse,
frydefuldt er fællesskabet
med ham ved hans nadverbord. (20.7)

Michaelsens kirkelige teologi har hos mig rejst et par spørgsmål, som må frem 
i lyset. Ordet kærlighed optræder kun få gange i bogen; Michaelsen er ikke i 
tvivl om, at den var afgørende i Jesu omgang med mennesker, men det er som om 
korset og syndernes forladelse interesserer forfatteren mere. Det kan ses af 
den salme, som knytter sig til fortællingen om Jesu helbredelse af en lam i 
Kapernaum (nr.8; Mk.2.1-12). Det med helbredelsen skal overstås straks, så vi 
kan komme frem til syndernes forladelse, som også er det, der bliver tilbage 
i den kirkelige sammenhæng i dag:

Til Herren blev vi båret, 
og der, i dåbens stund, 
blev synderne forladt os 
og nåden livets grund.
Livsaligt lyder stadig 
i Kristi kirkerum 
det ord, der løser bundne 
og lovsang, som blev stum. (8.7-8)
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Men i evangeliefortællingen trådte syndernes forladelse straks i baggrunden 
(var det en vane eller i distraktion, at Jesus begyndte sådan?) og den direkte 
kærlighedshandling, som helbredelsen var, blev stående som det afgørende. - 
I en salme til St.Stefansdag digter Michaelsen om, at Jesus ikke bragte fred, 
men strid, og han siger i de to sidste strofer sådan:

Han trådte ud af mørket, 
oprejst fra død og grav, - 
for livet, som han misted, 
sit eget Gud ham gav, - 
og os, som bjerged livet 
og ikke var ham værd, 
os skænked han det vundne 
fra korsets hårde færd.
• • • •
han lægger korset på os, 
det kors, hvorom vi ved: 
det skænker, hvad det fordrer: 
et liv i kærlighed!

Nu var det, jeg gerne ville vide, om Jesu kærlighed kun er legitimeret gennem 
korset og i samme åndedrag om menneskers kærlighed kun er legitimeret ved syn
dernes forladelse. Antyder Mk. i sin fortælling, at syndernes forladelse er en 
specialitet for teologer (Mk.2.8ff), men kærligheden nok så vigtig for Jesus? 
Selvfølgelig støder man hovedet mod den nytestamentlige tekst, når man spørger 
sådan; men man kunne måske nok køre så længe rundt i den hermeneutiske cirkel, 
at man kunne få sine tvivl om rigtigheden af det vedtagne sæt af meninger. Men 
Michaelsen er klar og konsekvent og uden tvivl.

Jeg har også under læsningen af disse salmer lyttet til sproget. Der går på 
det område en hårfin grænse mellem det myndige, enkle og så det slappe, usik
re; den grænse synes jeg forfatteren zig-zager noget henover. Til det bedre 
hører en strofe som 4,2 (korbuen som realitet/symbol):

Buen over kirkefolket, 
lysende fra egn til egn, 
spejler buen, Herren tændte 
som barmhjertighedens tegn - 
som, når himlen mørkner til, 
i vor angst os trøste vil: 
ingen skyldner skal hernede 
drukne i sin skabers vrede!

Salmerne efterlader et klart indtryk af, at Michaelsen tilstræber et ukunstlet 
sprog; men der er alligevel gledet ikke så få klichéagtige, specielt kirkelige 
udtryk og vendinger med ind: "Så stod nu der den lamme/ genrejst til sjæl og 
krop" (8,6), "nådens kilde" (15,1), "nådens sol og sommer" (16,5) - Og så får 
Jørgen Michaelsen undskylde mig mine aversioner og tilsvarende aggressive as
sociationer; men jeg kan (stadig) ikke klare den klichéagtige brug af "åbne" 
og "dybt", fx. om Gud (1,5);

Højt satte du solen på himlen, 
men selv vil du bo, har du sagt, 
i mulmet og åbne din nåde, 
hvor synden og døden har magt, -

Er det en dåse med et eller andet vidunderpræparat, som skal åbnes, eller hvad 
er udtrykkets billedmæssige baggrund? (cf.21,5?)

Endelige har jeg, mens jeg læste, lyttet efter et særpræg hos Michaelsen.
Et sådant findes ikke blot hos de store gamle; det findes også hos vore nuti
dige salmedigtere: Henning Blauenfeldts forsøg på at frugtbargøre skabelses
teologiske indsigter og vovede billeddannelsesforsøg; eller den sande evange-
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liske ubekymrethed omsat til salmesang - hos Johannes Johansen naturligvis, 
ingen er i tvivl- Michaelsen er det heller ikke vanskeligt at kende igen: på 
tekstbundetheden, kirkeligheden, den forsigtige billeddannelse (nr.11 synes 
at antyde, at forsigtigheden er villet; forfatteren kunne også noget andet, 
hvis det var det, han ville. - Måske var det et forsøg værd.) og den lavmælte 
diktion. Uden her at begive mig ind i et større komparativt studium vil jeg 
hævde, at ingen behøver at forveksle hap med Aastrup.

Lad mig sammenfatte mine indtryk ved at sige: der er i den foreliggende sam
ling et umiskendeligt særpræg og en teologisk soliditet, som næppe kan anfæg
tes. Men der er vist nok også for lidt vovemod og for meget sprogligt frihjul, 
hvis vi skal ud af stedet.

Jens Højgård
PS: J.M. gør opmærksom på, at der i 3,3 har indsneget sig en linie, som ikke
har ret til at være der; den vil ved lejlighed blive bortvist (jeg håber na
turligvis det bliver den, hvor der står "dybt"!)
I henvisningen til 1.Mosebog i nr.4 må der skulle stå: 8,20-22. (Vi beklager, 
at denne fejl ikke er blevet rettet ved tekstgengivelsen side 2. Red.)

LISBETH SMEDEGAARD ANDERSEN: ÅR OG DAG. ^2 salmer. Melodier:
Otto Mortensen og Erik Haumann (nodebilag indhæftet).
Privattryk 1983.

De sidste par årgange af tidsskriftet har lejlighedsvis kunnet bringe nye tek
ster af Lisbeth Smedegaard Andersen, der er præst i Risskov ved Århus. Nu er 
der kommet en lille samling med 12 tekster, hvoraf to har melodi af Risskov
organisten Erik Haumann og én af ingen ringere end Otto Mortensen.

Lisbeth Smedegaard Andersen skriver spændende, dristigt og eksperimenteren
de. Med blik for modersmålets muligheder og et i reglen sikkert greb om spro
get tør hun give sig i kast med ikke helt lette metrer - og slipper godt fra 
det. LSA skriver endnu fortrinsvis til traditionelle og afprøvede salmemetrer, 
idet også to af de nye melodier er alternativer til så velkendte melodier som 
O kristelighed og Skriv dig, Jesus, på mit hjerte. Kun påskelørdagssalmen 
Den mørke morgenrøde med Haumanns melodi (bragt i HM 1982 s.7 og 57) er helt 
sin egen. En større eksperimenterelyst hos vore salmeskrivere over for nye 
versemål ville sikkert give anledning til kærkomne udfordringer til komponi
sterne .
LSA betjener sig af et associationsmættet sprog, hvor billederne fastholdes 

og udnyttes til bunds:
Hvor skyldens torneskove gror, 
som vildsomt krat sig breder, 
får vi dog kraft fra dine ord 
at rydde voksesteder, 
så smertens sorte asketræ 
må briste som en knop i læ 
til blomst i Dine hænder!

Ikke alt i denne strofe er lige godt: "knop i læ" smager af fyldekalk og nød
rim, og man kan vist heller ikke sige "kraft at rydde" på dansk, men det er 
vist også den eneste sproglige skødesløshed, jeg er stødt på - et tvivlsomt 
rim "jog - fog" har jeg fundet bl.13,4 og bl.9,3 bør imperfektum skrives ånded 
og ikke åndet - . Til gengæld tager jeg hatten af for det dristige "sorte as
ketræ", en brander, som Grundtvig ikke kunne have gjort bedre. Hurra for fæd-
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renes værdige døtre! De sprogfornyende eksperimenter lykkes tit for LSA: 
"angstens gribehænder og tvivlens fortidskryb" bl.9,5 - billederne fore
kommer mig plastiske og nærgående! Men andre gange falder disse genitiv
forbindelser til jorden ved at være enten for almindelige eller for kun
stige: "natbyens egn", "gadernes hær", "nætternes kærte", "sindets natte- 
strenge", "dåbens kløfter". Det kunne C.J.Boye eller stiftsprovst Paulli 
have gjort lige så ringe.

De færreste magter at forny sproget ved nye og overraskende ordsammen
stillinger - således ikke de to nævnte gejstlige. Men Kingo kunne for 300 
år siden, og Benny Andersen kan i dag. Hos LSA fornemmer jeg vilje og ev
ne til at gå nye veje på dette område. Foruden ved genitivforbindelser sker 
det ved utraditionelle sidestillinger af ord: "græs og hvene" bl.9,3, "urt 
og lilje, ranke, løv/ og hveden, skyggegul" bl.5,3, "glatte fisk og lådne 
dyr/ og skarpe, hvide måger" bl.4,1. Man kunne måske kritisere fænomenet 
som en sammenblanding af slægt (genus) og art (species), men man kan vel 
også rose det som et raffinement. Der er ingen tvivl om, at det er lige 
så bevidst gjort, som når Evert Taube i "Byssan Lull" synger om de tre 
skuder på voven: "den forstå år en bark, den andra år en brigg, den tredje 
har så trasiga segel."

LSA's billedbrug er sikker og røber en livlig, men disciplineret fantasi. 
Fra digtet om skabelsen, der fortjente at gengives fuldt ud, nøjes jeg med 
at låne str.4-8:

Langs birkens spinkle grenenet 
løb lysets glædessang, 
til hver en tone, fuglelet, 
fik næb og vingefang.
Og toner faldt på Herrens bud 
til bas i elg og bjørn 
og brast i gråd og latter ud 
hos menneskenes børn.
Da hvisked Du din kærlighed 
som længsel mod vor kind - 
en gåde fra din evighed 
blev rytmen i vort sind.
Den banker i vor vredes mod, 
når liv biir ødet bort, 
og sitrer i vort hjerteblod 
som angstens grå akkord.
Den toner tæt bag dagens krav, 
en kalden - dyb og stærk - 
til omsorg for det liv, Du gav 
ved Dine hænders værk.

Jo, der er et umiskendeligt talent her, som lover godt.
Jens Lyster

PETER ELKJÆR PETERSEN: 10 SALMER TIL TEKSTER AF JOHANNES JOHANSEN 
OG JØRGEN MICHAELSEN (anmeldt i HM 1980 s.207f) er af komponisten sam
let i et lille hæfte, som kan købes hos: Forlaget Syrinx, Rolighedsvej 6,

3400 Hillerød. Tlf. 02 25 45 43. Pris: 32,60 kr inol.moms.
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TILBUD TIL MEDLEMMERNE
Vi henleder Deres opmærksomhed på det subskriptionstilbud, der 
gerne skulle være hoslagt dette nr. af tidsskriftet. Bemærk, at 
tidsfristen er allerede l.maj. Den gamle facsimileudgave fra 1944 
af den såkaldte Tausens salmebog, "En Ny Psalmebog" Københaffn 
1553, har i mange år ikke været til at opdrive i antikvariater
ne. Nu genudgives den sammen med en længere boghistorisk afhandling 
af professor dr.theol. Niels Knud Andersen. Såfremt dette nr. af 
tidsskriftet når Dem for sent til en rettidig subskription, beder 
vi Dem om så hurtigt som muligt at sende bestillingen ind alligevel, 
idet De frejdigt henviser til medlemskabet af vort selskab.

I næste nr. håber vi at kunne tilbyde vore medlemmer to andre 
værdifulde publikationer til næsten rørende priser.

REDAKTIONELT
Fra og med dette nr. vil indholdsfortegnelsen være at finde på sid
ste blad.

Skulle De endnu ikke have betalt Deres medlemsgebyr på 60 kr for 
1983, beder vi Dem snarest gøre denne fejl god.
Nye medlemmer kan for kun 85 kr erhverve både årgang 1982 og 1983 

af Hymnologiske Meddelelser, ialt henved 600 sider.
FORFATTERNES ADRESSER
Sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen, Skolevangsallé 72, 8240 Risskov. 
Prost teol.dr. Allan Arvastson, Sodergatan 2, S-241 00 Eslov.
Sognepræst Jens Højgård, Enderslev præstegård, 4652 Hårlev.
Sognepræst Jørgen Michaelsen, Øster Alling præstegård, 8963 Auning.
INDHOLDSOVERSIGT
NYE TEKSTER af Lisbeth Smedegaard Andersen og Jørgen Michaelsen s.l
Peter Balslev-Clausen: Salmebog og salmesang. Grundtvigs anmel

delser af Ingemanns Høimesse-Psalmer (1825) 
og P.A. Fengers udgave af Kingos salmer 
(1827)....................................  s.3

ANMELDELSER:
Hvad Fatter gjør..boghistoriske, litterære og musikalske essays

tilegnet Erik Dal. Poul Kristensens forlag 1982.
Anmeldt af Allan Arvastson........................  s. 57

I festens hus. Salmer af Jørgen Michaelsen. Eget forlag 1983.
Anmeldt af Jens Højgård............................ s.60

Lisbeth Smedegaard Andersen: År og dag. 12 salmer. Melodier:
Otto Mortensen og Erik Haumann. Privattryk 1983.
Anmeldt af Jens Lyster............................. s.62

Peter Elkjær Petersen: 10 salmer til tekster af Johannes Jo
hansen og Jørgen Michaelsen.......................  s.63

s.64 
s.64 
s .64

TILBUD TIL MEDLEMMERNE:
REDAKTIONELT...........
FORFATTERNES ADRESSER:

ISSN-0106-49 40



Kvartalsskriftet
Hymnologiske Meddelelser udkanter årligt med 4 notune å arier. 50 sider.

Udgivee af Salmehistorisk Selskab 
Københavns Universitet 
Institut for Kirkehistorie 
Købmagergade 44-46 
DK-1150 København K

MedlemBekab af Salmehistorisk Selskab tegnes hos kassereren,
Ahlmanns Allé 14, 2900 Hellerup. Giro nr.2 20 11 19 
Hos kassereren kan også bestilles ældre årgange af 
Hymnologiske Meddelelser.

Salmehi 8 tori sk Selskaba bestyrelse:
Professor dr.theol. Niels Knud Andersen, formand.
Ulvenceen 6, 2960 Rungsted Kyst. Tlf. 02 86 37 72

Sognepræst, Peter Balslev Clausen,sekreter, kasserer,redaktør. 
Ahlnams Allé 14, 2900 Hellerup. Tlf. 01 62 79 27.
Sognepræst Jens Lyster, ansvarshavende redaktør.
Odden præstegård, 4583 Sjællands Odde. Tlf. 03 42 62 96.
Univ.lektor cand.mag. Erik A. Nielsen.
Strindbergsvej 3, 2500 Valby. Tlf. 01 46 60 23.
Organist Henrik Fibiger Nørfelt, redaktør (melodistoffet). 
Korsgårdsvej 16, 2920 Char lotten lund. Tlf. 01 63 23 80.

Hymnologiske Meddelelsers redaktion: se under bestyrelsen.
Hymnologiske Meddelelsers støttekreds:

Professor Leif Ludvig Albertsen 
Provst teol.dr. Allan Arvastson 
Univ. lektor mag. art. Ski me Helg Bruland 
Pastor Helge Dahn 
Administrator dr.phil. Erik Dal 
Statsstipendiat Svein Ellingsen 
Biskop Johs.W. Jacobsen 
Organist Jesper Jørgen Jensen 
Biskop Johannes Johansen 
Professor dr.theol. Theodor Jørgensen 
Professor dr.phil. Jens Peter Larsen 
Sognepræst Holger Lissner
Lektor (Danmarks Lærerhøjskole) cand. theol.Kaj Mogensen
Rektor (Præstehøjskolen) dr.theol. Bent Noack
Konservatoriedocent Ingolf Olsen
Domorganist Svend Prip
Univ.lektor mag.art. Torben Schousboe
Pastor Jørgen Schultz
Generalsekretær pastor Erik Norman Svendsen 
Organist mag.art. Ulrich Teuber
Kgl.Konfessionarius professor dr.phil. Christian Thocberg

Tidsskriftet udgives med støtte fra Car Isen-Lange s Legatstif- 
telse, Svend Viggo Berendt og hustrus Mindelegat samt Statens 
humanistiske Forskningsråd. ‘

KØBENHAVNS UNIVERSITET 
REPRO.AFDELINGEN


